
 

 

Faculteit rechtsgeleerdheid 

Academiejaar 2010-2011 

 

 

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 

 

 

 

Masterproef van de opleiding ‘Master in de Rechten’ 

 

AERSSENS ELINE 

00601978 

Major Burgerlijk Recht 

 

 

Promotor: Prof. dr. K. Bernauw 

Commissaris: Prof. J. Rogge 

 



1 
 

VOORWOORD 
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ziekenhuizen, verzekeraars, als de overheid staan hierbij op het spel. Daarom mijn interesse voor 

deze rechtstak, en de keuze voor dit onderwerp. 

Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen en gesteund bij het schrijven van deze 

masterproef. Vooreerst gaat mijn dank uit naar professor Bernauw, die me steeds met raad en daad 

heeft bijgestaan bij het verwezenlijken van dit werkstuk. Bedankt voor de nodige steun en 
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Ook de professoren die mijn interesse hebben opgewekt in dit onderdeel van het recht, en mij de 

nodige achtergrond hebben bijgebracht om over dit thema te schrijven, wil ik graag bedanken, o.a. 

professor Bocken, professor Boone en professor Balthazar. Daarnaast wil ik ook de 

verzekeringsinstellingen en makelaars bedanken, die mij de nodige informatie en polissen ter 

beschikking hebben gesteld.  

Tot slot wil ik nog een woord van dank richten tot mijn ouders, die mij de mogelijkheid hebben 

gegeven om deze studies aan te vatten, en uiteraard ook tot een goed einde te brengen. 
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INLEIDING 

Een algemene tendens bij vele schadeverwekkende gebeurtenissen is dat het 

aansprakelijkheidsrecht op zich niet meer volstaat om de schade van de slachtoffers te vergoeden. 

Een groeiend aantal schadelijders doet daarnaast een beroep op schadefondsen, eigen 

schadeverzekeringen of de sociale zekerheid. Ook bij medische ongevallen stelt deze problematiek 

zich maar al te vaak.  

Tot op heden kunnen slachtoffers hun vordering enkel richten tegen de aansprakelijke arts of het 

ziekenhuis, en dat op voorwaarde dat zij een fout, hun schade en een causaal verband tussen beide 

kunnen aantonen. Vaak is deze bewijslast te zwaar voor de patiënt en blijft deze onvergoed voor zijn 

schade uit een medisch ongeval. Ook is het dikwijls onduidelijk wie precies de fout heeft begaan, 

bijvoorbeeld wanneer de patiënt werd behandeld door een team van zorgverleners.  

De verzekering van de arts voor zijn beroepsaansprakelijkheid is geen afwijking van het 

aansprakelijkheidsrecht, maar vormt daar eerder een verlengstuk van. Het feit dat de arts verzekerd 

is, doet immers geen afbreuk aan het aansprakelijkheidsrecht, waardoor de patiënt nog steeds de 

aansprakelijkheid moet bewijzen. De verzekering betekent enkel dat de arts een solvabele 

tegenpartij is, en dus niet dat de bewijspositie van het slachtoffer verbetert. 

Het huidige systeem is evenwel niet alleen onbevredigend voor de patiënt, maar ook de artsen 

hebben eronder te lijden. Door de zwakke positie van de patiënt besluiten sommige rechters immers 

zeer snel tot de aanwezigheid van een fout in hoofde van de arts. Hierdoor ontstaat bij de artsen 

terecht de vrees voor een claimcultuur met Amerikaanse proporties. Als gevolg van het stijgende 

risico op aansprakelijkheidsvorderingen zullen ook de premies die zij moeten betalen aan de 

verzekeraar stijgen. Tot slot mag ook de reputatieschade die de arts oploopt bij een veroordeling niet 

worden onderschat.  

Naast patiënt en arts is de huidige toestand ook nadelig voor de overheid. Uit vrees voor 

vergoedingsvorderingen zullen artsen en ziekenhuizen weinig transparantie vertonen i.v.m. gegevens 

over medisch falen. Dit heeft tot gevolg dat de overheid over te weinig concrete cijfers beschikt om 

een efficiënt gezondheidsbeleid te voeren. 
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De wetgever was niet blind voor deze problematiek en richtte in 1992 een interuniversitaire 

werkgroep op.1 Deze kwam door de jaren heen met verschillende wetsvoorstellen op de proppen om 

het huidige vergoedingssysteem om te vormen naar een no-fault aansprakelijkheid. Pas in 2007 

kwam een eerste concrete wet uit de bus, namelijk de Wet van 15 mei 2007 betreffende de schade 

als gevolg van gezondheidszorg, ook de Wet Demotte genoemd. Door een gebrek aan 

maatschappelijke consensus betreffende de uitvoering van deze wet, werd de datum van 

inwerkingtreding keer op keer uitgesteld. Het waren vooral de kostprijs van het nieuwe 

vergoedingssysteem, de uitsluiting van het aansprakelijkheidsrecht en de verplichte verzekering die 

de wet de das hebben omgedaan. 

Relatief snel na deze eerste poging werd een tweede wet in het leven geroepen, geïnspireerd op de 

Franse Wet Kouchner: de wet van 31 maart 2010 betreffende de schade als gevolg van 

gezondheidszorg. Deze wet stapt af van de verplichte verzekering en voert een minnelijke 

vergoedingsprocedure in via het Fonds voor Medische Ongevallen. Kenmerkend is dat ook 

vergoeding via de klassieke aansprakelijkheidsgronden mogelijk blijft. De wet voegt als het ware een 

tweede spoor toe aan het bestaande aansprakelijkheidsrecht. De inwerkingtreding van deze nieuwe 

wet moet worden bepaald bij Koninklijk Besluit. Aangezien er momenteel slechts een 

ontslagnemende regering is die enkel ‘lopende zaken’ behandelt, waartoe het uitvaardigen van zulk 

KB klaarblijkelijk niet behoort, zal de inwerkingtreding nog even op zich laten wachten. Ter 

bescherming van slachtoffers van medische ongevallen sinds de publicatie van de wet in het Belgisch 

Staatsblad, werd evenwel bepaald dat alle schade, veroorzaakt door feiten die na 2 april 2010 

plaatsvonden, onder de werking van de nieuwe wet vallen. Ten voordele van de slachtoffers werd 

aan de wet dus een beperkte terugwerkende kracht toegekend. 

De omschakeling naar een nieuw vergoedingssysteem is dus zeer nabij, maar tot het zover is, kunnen 

slachtoffers voorlopig enkel nog beroep doen op het klassieke aansprakelijkheidsrecht om vergoed te 

worden voor hun schade. Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige toestand van de 

vergoeding van medische schadegevallen in België, moeten bijgevolg eerst de verschillende klassieke 

aansprakelijkheidsregelingen worden besproken. Zo kan men naast burgerlijk immers ook 

strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.  

Gezien de verschillende vormen van aansprakelijkheid die artsen en andere zorgverleners kunnen 

oplopen in de uitoefening van hun beroep, is een verzekering van de beroepsaansprakelijkheid 

wenselijk. De verzekering biedt zowel een veiligheid voor de arts als voor de patiënt. De arts loopt 

                                                           
1
 T. VANSWEEVELT, “De historiek van de Wet Medische Schadegevallen en alternatieven”, in H. BOCKEN (ed.), 

Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 87, nr. 22. 



6 
 

hierdoor geen risico dat zijn persoonlijk vermogen wordt aangetast door een professionele fout, 

terwijl de patiënt verzekerd is van een solvabele tegenpartij.  

Ook in de verzekeringssector zijn de gevolgen van de evolutie in het medische 

aansprakelijkheidsrecht merkbaar. Door de moeilijke inschatting en ook de groei van de risico’s gaan 

logischerwijs ook de premies stijgen. De prijzen voor de categorie van zorgverleners met het hoogste 

risico zijn zelfs vertienvoudigd. Waar de premie in de jaren ‘80 nog ongeveer 500 euro (omgerekend) 

bedroeg, betaalt een arts vandaag soms meer dan 5000 euro. Sommige verzekeraars trokken zich 

zelfs helemaal terug uit de sector en bieden nu geen verzekering BA medische beroepen meer aan, 

gelet op het verlieslatende karakter van deze verzekeringsactiviteit. Verzekeraars die de contracten 

wel nog aanbieden, verminderen dan weer drastisch hun dekking, zowel in de tijd als qua 

dekkingsomvang.2 Hieruit volgt dan weer dat ook een verzekerde arts geen absolute zekerheid biedt 

voor de patiënt. De verzekeraar en zijn verzekerde arts trekken immers niet altijd aan hetzelfde zeel. 

De verzekeraar zal soms proberen om een schadegeval onder te brengen in de waarborguitsluitingen, 

wat in zijn eigen belang is omdat hij dan geen vergoeding moet uitkeren. Vaak zal de arts dus toch 

nog zijn eigen vermogen moeten aanspreken om de schade te vergoeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 T. VANSWEEVELT, “De historiek van de Wet Medische Schadegevallen en alternatieven”, in H. BOCKEN (ed.), 

Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 83, nr. 10. 
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I. MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID 

Het begrip aansprakelijkheid dekt vele ladingen. In België kan een persoon die een fout begaat op 

meer dan een manier aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld civielrechtelijk, strafrechtelijk, 

tuchtrechtelijk,… Zolang de wet van 31 maart 2010 niet in werking treedt, zijn dit de enige manieren 

om schadeloosstelling of bestraffing te verkrijgen na schade door een medische fout. Wel hebben de 

Wet Patiëntenrechten en de Ziekenhuiswet enkele beschermende maatregelen ingevoerd voor 

slachtoffers van medische fouten.  

A. CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

In het klassieke aansprakelijkheidsrecht wordt steeds het onderscheid gemaakt tussen contractuele 

en buitencontractuele aansprakelijkheid. Dit wordt ook de ‘summa divisio’ genoemd. Zoals zal blijken, 

kan de arts beide vormen van aansprakelijkheid oplopen in de uitoefening van zijn beroep. Elk van 

deze vormen behoeft evenwel een afzonderlijke bespreking. 

 

1. Contractuele aansprakelijkheid  

Vooreerst moet worden bepaald of de relatie tussen arts en patiënt contractueel dan wel 

buitencontractueel is. Sinds het arrest Mercier3 van het Franse Hof van Cassatie, wordt ook door 

de meerderheid van de Belgische rechtspraak en rechtsleer aangenomen dat tussen arts en 

patiënt principieel een overeenkomst wordt gesloten, i.e. de medische behandelings-

overeenkomst. Het Belgische Hof van Cassatie heeft zich echter nog niet expliciet uitgesproken 

over het al dan niet bestaan van een contractuele relatie tussen arts en patiënt. Impliciet kan uit 

een arrest van 1973 wel een erkenning van de contractuele relatie worden afgeleid.4 Ook uit de 

conclusies van WALTER GANSHOF VAN DER MEERSCH bij een arrest van een jaar later blijkt de 

contractuele aard van de relatie.5 De Procureur-Generaal stelt immers dat ‘de geneesheer met 

de zieke is verbonden door een medisch contract, dat wil zeggen een contract waarbij de 

geneesheer zich ertoe verbindt de patiënt met normale zorgvuldigheid en voorzichtigheid te 

behandelen en hem overeenkomstig de gegevens van de wetenschap te verzorgen’.6 

                                                           
3
 Cass. fr. 20 mei 1936, D.P. 1936, I, 88, noot E.P. 

4
 Cass. 4 oktober 1973, Arr. Cass. 1974, 132; Pas. 1974, I, 121; J.T. 1974, 296, noot J.-L. FAGNART. 

5
 Cass. 16 mei 1974, Arr. Cass. 1974, 1039, conclusie W.G.; Pas. 1974, I, 967. 

6
 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, Brussel, Story Scientia, 2005, 139-140, nr. 315. 
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Zulke overeenkomst hoeft immers niet schriftelijk te worden opgesteld om geldig te zijn. Een 

overeenkomst moet enkel aan de vier geldigheidsvoorwaarden voldoen, zijnde toestemming, 

bekwaamheid, oorzaak en voorwerp.7  Toch stelt een minderheid van de rechtsleer dat aan de 

voorwaarde van toestemming niet is voldaan, omdat de patiënt ten allen tijde het contract kan 

verbreken zonder een schadevergoeding te moeten betalen. 8 Dit recht op inkeer van de patiënt 

zou volgens hen strijdig zijn met de principiële gebondenheid van de partijen. 9 Deze kritiek kan 

worden weerlegd door de stelling dat overeenkomsten die de fysieke integriteit betreffen 

immers steeds herroepbaar zijn, en dat dit als een ontbindende voorwaarde moet worden 

beschouwd.10 

1.1. Inspannings- of resultaatsverbintenis 

Wanneer een slachtoffer van een medische fout de arts hiervoor aansprakelijk wil stellen, zal 

er een contractuele wanprestatie moeten worden aangetoond. De inhoud van deze 

contractuele wanprestatie wordt dan bepaald door de verbintenis die de arts in de 

overeenkomst is aangegaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen resultaats- en 

inspanningsverbintenissen. Wanneer de overeenkomst wordt beschouwd als een 

resultaatsverbintenis, verbindt de arts zich ertoe een bepaald resultaat te bereiken, en is het 

bewijs van de contractuele wanprestatie eenvoudig te leveren. Het slachtoffer hoeft dan 

geen fout te bewijzen, maar enkel aan te tonen dat het overeengekomen resultaat niet werd 

bereikt. Bij een inspanningsverbintenis, ook wel middelenverbintenis genoemd, verbindt de 

arts zich ertoe om met alle redelijke en beschikbare middelen en inspanningen een poging te 

doen om het gewenste resultaat te bereiken. Om in dit geval een contractuele wanprestatie 

te bewijzen, moet worden aangetoond dat de arts een fout heeft gemaakt door een 

onvoldoende inspanning te leveren om het gewenste resultaat te bereiken.11  

Naast de fout moet, zowel bij een inspannings- als resultaatsverbintenis, ook de schade van 

de patiënt worden bewezen, evenals het causaal verband tussen beiden. De invulling van 

deze begrippen is dezelfde als bij de buitencontractuele aansprakelijkheid. Daarvoor kan 

                                                           
7
 J. HERBOTS, “Basisbeginselen van civielrechtelijke aansprakelijkheid”, in H. CLAASSENS, H. COUSY en J. HERBOTS 

(eds.), De aansprakelijkheid in ziekenhuisverband, Gent, Mys en Breesch, 1994, 19, nr. 48. 
8
 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, 

Maklu, 1997, 52, nr. 16. 
9
 Art. 1134 BW. 

10
 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, 

Maklu, 1997, 52, nr. 16. 
11

 A. LUST, “Het medisch resultaatsverbintenissenarrest van 28 september 1995: reden tot paniek?”, T. Gez. 
1996-97, 382, nr. 3. 
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worden verwezen naar de bespreking van de voorwaarden voor een buitencontractuele 

aansprakelijkheidsvordering .12 

In beginsel worden overeenkomsten tussen patiënt en arts beschouwd als 

middelenverbintenissen. Bij de meeste operaties bestaat immers steeds een therapeutisch 

risico, waardoor er toch iets fout kan gaan, zonder dat dit de schuld is van de arts.13 Dit 

neemt echter niet weg dat sommige aspecten van deze overeenkomst toch een 

resultaatsverbintenis kunnen uitmaken. Zo gaat de chirurg bij een operatie de 

resultaatsverbintenis aan om geen ontoelaatbare voorwerpen, zoals een kromme 

heelkundige naald, in het lichaam achter te laten ‘omdat deze verbintenis geen aleatoir 

karakter heeft en bereikbaar is met een normaal gebruik van de middelen’.14 Een ander 

voorbeeld is de verbintenis van de chirurg om de operatie uit te voeren op het juiste 

lichaamsdeel. Een arts die een knieprothese plaatst in de rechterknie van de patiënt, terwijl 

de linkerknie moest worden geopereerd, komt duidelijk zijn verbintenissen niet na.15 Ook de 

sterilisatie van een vrouw wordt algemeen beschouwd als een resultaatsverbintenis.16  

Vooreerst kunnen resultaatsverbintenissen voortvloeien uit een specifieke wet of norm.17 

Volgens THIERRY VANSWEEVELT kan ook een resultaatsverbintenis ontstaan wanneer dit 

voortvloeit uit de expliciete wil van de partijen.18 In dat geval belooft de arts uitdrukkelijk een 

welbepaald resultaat aan de patiënt. Hij kan dit enerzijds doen m.b.t. de te gebruiken 

middelen. Zo kan de arts zich ertoe verbinden om een specifieke behandeling uit te voeren. 

Wanneer achteraf blijkt dat hij deze behandeling niet heeft uitgevoerd, zal hij zich enkel van 

zijn aansprakelijkheid kunnen ontdoen door te bewijzen dat hij zich in een noodtoestand 

bevond.19 Daarnaast kan de arts eveneens een welbepaald resultaat van een behandeling 

beloven. Zijn aansprakelijkheid zal dan eenvoudig kunnen worden bewezen door aan te 

tonen dat het beloofde resultaat niet werd bereikt. Deze verbintenis zal evenwel zelden 

worden aangegaan door een arts. 

                                                           
12

 Infra 11, titel 2. 
13

 Antwerpen 8 september 2003, NjW 2004, 558. 
14

 Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 828; Bull. 1995, 857; Pas. 1995, I, 857; RW 1995-96 (verkort), 932; 
T. Gez. 1995-96, 359, noot S. CALLENS.  
15

 Luik 4 januari 2001, T. Gez. 2002-03, afl. 5, 330. 
16

 Rb. Antwerpen 17 januari 1980, De Verz. 1981, 183; Vl. T. Gez. 1981, afl. 3, 34. 
17

 A. LUST, “Het medisch resultaatsverbintenissenarrest van 28 september 1995: reden tot paniek?”, T. Gez. 
1996-97, 384, nr. 7. 
18

 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, 
Maklu, 1997, 121, nr. 124. 
19

 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, 
Maklu, 1997, 121-122, nr. 125. 

http://www.jura.be/modules/search/result/elink.jsp?df=d514578e79&docid=WKBE-JURA-DOC-50339@NL
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1.2. Soorten overeenkomsten 

De patiënt sluit niet alleen een overeenkomst met de arts, maar vaak ook of alleen maar met 

het ziekenhuis. Dit laatste is het geval wanneer een patiënt een bepaald ziekenhuis kiest, 

zonder uitdrukkelijk de arts te kiezen die hem zal onderzoeken of behandelen. Het is van 

groot belang tussen welke partijen het contract wordt gesloten. De overeenkomst kan zowel 

tot stand komen tussen arts en patiënt als tussen ziekenhuis en patiënt, of met beiden. 

Wanneer de arts is tewerkgesteld in het ziekenhuis door een arbeidsovereenkomst, zal de 

patiënt enkel een overeenkomst sluiten met het ziekenhuis en niet met de arts. Dit zal ook 

het geval zijn wanneer de patiënt enkel een ziekenhuis kiest zonder een arts aan te duiden 

voor het onderzoek.20 Werkt de arts op zelfstandige basis, zoals bijvoorbeeld een huisdokter, 

dan is een overeenkomst met hem persoonlijk wel mogelijk. Ook kan de patiënt een 

overeenkomst sluiten met zowel de arts als het ziekenhuis. Dit is enkel mogelijk in een 

ziekenhuis waar de arts als zelfstandige werkt.  

Wanneer de patiënt zowel met het ziekenhuis als met de arts een overeenkomst sluit, 

hebben beide overeenkomsten een onderscheiden voorwerp. De overeenkomst met het 

ziekenhuis wordt, heel toepasselijk, ziekenhuisovereenkomst genoemd en omvat o.m. 

logement, voedselverstrekking, personeel en infrastructuur.21 De overeenkomst die met de 

arts wordt gesloten, is de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De geneeskundige 

behandeling bestaat uit vier fases, i.e. diagnose, toestemming van de patiënt, eigenlijke 

behandeling en nazorg.22 Dit laatste contract ontstaat eveneens wanneer de patiënt enkel 

met de arts, bijvoorbeeld de huisdokter, een overeenkomst sluit en niet met het ziekenhuis. 

 

Sluit de patiënt enkel een overeenkomst met het ziekenhuis en niet met de arts, dan betreft 

het een zogenaamde all-in-overeenkomst.23 Deze omvat zowel de verzorgingsprestaties als 

                                                           
20

 Brussel 13 januari 2010, RGAR 2010, afl. 6, nr. 14655. 
21

 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van ziekenhuizen en ziekenhuisgeneesheren”, in  H. 
CLAASSENS, H. COUSY en J. HERBOTS (eds.), De aansprakelijkheid in ziekenhuisverband, Gent, Mys en Breesch, 1994, 
65, nr. 47. 
22

 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van ziekenhuizen en ziekenhuisgeneesheren”, in H. 
CLAASSENS, H. COUSY en J. HERBOTS (eds.), De aansprakelijkheid in ziekenhuisverband, Gent, Mys en Breesch, 1994, 
68-69, nr. 53. 
23

 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, 
Maklu, 1997, 59, nr. 26. 



11 
 

de strikt medische prestaties, en wordt als een geldige overeenkomst beschouwd in de 

Belgische rechtsleer24 en rechtspraak.25 

Ten slotte is het ook mogelijk dat de patiënt met geen van beide een overeenkomst sluit, 

omdat hij bijvoorbeeld na een verkeersongeval in een bewusteloze toestand werd 

binnengebracht in het ziekenhuis. In dat geval is er geen overeenkomst, aangezien de patiënt 

geen toestemming heeft kunnen geven.  

1.3. Omvang van de schadevergoeding 

Wanneer een contractspartij contractueel aansprakelijk wordt gesteld, kan zij enkel worden 

veroordeeld tot het betalen van een vergoeding voor de schade die voorzienbaar was bij het 

sluiten van de overeenkomst, wanneer de contractuele fout te goeder trouw werd begaan.26 

Deze beperking moet evenwel worden genuanceerd, aangezien enkel de oorzaak van de 

schade, en niet de omvang ervan voorzienbaar moet zijn.27 Het verschil met de vergoeding 

die bij een buitencontractuele aansprakelijkheid moet worden betaald, zal dus in de praktijk 

niet zo groot zijn. 

 

2. Buitencontractuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid 

Aangezien de patiënt in de meeste gevallen geacht wordt een overeenkomst te hebben gesloten 

met de arts of het ziekenhuis, is een buitencontractuele vordering tegen hen principieel 

uitgesloten door het samenloopverbod.28 Dit verbod werd door het Hof van Cassatie ingevoerd 

omdat uit een contract voortvloeit dat ‘contractspartijen hun contractuele rechtsverhouding en 

een in dit raam begane wanprestatie, behoudens andersluidend beding, uitsluitend door de 

regels van de contractuele aansprakelijkheid willen laten beheersen’. 29 Op dit verbod bestaan 

echter twee uitzonderingen.  

Vooreerst kan het slachtoffer de arts toch buitencontractueel aansprakelijk stellen wanneer 

zowel de fout als de schade vreemd zijn aan de uitvoering van de overeenkomst. T.a.v. deze 

                                                           
24

 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, 
Maklu, 1997, 61, nr. 29. 
25

 Brussel 14 januari 1982, RGAR 1983, 10688. 
26

 Art. 1150 BW. 
27

 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, 
Maklu, 1997, 370, nr. 496. 
28

 Cass. 7 december 1973, Arr. Cass. 1974, 395. 
29

 Cass. 27 november 2006, NjW 2006, 946, noot I. BOONE; RABG 2007, afl.19, 1257, noot L. PHANG; Pas. 2006, afl. 
11, 2485; NjW 2008, 28, noot I. BOONE. 
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uitzondering bestaan evenwel twee standpunten. Volgens de meerderheidsvisie van de 

verdwijners kan een buitencontractuele vordering enkel worden ingesteld wanneer zowel de 

fout als de schade volledig vreemd zijn aan de uitvoering van het contract. In die 

veronderstelling verdwijnen situaties waarin samenloop kan voorkomen. De verfijners menen 

daarentegen dat het voldoende is dat zowel de fout als de schade niet louter contractueel zijn 

om een quasi-delictuele vordering in te stellen. Fout en schade mogen in dat geval een 

‘gemengde’ aard hebben.  

Sinds het stuwadoorsarrest van 1973 30 volgde het Hof van Cassatie de leer van de verdwijners, 

tot een schijnbare ommekeer met een arrest van 2006.31 Daarin oordeelde het Hof van Cassatie 

dat een buitencontractuele vordering mogelijk was wanneer de schade vreemd was aan de 

uitvoering van het contract, en de fout niet alleen een tekortkoming uitmaakte aan een 

contractuele verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsnorm. Toch was dit geen 

zuivere toepassing van de theorie van de verfijners, want het Hof stelt dat de schade nog steeds 

volledig buitencontractueel moest zijn.  

Volgens ALOÏS VAN OEVELEN betekende deze versoepeling een mogelijk voordeel voor het 

slachtoffer, wanneer de verzekering van de dader enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid 

van deze laatste zou dekken.32 Toch zijn de positieve gevolgen volgens hem relatief, aangezien 

van een echte versoepeling weinig sprake is door het behoud van de strenge schadevereiste. 

De vraag rijst dan hoe breed deze schade moet worden geïnterpreteerd. Is dat elke vorm van 

verlies, of louter de schade als het verlies van het voordeel uit een contract? 33 In het eerste 

geval zal het quasi onmogelijk zijn om schade aan te tonen die vreemd is aan de overeenkomst. 

Wordt daarentegen de tweede, strikte interpretatie gevolgd, dan zal een buitencontractuele 

schade gemakkelijker te bewijzen zijn.34  

Reeds twee maanden later velde het Hof van Cassatie echter opnieuw een arrest omtrent deze 

problematiek. Daarin werd dan weer bepaald dat ‘voor contractspartijen de principiële 

onmogelijkheid bestaat om zich in het raam van hun contractuele verhouding op de regels van 

                                                           
30

 Cass. 7 december 1973, Arr. Cass. 1974, 395. 
31

 Cass. 29 september 2006, RABG 2007, afl. 19, 1256; TBO 2007, afl.2, 67, noot K. VANHOVE; R.W. 2006-07, afl. 
42, 1718, noot A. VAN OEVELEN; NjW 2006, 946, noot I. BOONE. 
32

 A. VAN OEVELEN, “De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: een koerswijziging 
in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, RW 2006-07, 1720. 
33

 I. BOONE, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid verfijnd”, NjW 2006, 947. 
34

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2009, 101, nr. 140. 
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de buitencontractuele aansprakelijkheid te beroepen’.35 Deze ‘principiële onmogelijkheid’ valt 

evenwel niet te verzoenen met de mogelijkheid om een buitencontractuele vordering in te 

stellen bij het gelijktijdig bestaan van een contractuele fout en een schending van de 

zorgvuldigheidsnorm, zoals gesteld in het eerdere arrest van 29 september 2006. Volgens 

HUBERT BOCKEN moet hieruit worden besloten dat de verschillende kamers van het Hof van 

Cassatie niet op dezelfde golflengte zitten.36 

Een voorbeeld van een situatie waarin fout en schade duidelijk vreemd zijn aan de uitvoering 

van de overeenkomst is het geval wanneer een patiënt in de praktijk van een huisarts struikelt 

over een rondslingerende dokterstas, of wanneer de hond van huisarts in zijn praktijk komt 

binnengelopen en een patiënt verwondt. In deze gevallen heeft zowel de fout als de schade 

niets te maken met de overeenkomst die bestaat tussen arts en patiënt. De aansprakelijkheid 

van de arts zal in deze gevallen buitencontractueel zijn van aard. 

Een tweede uitzondering op het samenloopverbod bestaat wanneer de contractuele 

wanprestatie tevens een misdrijf uitmaakt. In dat geval kan het slachtoffer kiezen tussen een 

contractuele of een buitencontractuele vordering tot schadevergoeding. Deze uitzondering is 

van groot belang bij medische fouten door chirurgen. Wanneer zij een fout begaan bij het 

uitvoeren van een operatie, begaan zij immers steeds het misdrijf onopzettelijke slagen en 

verwondingen. In die gevallen zal de medische fout tevens een misdrijf uitmaken en zal het 

slachtoffer ook de mogelijkheid hebben om een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering 

in te stellen tegen de chirurg. 

Men kan zich echter ook enkele gevallen indenken waarbij een patiënt geen overeenkomst sluit 

met de behandelende arts. Zo bestaat er geen behandelingsovereenkomst tussen de patiënt en 

de spoedarts die deze kort onderzoekt bij opname op de spoedafdeling.37 Ook met de patiënt 

die in bewusteloze toestand het ziekenhuis wordt binnengebracht, kan geen overeenkomst 

ontstaan wegens gebrek aan toestemming. 

Zowel in het geval van ontstentenis van overeenkomst, als bij een uitzondering op het 

samenloopverbod, kan het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht worden aangewend om 

vergoeding te verkrijgen voor de geleden schade. 

 

                                                           
35

 Cass. 27 november 2006, NjW 2006, 946, noot  I. BOONE; RABG 2007, afl. 19, 1257, noot L. PHANG; Pas. 2006, 

afl. 11, 2485; NjW 2008, 28, noot I. BOONE. 
36

 H. BOCKEN, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, NjW 2007, 723. 
37

 Rb. Hasselt 30 juni 2008, T. Gez. 2008-09, afl. 3, 204. 
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 2.1. Aansprakelijkheid voor eigen daad 

Principieel moet de schade die wordt veroorzaakt door de daad van een mens, worden 

vergoed door diegene die de schade heeft veroorzaakt.38 Opdat het slachtoffer vergoeding 

zou kunnen vorderen, moeten evenwel drie zaken worden bewezen. Vooreerst moet een 

fout kunnen worden aangetoond. Daarnaast moet het slachtoffer ook zijn schade en de 

precieze omvang daarvan kunnen bewijzen. Deze kan zowel materieel, emotioneel als 

lichamelijk van aard zijn. Ten slotte moet ook een causaal verband tussen de fout en de 

schade kunnen worden aangetoond. 

2.1.1. Fout 

Een fout kan bestaan uit twee vormen van onrechtmatig gedrag. Vooreerst begaat 

men een fout wanneer een wettelijke regel of norm wordt overtreden. Daarnaast 

maakt ook de schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm een fout uit in de zin 

van artikel 1382 BW.39 

De wettelijke norm die wordt overtreden, kan zowel een gebod voor als een verbod 

van een bepaalde handeling omvatten. De loutere overtreding van zulk gebod of 

verbod is voldoende om de fout van de overtreder vast te stellen, op voorwaarde dat 

de dader deze inbreuk wetens en willens pleegde.40 Bij de overtreding van een norm 

komt de fout dus vast te staan, tenzij de dader kan aantonen dat er onoverkomelijke 

dwaling of een andere vrijstellingsgrond aanwezig was.41  

Een voorbeeld van zo’n wettelijke norm is het verbod voor ziekenhuizen om 

draaibomen of draaideuren te installeren bij de uitgang, om zo de veiligheid bij brand 

te bevorderen en paniek te vermijden. 42  Wanneer een ziekenhuis toch zulke 

draaideuren plaatst, begaat het door deze loutere inbreuk een fout in de zin van 

artikel 1382 BW, en het kan aansprakelijk worden gesteld voor daaruit 

voortvloeiende schade.43 

                                                           
38

 Art. 1382 BW. 
39

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2009, 125-126, nr. 175. 
40

 Cass. 3 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 807; J.T. 1995, 26; RW 1996-97, 1227; J.L.M.B. 1995, 616. 
41

 Cass. 13 mei 1982, Pas. 1982, 1056; Arr. Cass. 1981-82, 1134; J.T. 1982, 772. 
42

 Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vastlegging van de normen inzake beveiliging tegen brand en 
paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen, BS 11 januari 1980, 459. 
43

 Cass. 26 september 2002, Arr. Cass. 2002, afl. 9, 1968; Pas. 2002, afl. 9-10, 1753. 
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Een voorbeeld van een wettelijk gebod kan teruggevonden worden in de Wet 

Patiëntenrechten. O.g.v. deze wet rust op de arts namelijk een informatieplicht 

tegenover zijn patiënt. Hij heeft immers de plicht om de vrije en geïnformeerde 

toestemming van de patiënt te verkrijgen vooraleer hij een ingreep uitvoert. 44 De 

informatie die de arts aan zijn patiënt moet verstrekken betreft ‘het doel, de aard, de 

graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante 

tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, ook 

als deze zich slechts in uitzonderlijke gevallen voordoen, de nazorg, de mogelijke 

alternatieven en de financiële gevolgen; ze betreft bovendien de mogelijke gevolgen 

in geval van weigering of intrekking van de toestemming en de andere door de 

patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen.’45 Het niet 

informeren van de patiënt is een fout van de arts die door de patiënt moet worden 

bewezen, conform het principe ‘actori incumbit probatio’.46  

Wanneer een persoon zich conform alle geldende wettelijke regels en normen 

gedraagt, kan hij nog steeds aansprakelijk worden gesteld door zich niet te houden 

aan de algemene zorgvuldigheidsnorm, i.e. wanneer deze zich niet gedraagt als de 

‘goede huisvader’47 , in dit geval dan een ‘zorgvuldige geneesheer’ of ‘bonus 

medicus’. 48   Hierbij wordt een objectief en abstract foutbegrip gehanteerd. 

Principieel worden subjectieve ‘verzachtende’ omstandigheden hierbij niet in acht 

genomen. Het foutbegrip is tevens normatief van aard, wat inhoudt dat het gedrag 

van een zorgverlener vergeleken wordt met hoe men behoort te handelen en niet 

met hoe de meeste anderen handelen.   

 

Om een overtreding op de algemene zorgvuldigheidsnorm vast te stellen, wordt het 

gedrag van de dader in abstracto vergeleken met dat van een fictief persoon, 

namelijk de ‘goede huisvader’. Deze laatste gedraagt zich als een normaal zorgvuldig 

en vooruitziend persoon. Het Hof van Beroep te Brussel heeft beide begrippen 
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 Cass. 14 december 2001, Arr.Cass. 2001, afl. 10, 2200, concl. J. DUJARDIN; Juristenkrant 2002, afl. 42, 1; 
Jaarboek Mensenrechten 2001-02, 255, noot  C. TROUET; JT 2002, 261, noot C. TROUET; JLMB 2002, afl. 13, 532, 
noot Y. LELEU, G. GENICOT; Journ. jur. 2002, afl. 10, 6; Pas. 2001, afl. 12, 2129, concl.  J. DUJARDIN; RGAR 2002, 
13494; TBBR 2002, afl. 6, 328, concl.J. DUJARDIN, noot C. TROUET; T.Gez. 2001-02, afl. 5, 239, noot J. FAGNART. 
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 Cass. 26 juni 2009, Juristenkrant 2009, afl. 200, 4; NjW 2009, afl. 211, 812, noot I. BOONE; RW 2009-10, afl. 36, 
1522, noot H. NYS.  
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 Cass. 12 mei 2006, J.L.M.B. 2006, afl. 6232, 491, noot; J.L.M.B. 2006, afl. 27, 1170. 
47

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2009, 139, nr. 193. 
48

 T. VANSWEEVELT,  De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, 
Maklu, 1997, 136-137, nr. 144. 
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omschreven als volgt: ‘Zorgvuldig' betekent dat men poogt de nadelige gevolgen te 

voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ‘vooruitziend' 

inhoudt dat men in redelijkheid poogt zich de nadelige gevolgen van zijn handelen of 

niet handelen in te beelden.49 Het begrip ‘normaal’ duidt erop dat de goede 

huisvader een gemiddeld persoon is. Volgens THIERRY VANSWEEVELT bezit deze dus 

‘niet de moed van Achilles, de wijsheid van Odysseus of de kracht van Hercules’.50 

De beoordeling in abstracto brengt echter het gevaar met zich mee dat telkens 

wanneer er schade wordt veroorzaakt in de zin van artikel 1382 BW, de rechter zou 

bepalen hoe de schade had kunnen worden vermeden, waardoor de 

schadeverwekker in elk geval onvoorzichtig zou zijn geweest. Aangezien dit 

onredelijk zou zijn, worden ook enkele concrete omstandigheden van het voorval in 

acht genomen.51   

Enerzijds wordt het gedrag van de schadeverwekker vergeleken met het gedrag dat 

kan worden verwacht van een goede huisvader die zich in dezelfde omstandigheden 

bevindt.52 De vergelijking valt bijgevolg uiteen in twee aspecten. Vooreest toetst men 

de gedraging aan die van een abstract persoon, de bonus pater familias, waarbij de 

persoonlijke kenmerken van de schadeverwekker geen rol spelen. Daarnaast spelen 

de concrete situatie waarin de schade zich heeft voorgedaan en de omstandigheden 

wel een rol, voornamelijk de plaats en de tijd. Dit laatste aspect wordt ter 

beoordeling aan de feitenrechter overgelaten. In situaties van zorgverlening worden 

met de omstandigheden vaak de beschikbare medische hulpmiddelen bedoeld. Zo zal 

een gynaecoloog die een bevalling heeft uitgevoerd langs de kant van de weg niet 

vergeleken worden met een gynaecoloog die een bevalling uitvoert in een ziekenhuis, 

met alle medische hulpmiddelen ter beschikking. Het verschil in omstandigheden is in 

dit geval duidelijk.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de keuze voor bepaalde omstandigheden door 

de zorgverlener op zich ook al een fout kan uitmaken. Zo zal bijvoorbeeld een 

gynaecoloog die beslist om de bevalling uit te voeren aan de kant van de weg, terwijl 
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 Brussel 2 juni 2009, jure.juridat.just.fgov.be.  
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 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2009, 127, nr. 176. 
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 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
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 Brussel 2 juni 2009, jure.juridat.just.fgov.be. 
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er nog voldoende tijd was om de vrouw naar een ziekenhuis over te brengen, een 

fout begaan door het nemen van die beslissing. Ook het starten van een operatie op 

een zuigeling in een ziekenhuis dat niet over een gespecialiseerde dienst pediatrie 

beschikt, maakt op zich een fout uit.53 

Anderzijds wordt het foutbegrip eveneens gesubjectiveerd door het in acht nemen 

van de categorie en specialisatie van de zorgverlener, de zogenaamde 

‘beroepsbekwaamheid’ van de schadeverwekker. Dit wordt immers niet beschouwd 

als een persoonlijk kenmerk, maar wel als een voorwaarde voor het uitoefenen van 

een bepaalde activiteit.54 Zo zal het gedrag van een huisarts worden getoetst aan dat 

van een normaal vooruitziend en zorgvuldig huisarts met dezelfde opleiding, terwijl 

een gynaecoloog zal worden vergeleken met een normaal vooruitziend en zorgvuldig 

gynaecoloog. 55   

Wanneer de zorgverlener zijn bevoegdheid overschrijdt en buiten zijn specialiteit 

handelt, wordt hij evenwel vergeleken met een normaal en zorgvuldig arts van de 

toegeëigende bevoegdheid en niet van zijn eigen specialiteit.56  Zo zal een tandarts 

die een patiënt algemeen verdooft om een tand te trekken, worden vergeleken met 

een normaal en zorgvuldig chirurg.57 

Het Hof van Cassatie stelt dat de overtreding van de zorgvuldigheidsnorm slechts een 

fout kan uitmaken wanneer de schade die eruit voortvloeit voorzienbaar was.58 In de 

rechtsleer bestaat echter onenigheid over deze voorwaarde. De meerderheid sluit 

zich evenwel aan bij de visie van het Hof, maar stelt dat de voorzienbaarheid geen 

aparte vereiste is, doch een onderdeel vormt van de zorgvuldigheidsnorm. De 

voorzienbaarheid van de schade op zich is niet voldoende om tot onzorgvuldigheid te 

besluiten, maar is wel een noodzakelijke voorwaarde.59 

De rechtspraak heeft eveneens gezorgd voor een concretisering van het foutbegrip 

door het bestempelen van bepaalde handelingen als medische fout. Op die manier 
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worden in de praktijk zorgvuldigheidsnormen gecreëerd die door artsen moeten 

worden nageleefd. Zo zal een arts, voor het stellen van zijn diagnose, de patiënt 

volledig moeten ondervragen, daarbij ook doorvragen naar de relevante informatie 

en zijn medisch dossier raadplegen. Daarnaast bestaan er ook specifieke normen 

voor de behandeling en de nazorg van de patiënt. Ook het onaangekondigd 

vervangen van een arts bij een operatie kan een fout uitmaken.60 Diagnosefouten zijn 

principieel niet foutief wanneer een normale voorzichtige en zorgvuldige arts zich 

had kunnen vergissen, als hij eenzelfde geval in dezelfde omstandigheden kreeg 

voorgelegd.61 Het stellen van de juiste diagnose is immers geen resultaatsverbintenis 

maar een middelenverbintenis. De diagnosefout is echter wel verwijtbaar wanneer zij 

voortvloeit uit een nalatigheid of een gebrek aan voorzorg van de arts in die zin dat, 

indien hij met de vereiste zorgvuldigheid had gehandeld, hij deze diagnose had 

vermeden.62 

Van groeiend belang in het medisch aansprakelijkheidsrecht is de problematiek van 

de ‘informed consent’. Geïnformeerde toestemming is een absolute voorwaarde 

voor het uitvoeren van een medische behandeling. Wanneer deze toestemming niet 

werd verkregen, kan de patiënt de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de 

onvermijdelijke complicaties van de ingreep, indien hij kan aantonen dat als hij de 

informatie wel had gekregen, hij de toestemming niet zou hebben verleend.63 Dit 

houdt weliswaar een zeer zware negatieve bewijslast in voor het slachtoffer,64 in 

tegenstelling tot de Franse regeling65, waar de arts het positieve bewijs moet leveren 

dat hij de informatie heeft gegeven en de toestemming heeft verkregen. Ook 

Belgische rechtspraak heeft al beslist dat een omkering van de bewijslast in sommige 

gevallen mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de aard en de risico’s van de ingreep dit 

verantwoorden.66 In de rechtspraak wordt de bewijslast dus door sommigen bij het 

slachtoffer, door anderen bij de arts gelegd.67 Hierbij blijft evenwel discussie bestaan 

over de vorm van de informatie en de toestemming. 
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Men kan zich evenwel afvragen of al deze beperkingen en zorgvuldigheidsnormen 

niet ingaan tegen de principiële therapeutische vrijheid van de arts. O.g.v. KB 78 68 

mogen aan de arts immers geen beperkingen worden opgelegd bij de keuze van de 

middelen voor diagnose of therapie.69 Deze vrijheid geldt evenwel slechts binnen de 

grenzen van de zorgvuldigheidsnorm en wordt er dus duidelijk door beperkt. Een arts 

mag bijvoorbeeld geen verouderde of slechte technieken kiezen om de patiënt te 

behandelen, zoals het toedienen van antibiotica bij een virale infectie. Van deze 

behandeling is immers algemeen geweten dat ze nutteloos is. Naast de algemene 

zorgvuldigheidsnorm, beperken eveneens guide-lines, interne afspraken binnen het 

ziekenhuis en de terugbetalingsregeling uit de Ziektewet de principiële 

therapeutische vrijheid van de arts. Wat evenwel strikt verboden blijft, zijn clausules 

in een overeenkomst met een arts die zijn vrijheid schenden.70 Zo zal een ziekenhuis 

een arts contractueel niet kunnen verplichten om enkel door te verwijzen naar 

specialisten binnen dezelfde instelling, aangezien deze clausule in de overeenkomst 

als nietig zal worden beschouwd. 

In vele gevallen ligt de fout niet bij een enkele persoon. Vaak zullen ook fouten van 

derden of van de patiënt zelf de schade mee veroorzaken. Volgens de 

equivalentieleer wordt immers elke fout in acht genomen zonder dewelke de schade 

zich niet had voorgedaan zoals dat concreet is gebeurd.71 Wanneer zowel een fout 

van de arts als die van een derde tot de schade hebben geleid, worden beiden  in 

solidum aansprakelijk gesteld. Zowel de arts als het ziekenhuis worden bijgevolg 

aansprakelijk gesteld, respectievelijk voor het niet instaan voor de postoperatieve 

zorg of deze niet te delegeren, en voor de fout in de organisatie.72 Wanneer er 

evenwel samenloop is tussen de fout van de arts en die van de patiënt zelf, wordt 

ook tussen hen de schadelast verdeeld. Tot slot is ook een combinatie van 

aansprakelijkheid van de arts, een derde en de patiënt mogelijk, zo wordt 

aangetoond in een recent vonnis betreffende de aansprakelijkheid voor het 

voorschrijven van een te hoge dosis van een geneesmiddel tegen reuma.73 De 

patiënte kreeg een voorschrift mee van haar arts, waarbij deze laatste de dosis van 
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het geneesmiddel wilde verhogen van 3 pillen per week naar 6 pillen per week. De 

arts schreef echter per vergissing 6 pillen per dag voor. De apotheker die het 

geneesmiddel moest afleveren merkte de fout niet op en schreef de dosis over op de 

verpakking van het geneesmiddel. De patiënte nam de voorgeschreven dosis 

gedurende enkele dagen, maar kreeg al snel maagklachten en moest naar het 

ziekenhuis worden overgebracht. De rechter oordeelde in deze zaak dat zowel de 

arts, de apotheker als de patiënte zelf gedeeld verantwoordelijk waren voor de 

schade. De arts beging overduidelijk een inbreuk op de algemene 

zorgvuldigheidsnorm door de verkeerde dosis voor te schrijven en werd bijgevolg 

voor 25% aansprakelijk gesteld. Ook de patiënte moest 25% van haar eigen schade 

dragen, aangezien zij volgens de rechter had moeten opmerken dat de dosis veel te 

hoog was, gelet op het feit dat zij het geneesmiddel reeds lange tijd kende en 

gebruikte. Tot slot werd de apotheker veroordeeld tot 50% van de schadevergoeding 

wegens een inbreuk op een Koninklijk Besluit dat voorschrijft dat de apotheker alle 

voorschriften moet controleren op hun juistheid. 74 In dit geval werd het nalaten van 

de verplichte controle door de apotheker dus als een zwaardere fout beschouwd dan 

het voorschrijven van een foutieve dosis door de arts. De onzorgvuldigheid van de 

patiënte zelf werd dan weer als een even grote fout aanzien als de fout van de arts. 

Met de bedoeling om medische blunders te voorkomen, besliste de Federale 

Overheidsdienst van Volksgezondheid om aan elk ziekenhuis in België een checklist 

te bezorgen, die moet worden overlopen voorafgaand aan elke ingreep. Dit gebeurde 

in het kader van de campagne ‘Safe Surgery Saves Lives’ van de 

Wereldgezondheidsorganisatie. Het is de bedoeling dat het team van zorgverleners 

voor elke ingreep even stil staat bij deze lijst en dat dit de communicatie en 

informatieoverdracht ten goede komt, zodat zoveel mogelijk risico’s kunnen worden 

vermeden. De punten die moeten worden gecontroleerd zijn o.a. de identiteit van de 

patiënt, de verificatie van de plaats van ingreep, de toestemming voor de ingreep, 

het aanwezig zijn van alle kompressen en naalden,…75 
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2.1.2. Schade 

De fout van een arts kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding wanneer 

deze werkelijk schade heeft veroorzaakt. Principieel houdt dit in dat de toestand van 

de patiënt na de fout slechter is dan voor de fout.76 De schade bestaat dan in de 

vergelijking van de toestand voor en de toestand na het schadeverwekkend feit.77 

Het bestaan en de omvang van de schade worden soeverein vastgesteld door de 

feitenrechter.78 

Traditioneel wordt schade onderverdeeld in twee hoofdcategorieën. Vooreerst kan 

men materiële schade lijden, i.e. aan zijn vermogen. Daaronder vallen o.a. 

verplaatsingskosten naar het ziekenhuis, de aankoop van medische hulpmiddelen, 

inkomensverlies,… Daarnaast kan men ook persoonlijke schade lijden, wat alle 

schade omvat die niet rechtstreeks aan het vermogen wordt toegebracht, maar aan 

de persoon zelf. Deze laatste categorie omvat nog twee onderscheiden subvormen. 

Enerzijds omvat dit lichamelijke schade, zoals verwondingen, infecties, breuken,…  

Anderzijds valt ook morele schade daaronder, bijvoorbeeld de emotionele impact 

van een amputatie. 

Opdat de schade in aanmerking zou komen voor vergoeding, moet zij aan enkele 

ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen. Vooreerst moet een belang van het 

slachtoffer geschonden zijn. Hierbij volstaat het dat het slachtoffer belang heeft bij 

het behouden van zijn voordeel.79 Dat belang moet ook rechtmatig zijn. Dit houdt in 

dat het belang niet strijdig mag zijn met de openbare orde of de goede zeden.80 

Daarnaast wordt ook enkel rekening gehouden met persoonlijk schade.81 Dit ontslaat 

een wettelijke vertegenwoordiger er evenwel niet van om schadevergoeding te 

vorderen voor een onbekwame, alsook een erfgenaam voor een overledene.82 
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Principieel kan enkel rechtstreekse schade in aanmerking komen voor vergoeding, 

zijnde de schade geleden door de getroffen persoon zelf. Daarnaast kan evenwel ook 

een derde schade lijden als gevolg van de schade van het slachtoffer. Zo vindt de 

morele schade van familieleden haar oorsprong in de familie- en 

genegenheidsbanden tussen hen en de overledene.83 Ook schade bij weerkaatsing is 

dus vergoedbaar. 

Tot slot mag de geleden schade niet reeds vergoed zijn. Dit betekent dat de reeds 

verkregen voordelen die dezelfde schade vergoeden moeten worden toegerekend op 

de schadevergoeding die wordt gevorderd. Zo stelt het Hof van Cassatie dat een 

uitkering van een overlevingspensioen slechts mag worden toegerekend op de 

gevorderde schadevergoeding wanneer beide vergoedingen dezelfde schade 

beogen.84 Wanneer dit criterium wordt toegepast op het overlevingspensioen, stelt 

het Hof vast dat dit pensioen niet de schade door inkomensverlies uit overlijden 

vergoedt. Omdat daarenboven beide vergoedingen een verschillende juridische 

grondslag hebben, kan volgens het Hof geen toerekening gebeuren en kan een 

volledige schadevergoeding worden gevorderd. Op deze uitspraak bestaat evenwel 

kritiek. Het eerste criterium wordt immers verkeerd toegepast, want het pensioen 

vergoedt, net als de gemeenrechtelijke schadevergoeding, wel de schade door 

inkomensverlies uit overlijden. Het laatste criterium is zelfs irrelevant, omdat de 

juridische grondslag van de vergoeding geen invloed kan hebben op de verrekening 

ervan. De visie van het Hof van Cassatie kan hier evenwel verdedigd worden door de 

stelling dat het beter is om het voordeel van de reeds verkregen vergoeding toe te 

laten komen aan het slachtoffer dan aan de aansprakelijke dader.85 

Daarnaast bestaan er nog enkele gegrondheidsvoorwaarden. De geleden schade 

moet zeker en vaststaand zijn. 86 Een absolute zekerheid is evenwel niet vereist 

omdat bij het vaststellen van de schade er steeds moest vergeleken worden met de 

hypothetische toestand moest de schade zich niet hebben voorgedaan, waardoor 

absolute zekerheid principieel nooit bestaat. 87  Een gerechtelijke zekerheid is 

                                                           
83

 Cass. 10 februari  1981, Arr. Cass. 1980-81, 643; Bull. 1981, 623; Pas. 1981, I, 623; RW 1980-81, 2728, noot. 
84

 Cass. 4 september 2007, Pas. 2007, afl. 9, 1435. 
85

 P. GRAULUS, “Schade”, in P. GRAULUS en J.BOGAERT (eds.), Handboek letselschade gemeen recht, Mechelen, 
Kluwer, afl. 17, 24. 
86

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2009, 638-639. 
87

 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 
1997, 370, nr. 498. 



23 
 

voldoende, wat inhoudt ‘dat de schade in zo’n hoge mate waarschijnlijk is dat de 

rechter niet meer ernstig aan het tegendeel moet denken, ook al is dat theoretisch 

nog mogelijk’.88 Ook toekomstige schade kan hieronder worden gebracht, wanneer 

het zeker is dat zij zich zal voordoen.89  

Een vaak voorkomende vorm van schade in de medische context is het verlies van 

een kans. Dit kadert in de problematiek van de schadezekerheid. Toch wordt dit 

thema ook vaak behandeld bij de voorwaarde van het causaal verband. Een aantal 

Belgische auteurs, waaronder STEVEN LIERMAN, stellen immers dat deze theorie 

gebruikt wordt om het gebrek aan bewijs van causaliteit te omzeilen.90 M.i. leunt de 

verlies van een kans-theorie dichter aan tegen het schadebegrip, waarom deze ook 

hier wordt behandeld.  

Wanneer een slachtoffer door een fout van een arts de kans verliest op een bepaald 

voordeel, of het afwenden van een bepaald nadeel, zal het verlies van de kans als 

vergoedbare schade worden aanzien.91 Een vaak gebruikt voorbeeld hierbij is het 

amputatiearrest. 92  Een man werd in een ziekenhuis binnengebracht met 

beenbreuken en hevige pijn. De arts liet na om deze patiënt te verzorgen. Later bleek 

dat de man leed aan gasgangreen en dat zijn been moest worden geamputeerd. Hier 

aanvaardde het Hof van Cassatie dat de man de kans had verloren op het behoud van 

zijn been door de fout van de arts. Aangezien de patiënt volgens de rechter een kans 

van 80 % had om zijn been te behouden, indien de juiste zorgen werden verstrekt, 

werd de arts veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 80% van de 

door de man geleden schade.  

De problematiek van het verlies van een kans schuilt in de voorwaarden waaraan de 

schade moet voldoen. Bij het verlies van een kans kan worden bediscussieerd of de 

schade al dan niet zeker is, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor een vordering 

tot schadevergoeding.93 Na het verlies van een kans weet immers niemand met 
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zekerheid of de kans zich effectief zou hebben gerealiseerd.94 Deze discussie wordt 

echter omzeild door de algemene aanvaarding van de stelling dat een kans een 

economische waarde kan hebben, en dat bijgevolg het verlies daarvan tot een 

schadeloosstelling kan leiden.95 In 2004 zorgde een arrest van het Hof van Cassatie 

evenwel voor onzekerheid door het leerstuk van verlies van een kans af te wijzen.96 

Het Hof heeft deze rechtspraak inmiddels achter zich gelaten en de theorie opnieuw 

aanvaard.97 Indien het slachtoffer vergoed wil worden voor het verlies van een kans, 

zal hij daarvoor twee zaken moeten bewijzen.  

Vooreerst moet het verlies van de kans vaststaan, wat logisch is. Het verlies van de 

kans mag niet toekomstig of louter hypothetisch zijn.98  De kans moet m.a.w. 

definitief verloren zijn. 

Daarnaast moet de kans ook ernstig99 of reëel 100  zijn van aard. Sommige rechtspraak 

gebruikt een van deze twee criteria, andere rechtspraak gebruikt ze beiden.101 Dit 

dient om een werkelijke kans te onderscheiden van een pure toevalligheid.102 Deze 

beoordeling gebeurt volgens het criterium van ‘de gewone gang van zaken’. Dit 

houdt in dat de kans zich zou hebben gerealiseerd volgens de normale gang van 

zaken.103 Dat wil echter niet zeggen dat de kans een bepaalde minimumdrempel 

moet overschrijden. Ook het verlies van kleine, geringe kans kan recht geven op een 

schadevergoeding, op voorwaarde dat het bestaan van die kans kan worden 
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bewezen.104 Bij een geringe kans zal het evenwel moeilijk zijn om aan te tonen dat ze 

zich zou hebben gerealiseerd volgens de gewone gang van zaken. Bijgevolg zal voor 

verlies van geringe kansen vaak geen schadevergoeding worden toegekend.  

Het beoordelen van kansen op overleven of genezing in de medische sector brengt 

nog bijkomende moeilijkheden met zich mee. Bij medische ingrepen is de uitkomst 

immers nooit zeker. Hierbij zal men dus rekening moeten houden met medische 

statistieken en literatuur. 

Recent werden deze voorwaarden nogmaals bevestigd door het Hof van Cassatie in 

het Prizrak-arrest. Het verlies van de kans moet reëel zijn, en er moet bovendien een 

sine qua non verband bestaan tussen de fout en het verlies van die kans.105 Om voor 

vergoeding in aanmerking te komen moet het verlies ook zeker en definitief zijn.106 

Niet onbelangrijk is de begroting van de schadevergoeding wegens het verlies van 

een kans. Daarvoor moet de rechter de mogelijkheid tot verwezenlijking van de kans 

vergelijken met de voordelen die de benadeelde mocht verwachten als de kans zich 

zou hebben gerealiseerd. 107  Een rechter zal bijgevolg nooit een arts kunnen 

veroordelen tot de vergoeding van de volledige schade, omdat hij de kans in acht 

moet nemen, die nooit 100% kan zijn. Aangezien een exacte vaststelling van de 

schade onmogelijk is, zal de rechter de schade ex aequo et bono begroten. Dit doet 

hij met de medische statistieken en literatuur als richtsnoer, evenwel zonder de 

omstandigheden eigen aan elke zaak uit het oog te verliezen.108 

Het bestaan van het verlies van een kans heeft daarenboven eveneens een invloed 

op de mogelijkheid van de strafrechter om de arts strafrechtelijk te veroordelen.109  
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2.1.3. Causaal verband 

Ten slotte moet ook het causaal verband tussen de fout en de schade worden 

aangetoond. Dit is niet altijd evident. Zo zal het bewijs van causaal verband vaak 

moeilijk te leveren zijn wegens onzekerheid, of wordt de zaak bemoeilijkt door een 

pluraliteit van oorzaken.110 Over dit causaal verband bestaan tal van theorieën, 

waarvan de belangrijkste de equivalentieleer, die in België wordt gevolgd. Daarnaast 

kennen we ook de adequatietheorie, de theorie van de efficiënte oorzaak, de theorie 

van de rechtstreekse en onmiddellijke gevolgen en de theorie van de toerekening 

naar redelijkheid. Aangezien de equivalentieleer en de adequatieleer de belangrijkste 

theorieën zijn, worden enkel deze twee kort toegelicht. 

De theorie die in België wordt gevolgd is dus de equivalentieleer. Deze leer stelt dat 

een causaal verband bestaat tussen fout en schade wanneer de schade zich niet zou 

hebben voorgedaan in die concrete omstandigheden als de fout zich ook niet had 

voorgedaan.111 Zo bestaat een causaal verband tussen de verkeerde etikettering van 

bloedzakken door een laborante en de schade die een patiënt lijdt door het 

toegediend krijgen van het verkeerde bloed. Het diensthoofd van het labo werd in dit 

geval niet aansprakelijk gesteld wegens nalaten van implementatie van 

controleprocedures, omdat de schade zich toch op dezelfde wijze zou hebben 

voorgedaan.112   

Dit wordt ook het conditio sine qua non-verband genoemd. Hierbij wordt dus elke 

fout in acht genomen die (mede) de schade heeft veroorzaakt, ongeacht de ernst van 

de fout. Alle fouten die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het schadegeval 

worden als oorzaak beschouwd en zijn dus ‘equivalent’, ongeacht of deze fouten de 

schade rechtstreeks of onrechtstreeks hebben veroorzaakt.113 Hierbij neemt men dus 

aan dat verschillende voorwaarden noodzakelijk kunnen zijn voor de totstandkoming 

van de schade. Elke voorwaarde op zich is dan onvoldoende om de schade te 

veroorzaken, enkel alle voorwaarden samen kunnen tot die toestand leiden. De 

schadeverwekker is in dat geval aansprakelijk voor de schade, ook al was deze 
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abnormaal, niet noodzakelijk of onvoorzienbaar.114  Zo wordt een arts die een 

chirurgische ingreep heeft uitgevoerd zonder de toestemming van de patiënt te 

hebben verkregen aansprakelijk gesteld, alsook de oorspronkelijk geraadpleegde arts 

die de patiënt niet heeft ingelicht dat een andere arts de operatie zou uitvoeren, 

terwijl de persoonlijke behandeling wel contractueel was voorzien. De schade zou 

zich zonder de fout van elk van beide artsen niet hebben voorgedaan in die concrete 

omstandigheden, waardoor beide artsen aansprakelijk zijn voor de schade van de 

patiënt.115  

Deze theorie is zeer slachtoffervriendelijk, aangezien elke persoon kan worden 

aangesproken die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen tot het 

schadegeval. Ook de toepassing van de theorie in de praktijk is zeer eenvoudig. Nog 

een voordeel is de objectiviteit van deze leer. De feitenrechter moet objectief alle 

fouten die hebben bijgedragen tot de schade in acht nemen, en kan hier geen eigen 

subjectieve interpretatie aan geven.116 Deze objectiviteit kan echter evenzeer nadelig 

zijn, aangezien de rechter elke beoordelingsvrijheid verliest. Daarnaast is het ook niet 

wenselijk om alle oorzaken als gelijkwaardig te beschouwen, terwijl er geen twijfel 

over bestaat dat sommige fouten meer invloed hebben gehad op de schade dan 

andere.117 

Een theorie die niet in België wordt toegepast, maar bijvoorbeeld wel in Duitsland, is 

de adequatietheorie. Deze houdt in dat een causaal verband bestaat wanneer een 

gevolg in adequaat verband staat met de fout. Enkel de schade die redelijkerwijs te 

verwachten en te voorzien was, mag worden toegerekend aan diegene die een fout 

heeft begaan.118 Het voordeel van deze theorie is dat, in tegenstelling tot de 

equivalentieleer, de mogelijkheid bestaat om een onderscheid te maken in oorzaken 

van een schadegeval, waarbij de rechter een zekere beoordelingsvrijheid behoudt.119 
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Het causaal verband moet door de benadeelde worden bewezen, volgens de 

principes van artikel 1315 BW.120 Het oorzakelijk verband tussen fout en schade moet 

zeker zijn, in die mate dat er een hoge graad van waarschijnlijkheid bestaat, zodat de 

rechter niet ernstig kan twijfelen over de mogelijkheid van het tegendeel, hoewel dit 

theoretisch mogelijk blijft.121 We spreken hier dus niet over een absolute maar over 

een gerechtelijke of juridische zekerheid.122 Dit houdt in dat het theoretisch nog 

mogelijk is dat de schade niet door de fout is veroorzaakt, maar dat dit zeer 

onwaarschijnlijk is.123  De gerechtelijke zekerheid kan soms gemakkelijk worden 

vastgesteld inzake medische schadegevallen. Zo zal over het causaal verband tussen 

infecties en pijn in de buik van de patiënt enerzijds, en het achterlaten van een naald 

in het lichaam van de patiënt anderzijds, weinig twijfel kunnen bestaan.124 

Meer problemen ontstaan echter wanneer het slachtoffer het bewijs moet leveren 

van een causaal verband tussen zijn schade en het foutieve nalaten of niet handelen 

van een arts. Men kan immers nooit met absolute zekerheid stellen dat een bepaalde 

handeling de schade zou hebben voorkomen. Gelet op deze zware bewijslast heeft 

het Hof van Cassatie gesteld dat het leveren van het bewijs van een negatief feit niet 

met dezelfde striktheid moet worden beoordeeld, maar dat houdt nog niet in dat het 

slachtoffer het aangevoerde feit slechts louter aannemelijk moet maken.125 Ook zal 

de rechter zich vaak laten leiden door feitelijke vermoedens en voornamelijk het 

criterium van de ‘normale gang van zaken’, dat ook wordt gebruikt in de beoordeling 

van de kans bij de theorie van het verlies van een kans.126 Dit houdt in dat wanneer 

volgens de normale gang van zaken een bepaalde fout tot bepaalde schade leidt, er 

tot causaal verband kan worden besloten wanneer die fout en die schade zich 

concreet hebben voorgedaan. 127  Dit heeft evenwel niet tot gevolg dat een 
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waarschijnlijk causaal verband voldoende is. Er moet nog steeds een juridische 

zekerheid bestaan, zoniet wordt de vordering afgewezen.128 

Vaak is de schade of het overlijden ook het gevolg van de normale voortgang van de 

ziekte. Dan zou de arts ook zonder de behandeling de gevolgen niet hebben kunnen 

voorkomen. Zo begaat de arts die te laat een darmperforatie opmerkt geen fout die 

de schade heeft veroorzaakt, aangezien een tijdige diagnose voor die patiënt 

dezelfde gevolgen zou hebben teweeg gebracht.129 

De hierboven besproken theorie van het verlies van een kans mag evenwel niet 

aangewend worden om het gebrek aan of de onzekerheid omtrent het causaal 

verband te maskeren.130  

Gelet op de in België toegepaste equivalentieleer, kan het causaal verband ten 

aanzien van verschillende fouten en dus verschillende personen komen vast te staan. 

Het is immers niet ondenkbaar dat verschillende personen een aandeel hebben 

gehad in het veroorzaken van de schade. Het klassieke voorbeeld is dat van de 

autobestuurder die een verkeersongeval veroorzaakt. Wanneer het slachtoffer wordt 

overgebracht naar het ziekenhuis en daar overlijdt door een fout van een arts, staan 

zowel de fout van de bestuurder als die van de arts is een conditio sine qua non-

verband met de geleden schade. Zonder de fout van de arts had het slachtoffer 

immers nog geleefd, maar zonder de bestuursfout had het slachtoffer de arts 

helemaal nooit ontmoet in die omstandigheden en kon deze laatste ook geen fout 

begaan. Het mag duidelijk zijn dat eenieder die een fout begaat die de schade 

veroorzaakt hiervoor aansprakelijk is, ook al heeft een derde mede die schade 

veroorzaakt. Enkel wanneer een derde een fout begaat die geen invloed heeft op de 

schade zoals ze zich concreet heeft voorgedaan, kan deze worden uitgesloten van 

aansprakelijkheid. 131   

Wanneer aansprakelijkheid ten aanzien van meerdere personen wordt vastgesteld, 

zijn zij in solidum aansprakelijk. Zo is de fabrikant van gebrekkig osteosynthese 

materiaal132 aansprakelijk, alsook de chirurg die bij het gebruik van dit materiaal een 
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fout heeft begaan. Beiden worden in solidum aansprakelijk gesteld voor de schade.133 

Dit houdt in dat het slachtoffer van elkeen van hen de volledige schadevergoeding 

kan vorderen. Diegene die het slachtoffer volledig heeft vergoed, beschikt dan 

uiteraard over een regresvordering t.o.v. de andere aansprakelijke persoon/personen. 

 2.2. Aansprakelijkheid voor andermans daad 

 2.2.1. Arts als aansteller 

Naast de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden, kan een arts ook aansprakelijk 

worden gesteld voor daden van anderen. Hij staat als aansteller immers in voor de 

schade die zijn aangestelde veroorzaakt, in de bediening waartoe hij deze heeft 

gebezigd. 134 Wil een slachtoffer schadevergoeding vorderen van de arts als aansteller, 

bijvoorbeeld van een verpleger die de schade heeft veroorzaakt, zal een band van 

ondergeschiktheid tussen de verpleger en de arts moeten worden bewezen. Deze 

‘band’ wordt door het Hof van Cassatie geacht aanwezig te zijn wanneer de 

aangestelde onder het gezag, de leiding en het toezicht staat van zijn aansteller.135 

Dat gezag bestaat zodra de aansteller de mogelijkheid heeft om dat uit te oefenen, 

een effectieve uitoefening is daarvoor niet vereist.136 Gezag is immers een algemeen 

begrip waaruit de bevoegdheden van leiding en toezicht voortvloeien.137  Deze 

bevoegdheden moeten enkel aanwezig zijn, zonder er effectief gebruik van te 

moeten maken.138 Opdat er sprake zou zijn van een band van ondergeschiktheid, is 

evenwel geen contractuele relatie vereist. 139 Bijkomende voorwaarde is dat de 

schade werd veroorzaakt in de bediening waartoe de aangestelde werd gebezigd. 

Daarvoor volstaat dat deze daad tijdens de bediening werd gepleegd en met deze 

bediening in verband staat, ook al was het onrechtstreeks en toevallig.140   

Het is in deze situatie niet ondenkbaar dat een aangestelde misbruik maakt van zijn 

functie om onrechtmatige handelingen te stellen, waarvoor de aansteller dan zou 

moeten opdraaien. Zo is er het geval van de Antwerpse verpleger Marco T., die in 
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2007 veroordeeld is wegens het herhaaldelijk verkrachten en betasten van patiënten 

die buiten bewustzijn werden binnengebracht op de spoedafdeling.141 In zulke 

gevallen is het onwenselijk dat de arts als aansteller hiervoor verantwoordelijk wordt 

geacht. Het Hof van Cassatie heeft dan ook de omstandigheden bepaald waarin een 

aangestelde zelf moet opdraaien voor zijn fouten. Dit is het geval wanneer de 

aangestelde buiten de bediening waarvoor hij was aangesteld, zonder toestemming 

en voor een ander doel dan zijn eigen taak heeft gehandeld. Deze voorwaarden 

moeten cumulatief vervuld zijn.142 

2.2.2. Arts als aangestelde 

Men kan zich afvragen of de aansprakelijkheid voor andermans daad ook in de 

omgekeerde zin kan plaatsvinden, namelijk wanneer de arts zelf wordt aangesteld. 

Deze situatie lijkt op het eerste zicht in strijd met de Code Geneeskundige 

Plichtenleer, die stelt dat de artsen hun beroep in vrijheid en onafhankelijkheid 

moeten kunnen uitvoeren.143 Meerdere rechters zijn van mening dat de band van 

ondergeschiktheid, die eigen is aan de verhouding tussen aansteller en aangestelde, 

niet onverenigbaar is met de vereiste van professionele onafhankelijkheid die volgt 

uit het monopolie van de geneeskunde.144 De vrijheid van de arts (of apotheker in 

casu) sluit m.a.w. een band van ondergeschiktheid niet uit.145 Een geneesheer kan 

probleemloos verbonden zijn aan een ziekenhuis door een arbeidsovereenkomst.146 

Niets belet dus dat de arts een aangestelde van het ziekenhuis kan zijn.147 Deze 

rechtspraak wordt ook bevestigd door het Hof van Cassatie, dat meer belang hecht 

aan het criterium van handelen voor andermans rekening, dan aan de strikte 

gezagsverhouding.148 Sommige rechtspraak houdt er evenwel een andere mening op 

na, namelijk dat een geneesheer voor zijn medische prestaties sensu stricto niet in 

ondergeschikt verband staat ten aanzien van het ziekenhuis.149 In de praktijk zal elk 

geval apart door de feitenrechter moeten worden beoordeeld. Een ander geval is de 
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situatie waarin de arts in opleiding stage loopt in een ziekenhuis. In dat geval is niet 

zijn stagebegeleider maar wel het ziekenhuis de aansteller.150  

Werknemers worden principieel beschermd door een aansprakelijkheidsbeperking bij 

lichte fout. In dat geval kan enkel de werkgever, in hoedanigheid van aansteller, 

aangesproken worden tot vergoeding van de schade. 151 Wanneer de arts aan het 

ziekenhuis is verbonden door een arbeidsovereenkomst, kan hij bijgevolg niet 

persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zijn lichte fout. In die gevallen geniet 

hij immers van de immuniteit van de werknemer. Zo zal een arts met wachtdienst op 

de spoedafdeling die een breuk niet opmerkt bij een radiografie slechts een lichte 

fout begaan, gelet op het vermoeiende en veeleisende karakter van de dienst.152 

Begaat de arts daarentegen een zware fout, zoals het uitvoeren van een sterilisatie 

zonder de toestemming van de patiënt, dan vindt artikel 18 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet geen toepassing en is de arts ook zelf aansprakelijk voor 

zijn fout.153 Ook het niet in observatie nemen van iemand die verwond is door 

messteken kan beschouwd worden als een zware fout.154 Daarnaast vallen een 

opzettelijke fout en een vaak voorkomende lichte fout evenmin onder deze 

immuniteit.  

De immuniteit geldt in principe ongeacht de aard van de uitgeoefende functie.155 De 

mate waarin de werknemer handelingsvrij is, doet hieraan geen afbreuk. De 

therapeutische vrijheid van de arts zou deze immuniteit dan ook niet in de weg 

mogen staan. Toch is men het daar niet altijd over eens in de rechtspraak. Volgens 

een arrest van het Hof van Beroep te Luik kan artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet 

niet van toepassing zijn wanneer de arts een fout begaat bij de uitoefening van de 

geneeskunde sensu stricto, omdat de aansprakelijkheid van de arts dan immers 

verbonden zou zijn met de essentie van de medische activiteit. Het is volgens het Hof 

dan ondenkbaar ‘dat een geneesheer die een absolute vrijheid geniet in de 

uitoefening van de therapeutische handeling tegen de zieke zou kunnen inroepen dat 

hij t.o.v. hem geen enkele aansprakelijkheid draagt voor ongewone lichte medische 

                                                           
150

 Brussel 31 mei 1985, RGAR 1988, nr. 11352 en 11356, noot P. FRANCE; Vl. T. Gez. 1988, 439, noot R. HEYLEN; 
Vl. T. Gez. 1988, 439, noot P. FRANCE. 
151

 Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet. 
152

 Bergen 13 januari 2000, RGAR 2001, nr. 13428; T. Gez. 2000-01, 379. 
153

 Brussel 24 december 1992, RGAR 1994, nr. 12328; TBBR 1995, 208, noot T. VANSWEEVELT. 
154

 Luik 23 december 1997, RGAR 1999, nr. 13168. 
155

 M. LAUVAUX, “De burgerlijke aansprakelijkheid van werknemers”, Or. 2005, 67. 



33 
 

fouten’. 156  De meerderheid van de rechtspraak bevestigt echter dat de 

aansprakelijkheidsbeperking wel degelijk kan toegepast worden bij de beoefening 

van de geneeskunde, en dat de therapeutische vrijheid hieraan inderdaad geen 

afbreuk kan doen.157  

Als een slachtoffer van een medische fout tegen de werkgever van de arts een 

vordering tot schadevergoeding wil instellen, zal het onvoldoende zijn om enkel 

artikel 18 van de Arbeidsongevallenwet in te roepen. Naast de immuniteit van de arts 

moet immers ook de aansprakelijkheid van zijn werkgever worden aangetoond. 

Daarvoor zal de patiënt moeten aantonen dat ook de toepassingsvoorwaarden van 

artikel 1384 lid 3 BW vervuld zijn.158 

2.2.3. Arts als zelfstandige 

Een arts wordt daarentegen als zelfstandige en niet als aangestelde beschouwd 

wanneer hij samen met zijn collega's zijn werk en werktijden regelt, voor zijn 

prestaties door de patiënten wordt betaald en een vergoeding afstaat aan het 

ziekenhuis voor het gebruik van infrastructuur en diensten.159 Principieel is een 

zelfstandige arts aansprakelijk voor zijn eigen fouten en kan het ziekenhuis niet 

verantwoordelijk worden gesteld als aansteller van de arts. Even leek in deze situatie 

verandering te komen door de invoering van de centrale ziekenhuisaansprakelijkheid 

in de Ziekenhuiswet.160  Deze vernieuwing blijkt echter een slag in het water, 

aangezien de wet tegelijkertijd in een mogelijkheid voorziet voor de ziekenhuizen om 

hun aansprakelijkheid voor de zelfstandige artsen opnieuw uit te sluiten, wat ook 

meestal zal gebeuren. 

2.2.4. Arts als orgaan 

Een arts die werkzaam is in een ziekenhuis, kan dat niet alleen in hoedanigheid van 

aangestelde of zelfstandige, maar ook als orgaan. Dit is mogelijk in een openbaar 

ziekenhuis, waar de arts wordt tewerkgesteld als ambtenaar. In dat geval wordt de 

arts vereenzelvigd met de overheid, die de uitbater is van de instelling, en is het 
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ziekenhuis, bij een fout van de arts, rechtstreeks aansprakelijk voor zijn ‘eigen’ daad 

o.g.v. artikel 1382 BW.161 Het Hof van Cassatie stelt evenwel een voorwaarde opdat 

de handeling van het orgaan vereenzelvigd zou worden met die van de staat. Een 

onrechtmatige daad van een orgaan van de Staat kan immers slechts als een 

onrechtmatige daad van de Staat zelf worden beschouwd, voor zover het orgaan 

heeft gehandeld ter vervulling van de aan hem opgedragen taak.162 Een staatsorgaan 

is volgens het Hof van Cassatie iemand die ‘krachtens de wet of de reglementen 

genomen in uitvoering van de wet een gedeelte van het staatsgezag, hoe klein ook, 

uitoefent of die de bevoegdheid heeft om de staat tegenover derden te verbinden’.163 

Volgens sommige rechtsleer kan het onderscheid tussen een contractuele of 

statutaire aanwerving een element zijn dat meespeelt in de beoordeling, maar heeft 

het geen doorslaggevend effect.164  

De artsen die werkzaam zijn in een openbaar ziekenhuis zijn evenwel niet allen 

statutair aangesteld. Ook werknemers en zelfstandigen kunnen verbonden zijn met 

een openbaar ziekenhuis, respectievelijk door een arbeidsovereenkomst en een 

aannemingsovereenkomst. De keuzemogelijkheid van het ziekenhuis is evenwel niet 

onbeperkt. De statutaire verhouding wordt de meest geschikte geacht voor een 

goede werking van de openbare dienst. Een arbeidsovereenkomst zal slechts bij 

wettelijke uitzondering worden toegepast en moet worden bewezen door de arts die 

betwist statutair te zijn aangenomen.165  

Het onderscheid tussen een statutaire en een contractuele relatie wordt volgens 

THIERRY VANSWEEVELT gemaakt o.g.v. de wijze van aanwerving en de uitwerking van de 

arbeidsvoorwaarden. Wordt de arts statutair aangesteld en zijn de 

arbeidsvoorwaarden eenzijdig opgesteld door de overheid, dan is de arts een 

ambtenaar. Wordt een overeenkomst gesloten waarin die voorwaarden zijn 

opgenomen, dan is hij een werknemer. In beide gevallen kan het ziekenhuis 

aansprakelijk worden gesteld voor de fout van die arts.166 In het geval van een 
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contractuele relatie gebeurt dat o.g.v. artikel 1384 lid 3 BW, bij een statutaire 

verhouding is de aansprakelijkheid rechtstreeks o.g.v. artikel 1382 BW.  

De persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemer wordt, zoals voorheen vermeld, 

beschermd o.g.v. artikel 18 Arbeidsongevallenwet, terwijl deze immuniteit niet 

bestond ten voordele van ambtenaren. Reeds meerdere malen werd door het 

Arbitragehof geoordeeld dat het verschil in behandeling tussen werknemers en 

ambtenaren die voor dezelfde openbare dienst werken ongrondwettig is.167 In 2003 

werkte de wetgever deze ongelijkheid weg door een gelijkaardige immuniteit in te 

voeren voor statutaire beambten.168 Ook zij genieten nu van een bescherming 

wanneer zij een lichte fout begaan, maar blijven persoonlijk aansprakelijk voor 

schade veroorzaakt door hun zware fout, opzet, of herhaaldelijke lichte fout.169 

 2.3. Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten 

  2.3.1. Artikel 1384, lid 1 BW 

Tot slot kan een arts nog aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door 

zaken die hij onder zijn bewaring heeft.170 Hierbij kan onmiddellijk worden gedacht 

aan gebrekkig operatiemateriaal of andere medische apparatuur. In vele gevallen zal 

evenwel het ziekenhuis de verantwoordelijkheid dragen voor het gebrekkige 

materiaal waarvan zij eigenaar en bewaarder is, bijvoorbeeld wanneer de arts enkel 

de apparatuur van het ziekenhuis en geen eigen materiaal mag gebruiken.171 

Artikel 1384, lid 1 BW stelt een objectieve aansprakelijkheid vast in hoofde van de 

bewaarder van een gebrekkige zaak die schade veroorzaakt. Om een vordering in te 

stellen o.g.v. dit artikel zal het slachtoffer bijgevolg enkel het gebrek in de zaak, de 

schade en een causaal verband tussen beide moeten aantonen. Een fout of 

nalatigheid moet hier niet worden bewezen.172 Enkele voorwaarden moeten evenwel 

zijn vervuld om deze objectieve aansprakelijkheidsvordering in te stellen.   

Zoals reeds vermeld moet de aangesproken persoon kunnen worden beschouwd als 

de bewaarder van de zaak. De ‘bewaarder’ in de zin van artikel 1384, lid 1 BW is 
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volgens het Hof van Cassatie ‘hij die voor eigen rekening ervan gebruik maakt, het 

genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van leiding en toezicht’.173 Dit 

hoeft niet noodzakelijk de eigenaar van de zaak te zijn, hoewel het eigendomsrecht 

een feitelijk vermoeden van bewaring inhoudt. 174 Vaak zal dus het ziekenhuis de 

aansprakelijkheid dragen, omdat de arts het materiaal gebruikt voor rekening van het 

ziekenhuis. Wanneer een arts bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst heeft met het 

ziekenhuis, zal deze laatste beschouwd worden als de bewaarder van de 

apparatuur.175 Het is immers in de eerste plaats de plicht van het ziekenhuis om 

deugdelijk materiaal ter beschikking te stellen van de arts,176 overeenkomstig artikel 

20, 1° van de Wet Arbeidsovereenkomsten. Werkt de arts daarentegen op 

zelfstandige basis samen met een ziekenhuis, kan hij ook zelf als bewaarder van het 

gebrekkige materiaal worden aanzien.177   

Op de bewaarder van de gebrekkige zaak zal een vermoeden van fout rusten, dat 

slechts kan worden weerlegd als het bewijs wordt geleverd dat de schade niet aan 

een gebrek van de zaak, maar aan een vreemde oorzaak, overmacht, daad van een 

derde of van de getroffene zelf te wijten is.178 Wanneer bijvoorbeeld een scalpel, dat 

onvoldoende is geïsoleerd, brandwonden veroorzaakt bij een patiënt, zal het 

ziekenhuis als bewaarder aansprakelijk worden gesteld, aangezien er geen vreemde 

oorzaak kon worden aangetoond.179 Het loutere feit dat het ziekenhuis niet op de 

hoogte was van een gebrek, doet geen afbreuk aan zijn aansprakelijkheid. De oorzaak 

van het gebrek is immers van geen belang, evenals de (on)mogelijkheid van het 

ziekenhuis om het gebrek te kennen.180   

Voorts is het noodzakelijk dat de zaak die de schade heeft veroorzaakt een gebrek 

vertoont. Een zaak wordt geacht aangetast te zijn door een gebrek als zij een 

abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan 

veroorzaken. 181 Daarvoor zal de zaak vergeleken worden met een normale zaak, 
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zoals een persoon vergeleken wordt met een normaal en zorgvuldig persoon.182 Over 

het feit of het gebrek in de structuur van de zaak aanwezig dient te zijn, bestaat enige 

discussie. Volgens sommigen kan enkel een intrinsiek gebrek onder de toepassing 

van artikel 1384, lid 1 BW vallen. 183  De meerderheid aanvaard evenwel dat 

bijvoorbeeld ook de abnormale plaats van een zaak een gebrek kan zijn, en dat een 

intrinsiek gebrek dus niet noodzakelijk is.184 Deze laatste visie werd door het Hof van 

Cassatie reeds meermaals bevestigd.185 De beoordeling van het gebrek gebeurt 

telkens in concreto door de feitenrechter.186  

2.3.2. Wet Productaansprakelijkheid 

Wanneer een patiënt schade lijdt door een gebrekkig product, kan naast het 

ziekenhuis of de arts ook de producent van het product aansprakelijk worden 

gesteld.187 Dit is mogelijk op basis van de Wet Productaansprakelijkheid.188 Deze wet 

voorziet in een objectieve aansprakelijkheid van de producent van het product. Het 

slachtoffer zal bijgevolg enkel moeten bewijzen dat zijn schade is veroorzaakt door 

dat gebrekkig product.189   

Een product is elk lichamelijk roerend goed, ook al vormt het een bestanddeel van 

een ander roerend of onroerend goed.190 Alle medische apparatuur en hulpmiddelen 

die roerend zijn, voldoen aan deze omschrijving en vallen bijgevolg onder het 

toepassingsgebied van deze wet. Een gebrek wordt geacht aanwezig te zijn wanneer 

het product niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is ervan te verwachten, de 

presentatie, het voorzienbaar gebruik en het tijdstip van het in verkeer brengen van 

het product in acht genomen.191 Zo is de producent van een tandbeugel (mede) 
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aansprakelijk wanneer deze niet geschikt is voor jonge kinderen, die niet bij machte 

zijn de gevaren van het gebruik in te schatten.192 Ook de leverancier van lampen die 

gespecialiseerd is in medisch en farmaceutisch materiaal, is aansprakelijk voor een 

gebrekkige lamp, omdat hij niet aannemelijk kon maken dat hij niets afwist van het 

voorzienbaar gebruik, namelijk een bijkomende warmtebron bij verzorging van 

patiënten.193 De producent zal zich van zijn aansprakelijkheid enkel kunnen ontdoen 

door te bewijzen dat hij zich in een van de situaties uit artikel 8 van de Wet 

Productaansprakelijkheid bevindt. Zo zal een producent niet aansprakelijk worden 

gesteld wanneer hij kan aantonen dat hij het product niet in het verkeer heeft 

gebracht. Dit argument kan evenwel niet worden opgeworpen door de producent 

van een bepaalde vloeistof die een orgaan moet voorbereiden op een transplantatie, 

wanneer de vloeistof dat orgaan beschadigt. Het gebrek aan economisch oogmerk 

kan hier niet worden aangenomen, ook al werd de vloeistof aangekocht door een 

met openbare middelen gefinancierd ziekenhuis.194 

2.3.3. Nosocomiale infecties 

In dit hoofdstuk moet ook de problematiek van de ziekenhuisinfecties worden 

aangehaald, gelet op het aantal infecties in België. Dit loopt op tot maar liefst 110 

000 besmettingen per jaar. 195  Een nosocomiale of ziekenhuisinfectie wordt 

omschreven als ‘een infectie opgelopen in het ziekenhuis, die dus niet aanwezig was 

bij de opname, rekening houdend met de normale incubatietijd van 48 uur’.196  

Van groot belang voor de bewijspositie van de patiënt is de aard van de verbintenis 

van het ziekenhuis. In de meeste gevallen zal de rechter de verbintenis van het 

ziekenhuis om veilig materiaal te gebruiken als een resultaatsverbintenis 

beschouwen, waarbij de patiënt dus enkel moet aantonen dat het resultaat niet werd 

bereikt, alsook het causaal verband met zijn schade. Volgens het Antwerpse Hof van 

Beroep vindt deze resultaatsverbintenis zijn oorsprong in de feitelijke machtspositie 

                                                           
192

 Cass. 26 september 2003, Arr. Cass. 2003, afl. 9, 1765; JLMB 2004, afl. 6, 260, noot; NJW 2004, afl. 62, 271; 
Pas. 2003, afl. 9-10, 1494; RGAR 2004, afl. 7, nr. 13897; RW 2004-05, afl. 1, 22, noot B. WEYTS.  
193

 Rb. Gent 7 mei 2004, T. Gez. 2007-08, afl. 2, 162 
194

 H.v.J. 10 mei 2001,  CML Rev. 2002, afl. 2, 385; DCCR 2002, afl. 55, 53; Juristenkrant 2001, afl. 33, 8; ERPL 
2002, afl. 6, 847; JT 2002, 207; JLMB 2001, afl. 31, 1332; Jur. HvJ 2001, afl. 5 (A), I, 3569, concl. D. RUIZ-JARABO 

COLOMER; Pb C 14 juli 2001 (dispositief), afl. 200, 13; Rec.CJCE 2001, afl. 5 (A), I, 3569, concl. D. RUIZ-JARABO 

COLOMER; T. Gez. 2001-02, afl. 4, 188. 
195

 S. CALLENS, “Gezondheidsrechtelijke bedenkingen bij ziekenhuisinfecties”, in P.F. ANTHONISSEN, P. BEKAERT en K. 
BOURGEOIS (eds.), Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2006, 239. 
196

 Rb. Luik 7 januari 2002, RGAR 2002, afl. 6, nr. 13573. 



39 
 

van het ziekenhuis of de arts tegenover de patiënt.197 De patiënt onderwerpt zich 

immers aan de deskundigheid van de arts, waardoor een veiligheidsverplichting 

ontstaat.198 Wanneer de patiënt een behandelingsovereenkomst aangaat met het 

ziekenhuis, zal deze dus een inspanningsverbintenis bevatten om de veiligheid van de 

patiënt te garanderen inzake nosocomiale infecties. 199 Loopt de patiënt toch een 

infectie op, zal het ziekenhuis zich enkel van zijn aansprakelijkheid kunnen bevrijden 

door een vreemde oorzaak aan te tonen.200  

Bevindt de patiënt zich in een buitencontractuele relatie tot het ziekenhuis (bv. 

bewusteloos binnengebracht), dan kan hij zijn vordering baseren op de 

gemeenrechtelijke regeling voor gebrekkige zaken. Het medisch materiaal dat de 

infectie heeft veroorzaakt omdat het niet of onvoldoende werd gedesinfecteerd, kan 

dan als gebrekkige zaak worden beschouwd in de zin van artikel 1384, lid 1 BW. Kan 

dat gebrek niet worden aangetoond, dan is het ziekenhuis enkel aansprakelijk o.g.v. 

artikel 1382 BW, als kan aangetoond worden dat het niet alle aangewezen 

hygiënische maatregelen heeft genomen.201 In dit laatste geval staat de patiënt in 

een zwakke bewijspositie. Het risico op een nosocomiale infectie wordt dan 

beschouwd als een gewoon therapeutisch risico, gelet op het feit dat als men strikte 

regels inzake hygiëne naleeft, het risico slechts vermindert met 30 tot 40%.202 Het 

effectieve bewijs van een fout zal dan noodzakelijk blijven. Wordt de fout niet of 

onvoldoende bewezen, zal de aansprakelijkheidsvordering alsnog afgewezen 

worden.203 Gelet op de zware bewijslast inzake de fout, zal de rechter zich ook 

tevreden kunnen stellen met gewichtige, bepaalde en met elkaar 

overeenstemmende vermoedens, die bewijzen dat de ziekenhuisinfectie enkel haar 

oorsprong kan vinden in een gebrekkige toepassing van de hygiëneregels door het 

ziekenhuis.204 
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2.4. Omvang van de schadevergoeding 

In tegenstelling tot de contractuele aansprakelijkheid, wordt de omvang van de 

schadevergoeding bij buitencontractuele vorderingen niet beperkt. Artikel 1382 BW stelt 

immers dat diegene die door zijn fout schade heeft veroorzaakt, die schade, dus alle schade, 

moet vergoeden.  De schadevergoeding zal in dit geval dus integraal zijn.205 

2.5. Bewijslast 

Bij een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering voor schade uit medische fout gelden 

de klassieke bewijsregels. Diegene die iets beweert, moet dat ook bewijzen oftewel ‘actori 

incumbit probatio’.206 Aangezien de patiënt (of zijn nabestaanden) een vordering instelt, zal 

ook hij het bewijs moeten leveren van fout, schade en causaal verband. Dit is een enorm 

zware bewijslast die op de schouders van de patiënt rust, gelet op de vele gevallen waarin 

het onduidelijk is of de schade werd veroorzaakt door een medische fout of slechts het 

gevolg is van een medisch risico. Wanneer de schade is veroorzaakt door een medisch risico 

moet de patiënt daar zelf de gevolgen van dragen en is de schade niet verhaalbaar op de 

zorgverlener.207 Toch mag de invloed van de zware bewijslast niet worden overschat. Zo 

worden door de rechtspraak meer en meer medische fouten aanvaard en vastgesteld. Ook 

verloopt de vergoeding van schade uit medische fout vaak op een minnelijke manier tussen 

het slachtoffer en de verzekeraar van de arts. Tot slot behoudt de rechter zijn vrijheid van 

waardering van bewijsmiddelen. 

2.6. Verjaring van de aansprakelijkheidsvordering 

Tenslotte brengt ook de verjaring van vorderingen door medische fouten problemen met zich 

mee. Artikel 2262bis BW stelt een dubbele verjaringstermijn voor buitencontractuele 

schadevorderingen. De absolute termijn bedraagt twintig jaar en begint te lopen de dag na 

het schadegeval. Daarna is absoluut geen vordering meer mogelijk. De relatieve termijn is vijf 

jaar en begint pas te lopen wanneer aan twee cumulatieve voorwaarden is voldaan. Het 

slachtoffer moet kennis hebben van de schade, alsook van de identiteit van de mogelijke 

dader. In deze twee voorwaarden ligt ook de kennis van het causaal verband tussen fout en 
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schade vervat, hoewel sommige rechtspraak daar anders over oordeelt.208 Het was immers 

de doelstelling van de wetgever om de verjaringstermijn pas te laten lopen op het moment 

dat het slachtoffer kennis heeft van alle aspecten van de aansprakelijkheidsvordering, 

waartoe ook het causaal verband behoort.209 Vanaf het moment dat het slachtoffer kennis 

heeft van deze twee (of drie) aspecten tegelijk, begint de termijn van vijf jaar te lopen. 

Een persoonlijke rechtsvordering verjaart normaal na tien jaar.210 Een uitzondering hierop 

vormt artikel 26 V.T.Sv. Hierin wordt bepaald dat voor een burgerlijke vordering die 

voortvloeit uit een misdrijf, de verjaringstermijn wordt herleid tot vijf jaar. Deze uitzondering 

wordt echter enkel toegepast wanneer men om de burgerlijke vordering toe te kennen, 

noodzakelijk moet vaststellen dat er een misdrijf werd gepleegd. Kan de burgerlijke vordering 

worden toegekend door het louter vaststellen van een contractuele wanprestatie, dan geldt 

de uitzondering van artikel 26 V.T.Sv. niet en bedraagt de verjaringstermijn nog steeds tien 

jaar.211 

 

3.Wet Patiëntenrechten212 en Ziekenhuiswet213 

Sinds 2002 zijn verschillende patiëntenrechten, die voorheen verspreid waren over allerhande 

wetten, gecentraliseerd in de Wet Patiëntenrechten. Dit draagt bij tot de toegankelijkheid van 

de regelgeving en maakt eveneens komaf met bestaande tegenstrijdigheden, onduidelijkheden 

en patiëntonvriendelijke bepalingen,214 zoals bijvoorbeeld het oude artikel 95 van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst.  

3.1. Patiëntenrechten 

De wet voorziet in uiteenlopende rechten van de patiënt, zoals het recht op vrije keuze van 

de beroepsbeoefenaar, het recht op geïnformeerde toestemming, het recht op een 

patiëntendossier en inzage daarin, … De schending van deze rechten wordt evenwel niet 
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gesanctioneerd onder diezelfde wet. Hier zal o.a. het klassieke aansprakelijkheidsrecht een 

oplossing kunnen bieden. De schending van een patiëntenrecht betekent immers een 

inbreuk op een wettelijke norm, wat dan weer als ‘fout’ in de zin van artikel 1382 BW kan 

worden beschouwd. Zo zal een arts aansprakelijk zijn wanneer deze de voor de patiënt 

gevaarlijkste behandelingswijze kiest, zonder de mogelijkheden met de patiënt te 

bespreken.215 Hier ontbreekt immers de geïnformeerde toestemming. Dit moet evenwel door 

de patiënt worden bewezen. Meerbepaald zal een patiënt het causaal verband moeten 

kunnen aantonen tussen zijn schade en het ontbreken van de geïnformeerde 

toestemming.216 

Een belangrijke bescherming van de patiënt is het recht op kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking.217 Dit recht houdt echter meer in dat een loutere bekrachtiging van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Het omvat ook een verbod van discriminatie, alsook de eerbiediging 

van de zelfbeschikking van de patiënt. Dit geeft de patiënt evenwel niet het recht om een 

bepaalde behandeling te vorderen van een arts, aangezien de arts moet handelen volgens de 

behoeften van de patiënt, en deze behoeften enkel worden bepaald door de arts zelf.  

Daarnaast heeft elke patiënt ook recht op een vrije keuze van geneesheer.218 Beperkingen op 

dit principe zijn mogelijk krachtens een wet, bijvoorbeeld de aanstelling van een controlearts, 

of een deskundige aangesteld door de rechtbank. Daarnaast kan ook de interne organisatie 

van een ziekenhuis die vrije keuze inperken.219 Zo kan men de vrije keuze van een verpleger 

niet handhaven, als men de organisatie in een ziekenhuis werkbaar wil houden. Ook is de 

keuze van de patiënt, die wordt opgenomen in een bepaald ziekenhuis, beperkt tot de artsen 

die werkzaam zijn in dat ziekenhuis.220 

Voorts beschikt elke patiënt op het recht om informatie te verkrijgen. Dit recht valt uiteen in 

twee aspecten. Vooreerst moet de patiënt geïnformeerd worden over zijn 

gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie daarvan.221 Dit wordt aangeduid als 

‘diagnose-informatie’ en wordt in beginsel mondeling gegeven, tenzij de patiënt om een 

schriftelijke bevestiging vraagt. Een uitzondering op dit recht is de therapeutische exceptie. 

De arts kan immers beslissen om tijdelijk bepaalde informatie aan de patiënt te 
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onthouden,222 wanneer deze informatie klaarblijkelijk een ernstig nadeel zou meebrengen, 

zoals bijvoorbeeld het risico op zelfmoord of depressie, 223 of wanneer dit ervoor zou zorgen 

dat de patiënt niet meer in staat is een beslissing te nemen.224  

Het tweede soort informatie dat de zorgverlener moet verstrekken is de 

toestemmingsinformatie.  Dit zijn de gegevens betreffende het doel, de aard, de urgentie, de 

duur, de alternatieven en de financiële gevolgen van de ingreep, die de patiënt nodig heeft 

om geïnformeerd zijn toestemming te kunnen geven.225 Ook de relevante risico’s mogen de 

patiënt niet worden onthouden. Zelfs wanneer een risico zich slechts uitzonderlijk voordoet, 

moet dit gemeld worden door de arts.226 Belangrijk is eveneens dat deze informatie 

voorafgaandelijk en tijdelijk wordt verstrekt, zodat de patiënt de tijd heeft om zijn 

toestemming te overwegen. 227  Toch zijn situaties denkbaar waarin een voorafgaande 

geïnformeerde toestemming onmogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de patiënt in een 

bewusteloze toestand verkeert. In het belang van de gezondheid van de patiënt mag de arts 

toch iedere noodzakelijke ingreep uitvoeren zonder diens toestemming. Wel moet achteraf, 

van zodra dit mogelijk is, toch nog alle toestemmingsinformatie worden verstrekt.228  

Het is evenwel onduidelijk wie de bewijslast draagt van deze geïnformeerde toestemming. 

Volgens sommige rechters, daarin gesteund door het Franse Hof van Cassatie,229  zal de arts 

het bewijs van toestemming moeten leveren.230 Anderen zijn dan weer van mening dat de 

bewijslast bij de patiënt blijft, die een negatief bewijs zal moeten leveren, volgens het 

principe ‘actori incumbit probatio’. 231 Om niet van deze onzekerheid in de rechtspraak 

afhankelijk te zijn, zullen vele artsen overgaan tot het opmaken van 

toestemmingsformulieren, wat het bewijs daarvan vereenvoudigt. 

Elke patiënt heeft recht op een dossier, waarin hij bovendien een recht op inzage bezit.232 De 

Wet Patiëntenrechten bepaalt evenwel niet wat de inhoud of de structuur van dit dossier 

moet zijn. Sommige passages uit het dossier worden daarenboven onttrokken aan het 

inzagerecht van de patiënt. Dit is het geval voor persoonlijke notities, gegevens betreffende 
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derden en motiveringen voor de therapeutische exceptie. Persoonlijke notities zijn 

bedenkingen van de arts, die hij voornamelijk gebruikt om hypotheses te maken, om zo tot 

een diagnose te komen. Eens de diagnose is gesteld, zouden deze notities dus moeten 

verdwijnen uit het dossier. Ze moeten worden bewaard in een apart onderdeel van het 

dossier, afgescheiden van de rest van de informatie, bijvoorbeeld door een submap.  Naast 

inzage, kan de patiënt ook een afschrift verkrijgen van zijn medisch dossier, weliswaar tegen 

betaling.233 De kostprijs van dit afschrift wordt geplafonneerd door een Koninklijk Besluit van 

2 februari 2007.234 Per pagina mag ten hoogste 0.10 euro worden gevraagd, en per digitale 

drager 10 euro. Een totaal afschrift mag nooit meer dan 25 euro kosten. 

Het recht van de patiënt op bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft vooral als 

belang in de praktijk dat geen personen aanwezig mogen zijn bij de behandeling waarvan de 

aanwezigheid niet is verantwoord door de dienstverlening. 235  Een stagiair zal dus de 

toestemming van de patiënt moeten verkrijgen vooraleer hij mag toekijken bij hen 

onderzoek of de behandeling. 

Het recht op palliatieve zorg houdt in dat de meest aangepaste zorg moet worden geboden 

om pijn te verkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te 

behandelen en te verzachten.236 

Tot slot voorziet de wet in het recht van de patiënt om klacht in te dienen.237 Elk ziekenhuis 

moet een ombudsfunctie bezitten, die als voornaamste taak heeft het bemiddelen tussen 

klager en ziekenhuis of arts. Enkel klachten i.v.m. de Wet Patiëntenrechten worden 

aangenomen, en bijvoorbeeld niet over de catering in het ziekenhuis. Wanneer geen 

overeenstemming wordt bereikt, geeft de ombudsfunctie informatie aan de patiënt over de 

te volgen procedurewegen.238  
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3.2. Centrale ziekenhuisaansprakelijkheid 

Naast de klassieke rechten van patiënten, voert de Wet Patiëntenrechten ook een algemene 

ziekenhuisaansprakelijkheid in via de Ziekenhuiswet.239 Daarin wordt een nieuw artikel 17 

novies ingevoerd, dat later werd aangepast door de Gezondheidswet van 2006.240 De 

centrale ziekenhuisaansprakelijkheid houdt in dat ‘het ziekenhuis aansprakelijk is voor de 

tekortkomingen begaan door de er werkzame beroepsbeoefenaars in verband met de 

eerbiediging van de in voornoemde wet van 22 augustus 2002 bepaalde rechten van de 

patiënt, tenzij het ziekenhuis in het kader van de informatieverstrekking bedoeld in het derde 

lid de patiënt duidelijk en voorafgaandelijk aan de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar 

heeft gemeld dat het er niet aansprakelijk voor is gelet op de aard van de in het derde lid 

bedoelde rechtsverhoudingen. Dergelijke melding kan geen afbreuk doen aan andere 

wettelijke bepalingen inzake de aansprakelijkheid voor andermans daad’. 241  De 

Ziekenhuiswet is ondertussen opnieuw gecoördineerd in 2008.242 In deze versie werd de 

centrale aansprakelijkheid, zoals laatst aangepast in 2006, overgenomen.   

Deze bepaling houdt in dat het ziekenhuis principieel aansprakelijk kan gesteld worden voor 

de fouten van alle beroepsbeoefenaars die er werken, ongeacht of deze werknemer, 

ambtenaar of zelfstandige zijn. Het ziekenhuis kan zich echter ontdoen van deze 

aansprakelijkheid door dit voorafgaand en duidelijk aan de patiënt te melden. Deze 

exoneratie van aansprakelijkheid is evenwel niet mogelijk voor de beroepsbeoefenaars die 

het statuut van ambtenaar of werknemer hebben. Het ziekenhuis kan immers geen afbreuk 

doen aan de regels van aansprakelijkheid voor aangestelden en organen.   

De Koning zorgde in 2007 voor een verduidelijking door te omschrijven wat de ‘melding’ ex 

artikel 17 novies Ziekenhuiswet moest omvatten.243 Het ziekenhuis moet o.a. voor artsen, 

verplegend personeel en kinesitherapeuten vermelden of deze werknemer, ambtenaar of 

zelfstandige zijn. Daarnaast moet m.b.t. deze laatste categorie worden vermeld of zij de 

aansprakelijkheid voor deze beroepsbeoefenaars al dan niet uitsluit.244 Al deze informatie 

moet worden opgenomen in een onthaalbrochure. Beschikt het ziekenhuis over een website, 
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dan moet ook daar deze informatie worden vermeld.245 In het geval van uitsluiting van 

aansprakelijkheid voor zelfstandige beroepsbeoefenaars, moet het ziekenhuis deze 

informatie voorafgaand, op eigen initiatief, schriftelijk én tegen ontvangstbewijs meedelen 

aan de patiënt.246   

Het merendeel van de ziekenhuizen zal van deze eenvoudige mogelijkheid tot uitsluiting van 

aansprakelijkheid natuurlijk gebruik maken, waardoor aan het doel van een centrale 

ziekenhuisaansprakelijkheid wordt voorbijgegaan. 

Tot slot werd ook artikel 95 Wet Landverzekeringsovereenkomst betreffende de overdracht 

van medische informatie bij het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, 

aangepast door de Wet Patiëntenrechten. Thans beschikt de arts over de mogelijkheid om 

informatie door te geven, en is dit niet langer een plicht. De informatie mag enkel de huidige 

gezondheidstoestand van de verzekerde patiënt betreffen en mag enkel aan de adviserende 

arts van de verzekeraar worden meegegeven. Deze laatste mag enkel de informatie 

doorgeven die pertinent is, gelet op het risico waardoor de verzekering wordt aangegaan en 

enkel met betrekking tot de persoon van de verzekerde. 
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B. STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 

 1. Constitutieve bestanddelen van een misdrijf  

Opdat er van een misdrijf sprake kan zijn, moeten principieel vier algemene constitutieve 

elementen aanwezig zijn. Elk misdrijf stelt daarenboven nog specifieke  bijkomende 

constitutieve voorwaarden. 

Vooreerst moet er een materieel element aanwezig zijn, i.e. een veruitwendigde menselijke 

gedraging die door de wet strafbaar wordt gesteld.247 Dit element maakt een onderscheid 

tussen handelingsmisdrijven en onthoudingsmisdrijven.248 In het eerste geval is het strafbaar 

om een bepaalde handeling te stellen, bijvoorbeeld het toebrengen van slagen en 

verwondingen. Onthoudingsmisdrijven zijn daarentegen een strafbaar niet handelen, omdat 

de wet de verplichting oplegt om die handeling wel te stellen. Een voorbeeld van een 

onthoudingsmisdrijf is het geval waarin een arts, die kennis heeft van een moeilijke bevalling, 

na een dringende telefonische oproep nog een uur wacht om zich naar het ziekenhuis te 

begeven en daar bovendien eerst nog een andere patiënt bezoekt.249 Deze arts begaat zowel 

een zware fout als het misdrijf schuldig hulpverzuim. 250  

Sommige misdrijven bevatten het constitutief element van het veroorzaken van een 

gevolg.251 In die gevallen is een causaal verband vereist tussen het materieel element en een 

bepaald gevolg, bijvoorbeeld het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.252 

Dat causaal verband moet evenwel vaststaand en zeker zijn, daarover mag geen twijfel meer 

bestaan. Een arts kan dus niet veroordeeld worden voor onopzettelijke doodslag van een 

kind, wanneer dat kind reeds bij de geboorte ernstige, voorafbestaande, irreversibele 

afwijkingen vertoonde die het causaal verband onzeker maken.253 Dit causaal verband wordt 

beoordeeld in het licht van de equivalentieleer, zoals hierboven reeds werd besproken.254 
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Daarnaast moet de gedraging ook een wederrechtelijk of onrechtmatig karakter vertonen.255 

Dit houdt in dat de gedraging niet mag worden verschoond door een rechtvaardigingsgrond, 

zoals het wettelijk voorschrift. Zo zal een arts niet vervolgd worden wegens schending van 

het beroepsgeheim, wanneer hij vertrouwelijke informatie vrijgeeft bij een getuigenis in 

rechte.256 Daarnaast kan ook de noodtoestand een rechtvaardigingsgrond uitmaken voor een 

misdrijf. In dat geval wordt de strafwet overtreden om een hoger belang te vrijwaren. Zo zal 

een arts die een abortus uitvoert zonder de wettelijk voorziene wachttermijn van zes 

dagen257 te respecteren, niet vervolgd worden omdat hij daarmee een hoger doel nastreefde, 

namelijk het vrijwaren van de psychische en fysische integriteit van het zwangere meisje.258 

Voorts omvat een misdrijf ook een moreel element, namelijk schuld. De gedraging moet 

immers verwijtbaar zijn aan de dader. 259 Hierbij kunnen twee vormen van schuld worden 

onderscheiden. Vooreerst kan een dader een misdrijf opzettelijk plegen. Dit houdt in dat 

men de gedraging wil stellen terwijl men weet dat dit gedrag strafbaar is. Daarnaast kan een 

misdrijf eveneens worden gepleegd uit onachtzaamheid. Dit is het geval wanneer men 

ongewild een inbreuk pleegt op de Strafwet, terwijl een voorzichtig persoon dit had kunnen 

vermijden. 

Ten slotte moet de gedraging strafwaardig zijn.260 Dit zal in principe het geval zijn wanneer 

aan de vorige drie voorwaarden is voldaan. Toch voorziet de wet in enkele strafuitsluitende 

verschoningsgronden, zoals het geval waarin een diefstal werd gepleegd door bloed- of 

aanverwanten.261  

 

2. Klassieke misdrijven  

2.1.  Opzettelijke slagen en verwondingen 

In artikel 392 Sw. wordt het doden, slaan of verwonden met het oogmerk om een 

bepaald persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of ontmoet, aan te 

randen verboden, ook al was dit oogmerk afhankelijk van enige omstandigheid of van 
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enige voorwaarde en zelfs al heeft de dader zich vergist omtrent de persoon die het 

slachtoffer van de aanranding is geworden.  

Principieel zou een arts bij elke operatie of ingreep zich schuldig maken aan het 

misdrijf opzettelijke verwondingen. Het is immers zijn bedoeling om de patiënt te 

verwonden, weliswaar met het uiteindelijke oogmerk om hem te genezen. De 

strafwet voorziet voor geneesheren in geen bijzondere rechtvaardigingsgronden voor 

de uitoefening van hun beroep. Door de rechtsleer is wel een immuniteit voor de 

artsen ontwikkeld, die hieronder wordt besproken. Ook kan m.i. de algemene 

rechtvaardigingsgrond van het wettelijk voorschrift worden toegepast.  Voldoet de 

arts daarentegen niet aan de voorwaarden van het wettelijk voorschrift of de 

immuniteit, dan zal een veroordeling o.g.v. artikel 392 Sw. steeds mogelijk blijven. Zo 

werd een arts schuldig bevonden aan het misdrijf opzettelijke slagen en 

verwondingen omdat hij tijdens een abortus besliste om de patiënte te steriliseren, 

zonder haar hierover vooraf te informeren of hiervoor de toestemming te hebben 

verkregen, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor de immuniteit.262 

Een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de vereiste van opzet in de 

zin van het misdrijf opzettelijke slagen en verwondingen, en het opzetbegrip uit de 

Wet Landverzekeringsovereenkomst. Het strafrechtelijke opzetbegrip wordt voor de 

toepassing van dit misdrijf uitdrukkelijk omschreven. Men moet namelijk de 

bedoeling hebben om een persoon aan te randen. Dit is slechts een algemene 

opzetvereiste, namelijk het wetens en willens stellen van de bij wet verboden 

gedraging die bestaat in het aantasten van de fysieke integriteit.263 Een bijzonder 

kwaadwillig opzet is hiervoor niet vereist. Men moet enkel de bedoeling hebben de 

integriteit van een persoon aan te randen, ook al wil men hem daarmee niet 

schaden.264 Het feit dat men de schade niet heeft gewild, doet aan dit algemeen 

opzet dus geen afbreuk.265 Tot slot doet het feit dat de dader ‘goede bedoelingen’ 

had bij het slaan en verwonden, zoals bijvoorbeeld het verschaffen van seksueel 

genot, evenmin afbreuk aan het opzet.266 Bij dit laatste geval kan een redenering 

naar analogie worden gemaakt voor medische behandelingen. Een arts handelt 
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immers ook met ‘goede bedoelingen’ wanneer hij de patiënt verwondt, wat volgens 

de rechtspraak dus geen afbreuk doet aan het feit dat dit een opzettelijke 

verwonding is. Het preventieve of curatieve oogmerk heeft immers geen invloed op 

de intentie, het wetens en willens plegen van de daad.267 

Dit heeft echter niet automatisch tot gevolg dat de fout opzettelijk is gepleegd in de 

zin van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. Het verzekeringsbegrip veronderstelt 

immers dat de verzekerde bij het veroorzaken van de schade, ook de bedoeling had 

om de schade te veroorzaken.268 De schade moet m.a.w. gewild zijn. Opdat de 

verzekeraar dekking zou kunnen weigeren voor een feit dat veroordeeld werd als 

opzettelijke slagen, zal hij voor de civiele rechter het opzet in de zin van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst moeten kunnen bewijzen. Hij kan hierbij het 

strafrechtelijk gewijsde niet inroepen.  

Het feit dat een arts principieel elke ingreep ‘opzettelijk’ pleegt volgens de Strafwet, 

houdt evenwel niet in dat hij daarvoor telkens zal worden vervolgd. Deze 

handelingen vallen immers onder de rechtvaardigingsgrond ‘wettelijk voorschrift’. 

Daarnaast werd in de rechtsleer ook een immuniteit ontwikkeld voor medische 

ingrepen, waarover verder meer.269 

2.2. Onopzettelijke slagen en verwondingen 

Onopzettelijke slagen en verwondingen worden veroorzaakt door een gebrek aan 

voorzorg of voorzichtigheid, maar vanzelfsprekend zonder opzet.270 Wil men een 

handeling van de arts strafbaar stellen, dan moet hij dus sowieso een fout hebben 

begaan. Deze wordt geacht dezelfde te zijn als in de zin van artikel 1382 BW. De 

schade die de arts toebrengt moet bestaan in een letsel van de patiënt, of de dood. 

Tussen fout en schade moet eveneens een causaal verband worden aangetoond. 

De fout wordt in abstracto beoordeeld. De handeling van de arts wordt vergeleken 

met wat een normaal zorgvuldig geneesheer van dezelfde categorie zou hebben 

gedaan in een gelijkaardige situatie. Hierbij moet de arts ook werken volgens de 
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huidige stand van de wetenschap. Zo wordt door sommige rechters aangenomen dat, 

volgens de huidige stand van de wetenschap, na de sterilisatie van een vrouw nog 

steeds een minieme kans op zwangerschap bestaat,271 en dat de arts in dat geval 

slechts een middelenverbintenis aangaat.272 Hierover bestaat ook rechtspraak in de 

andere zin. 273  Het toepassen van verouderde technieken is een fout die 

strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt. M.b.t. controversiële 

technieken mag de rechter zichzelf niet in de plaats stellen. Wanneer de techniek in 

alle redelijkheid kan worden verdedigd, maakt dit geen fout uit van de arts.274  

Een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm zal evenwel steeds moeten 

worden aangetoond. Het is bijvoorbeeld niet voldoende dat de arts een 

resultaatsverbintenis niet naleefde om geen ontoelaatbare voorwerpen achter te 

laten in het lichaam van de patiënt, opdat de strafrechtelijke aansprakelijkheid o.g.v. 

artikel 418 en 420 Sw. zou vaststaan. Daarnaast moet immers ook een 

onzorgvuldigheid worden bewezen.275 

2.3. Schuldig hulpverzuim 

De plicht om personen in nood te helpen is een moreel gebod dat algemeen geldt, 

voor iedere burger. De essentie van deze regel bestaat er immers in om ‘een bewuste, 

vrijwillige en niet geldig gerechtvaardigde lijdzaamheid te beteugelen, aan de dag 

gelegd tegenover een persoon die zich in ernstig gevaar bevindt’.276 Toch neemt men 

aan dat deze plicht zwaarder weegt op beroepsbeoefenaars uit de medische 

sector.277 De verplichting om geneeskundige hulp te verlenen is immers inherent aan 

het medisch beroep.278 Artikel 422bis Sw. is evenwel niet verbonden aan enige 
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beroepscategorie, maar dat belet niet dat de rechter rekening houdt met de 

opleiding van de persoon, die schuldig verzuim ten laste wordt gelegd.279  

De persoon die verzuimt hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert, 

maakt zich dus schuldig aan het misdrijf hulpverzuim, tenzij die hulp onmogelijk was 

door een ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen.280 Zo zal men bijvoorbeeld niet 

geacht worden een drenkeling achterna te springen, wanneer men zelf niet kan 

zwemmen. In dat geval moet men andere hulp gaan zoeken. 

Voor het misdrijf schuldig hulpverzuim moeten evenwel alle constitutieve elementen 

aanwezig zijn. Een arts die beslist om niet op huisbezoek te gaan bij een patiënt met 

maagklachten kan geen schuldig verzuim worden verweten, wanneer die patiënt 

dezelfde nacht overlijdt aan een hartinfarct. Maagklachten zijn immers geen normale 

symptomen van een infarct.281 Een arts die een oproep krijgt voor een dringende 

bevalling, die pas een uur later vertrekt naar het ziekenhuis, en daar eerst nog een 

andere patiënt bezoekt, kan wel hulpverzuim worden verweten.282 Schuldig verzuim 

kan pas strafbaar worden gesteld ‘wanneer het wetens en willens werd gepleegd, 

doch dan enkel in die betekenis dat de handeling van beklaagde niet kan worden 

gerechtvaardigd, onder meer door dringender beroepsverplichtingen of door andere 

uitzonderlijk gewichtige redenen. Het is niet vereist dat beklaagde gehandeld heeft 

met het bijzonder opzet zijn hulp te onthouden aan de persoon in gevaar, daar artikel 

422bis Sw. niet de vereiste van bijzonder opzet stelt’.283 Ook worden geen verdere 

vereisten gesteld m.b.t. de door de arts geboden hulp. Zo moet de hulp bijvoorbeeld 

niet efficiënt of doeltreffend zijn, en zal een arts die een verkeerde diagnose stelt 

niet kunnen worden veroordeeld wegens schuldig verzuim, 284  hoewel er ook 

rechtspraak in de andere zin bestaat.285  

Recent werd nog een klacht ingediend door Kim De Gelder tegen zijn psychiater. De 

man die in 2009 eerst een bejaarde vrouw, en vervolgens twee kinderen en een 

verzorgster doodde in het kinderdagverblijf Fabeltjesland te Dendermonde, klaagt 
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zijn voormalige psychiater aan wegens schuldig verzuim, omdat hij De Gelder niet 

gedwongen wilde laten opnemen in de periode voor de moorden. Had de psychiater 

wel de juiste behandeling voorgesteld, dan hadden volgens de ouders de feiten nooit 

plaatsgevonden.286 Hier moet m.i. worden verdedigd dat de psychiater geen hulp 

heeft geweigerd. Hij heeft De Gelder immers behandeld, maar vond dat een 

gedwongen opneming op dat moment onnodig was. Hierbij is het zelfs nog onzeker 

of zijn diagnose al dan niet de juiste was. Naar mijn mening moet deze klacht dus 

worden afgewezen. 

2.4. Schending van het beroepsgeheim 

Aangezien patiënten heel wat vertrouwelijke informatie (moeten) delen met een 

zorgverlener, is het wenselijk dat deze laatste discreet omgaat met die kennis. Artsen 

behoren volgens het Hof van Cassatie immers tot de noodzakelijke confidenten die 

het stilzwijgen moeten bewaren omtrent wat ze vernemen wegens het vertouwen 

dat aan hun beroep is gehecht.287 Wanneer zij die informatie bekendmaken, kunnen 

zij worden vervolgd wegens schending van het beroepsgeheim, 288 behalve in het 

geval dat de wet de bekendmaking verplicht of dat de arts moet getuigen in rechte. 

Het vrijgeven van vertrouwelijke informatie bij een politieverhoor is bijgevolg niet 

toegelaten. Een voorbeeld van een wet die de bekendmaking van informatie 

verplicht, is de kennisgeving van een bevalling door een arts wanneer dit is gebeurd 

buiten het ziekenhuis.289 

Deze geheimhoudingsplicht is ingesteld ter bescherming van de patiënt. Het Hof van 

Cassatie heeft dan ook beslist dat de arts bepaalde informatie mag vrijgeven 

wanneer zijn patiënt slachtoffer is van feiten die aanleiding geven tot vervolging.290 

Naast de uitzonderingen op het beroepsgeheim in de Strafwet zelf, worden door de 

rechtspraak en rechtsleer nog vele andere ‘rechtvaardigingsgronden’ aanvaard. Zo 

kan de arts vertrouwelijke informatie over een patiënt meedelen, wanneer dit 

gebeurt ter verdediging van zichzelf.291  In dat geval prevaleert het recht van 
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verdediging dus op het beroepsgeheim. 292  

Het staat evenwel ter discussie of de toestemming van de patiënt een grondslag kan 

zijn voor een geoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke gegevens. Volgens de 

klassieke visie, o.a. LIEVEN DUPONT en RAF VERSTRAETEN heeft een patiënt immers geen 

vrij beschikkingsrecht over bepaalde rechtsgoederen die de wetgever aan de burgers 

onttrekt.293 Deze visie wordt bevestigd in een arrest van het Hof van Cassatie, dat 

stelt dat een arts niet kan worden verplicht, zelfs niet in rechte, om met toestemming 

van de patiënt gegevens over deze laatste bekend te maken.294 Een belangrijke 

strekking in de rechtsleer, waaronder RAF DIERKENS en FERNAND VAN NESTE, is evenwel 

van mening dat de patiënt de arts wel van zijn geheimhoudingsplicht kan ontslaan, 

waardoor deze laatste geen misdrijf begaat. Een evolutie naar een ‘functionele’ visie 

is dus merkbaar. Ook een belangrijk deel van de rechtspraak volgt deze strekking.295 

 

Daarnaast kan ook kennis van een misdrijf in hoofde van de arts een geoorloofde 

reden zijn om het beroepsgeheim te doorbreken. Hierbij moet evenwel een 

onderscheid worden gemaakt tussen de hoedanigheid van de patiënt als slachtoffer 

of als dader. Wanneer de arts via zijn patiënt kennis krijgt van een misdrijf, waarvan 

deze laatste de dader is, blijft de arts principieel gebonden door zijn 

beroepsgeheim.296 Hij kan immers niet beschouwd worden als een verlengstuk van 

het gerecht. Hierop bestaat evenwel de uitzondering van de noodtoestand. Een 

noodtoestand doet zich voor wanneer men een bepaling uit het strafwetboek 

overtreedt om een hoger belang te vrijwaren. 297  De voorwaarden om deze 

noodtoestand in te roepen werden uitgewerkt in het arrest Tozon-Verlaine van het 

Hof van Cassatie.298 Een arts mag zijn geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer 

hij, ‘gelet op de respectieve waarde van de tegen elkaar indruisende plichten en gelet 

op het bestaan van een ernstig en dreigend gevaar voor anderen, redenen had om te 

oordelen dat hem, ter vrijwaring van een hoger belang dat hij verplicht of gerechtigd 

was vóór alle andere te beschermen, geen andere weg openstond dan het 
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beroepsgeheim te schenden’.  

Gelet op het feit dat het beroepsgeheim is ingesteld in het belang van de patiënt, 

mag de arts vertrouwelijke informatie doorgeven wanneer zijn patiënt het slachtoffer 

is geworden van een misdrijf.299 Een probleem stelt zich echter wanneer zowel 

slachtoffer als dader patiënt zijn van dezelfde arts. Dan is verbreking van de 

geheimhoudingsplicht volgens het Hof van Cassatie wel strafbaar.300  

Wanneer de arts bepaalde informatie weigert mee te delen, moet hij daarbij evenwel 

steeds rekening houden met artikel 422bis Sw., dat het niet verlenen van hulp aan 

een persoon in nood strafbaar stelt. Een afweging tussen beide bepalingen zal dus 

steeds noodzakelijk zijn. 

Het belang van het beroepsgeheim situeert zich niet zozeer in de strafbaarstelling 

van de arts zelf, wanneer hij het beroepsgeheim schendt, maar eerder in de gevolgen 

van die schending. Een misdrijf kan immers geen geoorloofde gevolgen teweeg 

brengen, waardoor het bewijs dat voortkomt uit de schending van een 

beroepsgeheim onwettig is, en zelfs kan leiden tot de nietigheid van de 

strafvordering. 301  Zo zal bijvoorbeeld een bloedafname die op vraag van de 

verbalisanten wordt uitgevoerd door een geneesheer, die de beklaagde heeft 

verzorgd, worden geweerd wegens schending van het beroepsgeheim door die 

arts.302 

 

3. Bijzondere misdrijven 

Voorts bestaan er ook bijzondere misdrijven die enkel door artsen kunnen worden begaan. 

Zo is er vooreerst het valselijk bevestigen van een ziekte of gebrek in een getuigschrift.303 Dit 

is bijvoorbeeld het geval wanneer de arts een ziektebriefje voorschrijft voor een 

schoolplichtig kind dat niet ziek is, zodat het vroeger op vakantie kan vertrekken.  

Ook moet de arts die aanwezig was bij de bevalling, de ambtenaar van de burgerlijke stand 

van die bevalling in kennis te stellen uiterlijk op de eerstvolgende werkdag. Wanneer de 

ouders geen aangifte doen van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, zal dit 
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ook door de arts moeten gebeuren. Vervult de arts deze plichten niet, dan is hij daarvoor 

strafrechtelijk aansprakelijk.304  

Ten slotte is ook de schending van het beroepsgeheim een strafbaar feit.305 Dit laatste geldt 

evenwel niet alleen voor artsen. 

Sommige bepalingen verzwaren zelfs de normale straf voor een bepaald misdrijf, omdat het 

werd begaan door een arts. Hier vormt de hoedanigheid van arts een strafverzwarende 

omstandigheid. Dit was bijvoorbeeld het geval toen abortus nog strafbaar was. Wanneer 

deze werd uitgevoerd door een arts, werd dit nog zwaarder bestraft dan de uitvoering door 

een ander persoon.306 

De hoedanigheid van arts is eveneens een verzwarende omstandigheid in het geval van 

aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van een kind.307 Deze verzwaring geldt ook 

wanneer de dader een familielid van het kind is. Evenwel moet worden aangenomen dat de 

wetgever hier niet enkel de aanranding van kinderen heeft bedoeld, maar ook van volwassen 

slachtoffers. 

 

4. Strafrechtelijke immuniteit of rechtvaardigingsgrond  

Aangezien de Strafwet van openbare orde is, kan een private overeenkomst tussen arts en 

patiënt principieel geen afbreuk doen aan de strafbaarheid van de handelingen van de 

arts.308 Elke medische ingreep van de arts strafrechtelijk vervolgen zou de uitoefening van 

geneeskunde evenwel onmogelijk maken. Twee mogelijke theorieën kunnen hiervoor een 

oplossing bieden. Vooreerst heeft de rechtsleer voorzien in een strafrechtelijke immuniteit 

voor artsen, waardoor zij niet strafrechtelijk zullen kunnen worden aangesproken voor 

opzettelijke slagen en verwondingen. De juridische grondslag van deze immuniteit is evenwel 

niet duidelijk. Daarnaast kan ook de rechtvaardigingsgrond van het wettelijk voorschrift 

worden ingeroepen. 
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4.1. Immuniteit 

Een argument dat reeds lang wordt gebruikt om de immuniteit te verantwoorden is 

dat van de wettelijke toestemming. Aangezien de wet de uitoefening van het 

medisch beroep heeft geregeld, moet worden aanvaard dat wanneer aan enkele 

voorwaarden is voldaan, de arts niet strafbaar kan worden gesteld voor opzettelijke 

verwondingen bij het stellen van medische handelingen.309 Het zou immers zinloos 

zijn om het medisch beroep wettelijk te regelen, zonder de essentiële gedragingen 

die ervoor nodig zijn, toe te laten.310 De regulering van de voorwaarden om het 

medisch beroep te mogen uitoefenen, houdt dus impliciet een toelating in om 

medische handelingen te stellen, ook al zijn deze principieel strijdig met de strafwet. 

Dit argument is op zich evenwel onvoldoende om de immuniteit te verantwoorden. 

Daarnaast moet de toestemming van de patiënt aanwezig zijn.311 Dit is echter een 

noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde.312 Het strafrecht is immers van 

openbare orde, zodat een private overeenkomst daarvan niet kan afwijken. 

Het ontbreken bij de arts van het oogmerk om de patiënt te schaden is irrelevant, 

aangezien voor het misdrijf opzettelijke slagen en verwondingen geen bijzonder 

opzet is vereist.313  

Ook de voorwaarde dat de arts geen fout mag begaan, kan bezwaarlijk worden 

aanvaard.314 Het begaan van een fout door de arts zal niet tot gevolg hebben dat hij 

zijn immuniteit verliest, maar een vervolging wegens onopzettelijke slagen en 

verwondingen zal dan wel mogelijk zijn.315 
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Daarnaast moet de ingreep voldoende noodzakelijk zijn, wat grotendeels samenvalt 

met de eerste voorwaarde.316 Deze voorwaarde kan evenwel worden genuanceerd 

tot het middel om een therapeutisch geoorloofd doel mee te bereiken. De noodzaak 

houdt dan in dat er een proportionaliteitstoets wordt doorgevoerd, d.w.z. dat het 

doel moet worden bereikt op de minst nadelige manier.317 De risico’s van de ingreep 

moeten dan worden afgewogen tegenover het nagestreefde doel. Moest het 

noodzakelijkheidscriterium evenwel te streng worden toegepast, zouden 

verschillende medische ingrepen niet meer kunnen worden uitgevoerd wegens 

strafbaarheid, zoals bijvoorbeeld esthetische chirurgie.318 

Voorts moet de ingreep met een voldoende curatief of preventief therapeutisch 

oogmerk worden gepleegd.319 Zo kan zelfs het toedienen van radioactieve stralen 

geoorloofd zijn, wanneer dit gebeurt met een therapeutisch oogmerk. 320  De 

meerderheid van de rechtsleer kent aan deze voorwaarde een enge draagwijdte toe. 

Het therapeutisch oogmerk omvat dan enkel het genezen of voorkomen van fysieke 

of psychische aandoeningen.321 De rechtspraak erkent evenwel ook als geoorloofd, 

een ingreep met een gemengd esthetisch-therapeutisch doel, zoals een 

abdominoplastie322 om de buikwand te herstellen na een navelbreuk.323 Nog steeds 

zouden vele ingrepen niet onder het strikte therapeutische doel vallen. Daarom 

wordt de draagwijdte van het criterium uitgebreid tot het gevolg van een fysieke 

imperfectie, namelijk een sociaal gebrek.324 In die betekenis kan een transseksuele 
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ingreep een normaal sociaal kader verschaffen. Het strikte begrip is dus geëvolueerd 

naar een concept van sociale gezondheid.325 

Ten slotte mag de arts geen ingrepen stellen die door de wet verboden zijn. Deze 

laatste voorwaarde sluit aan bij de wettelijke omschrijving van de geneeskunst uit 

artikel 1 KB nr. 78 van 10 november 1967. Wat de arts daarbuiten doet, zijn wel 

opzettelijke slagen en verwondingen. Zo waren vroeger het uitvoeren van een 

abortus en euthanasie verboden. Dit is thans niet meer het geval. Abortus is wettelijk 

geregeld en kan worden uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden is 

voldaan.326 Ook euthanasie is toegelaten, weliswaar onder strikte voorwaarden.327 

Het feit dat een arts een fout begaat bij het uitvoeren van de ingreep, houdt echter 

niet in dat hij opzettelijk slagen en verwondingen toebrengt. Dit zal wel tot gevolg 

hebben dat hij het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen begaat. 

 4.2. Rechtvaardigingsgrond 

Men kan zich hierbij de vraag stellen of een onderzoek naar de besproken gronden 

voor immuniteit, waarover weinig eensgezindheid bestaat in de rechtsleer, wel 

noodzakelijk is bij elke medische ingreep. De strafwet voorziet immers in een 

rechtvaardigingsgrond voor feiten die gepleegd zijn op wettelijk voorschrift of op 

bevel van de overheid.328 Deze rechtvaardigingsgrond bevat twee onderscheiden 

aspecten, namelijk het wettelijk voorschrift, en het hoger bevel. Binnen de context 

van medisch handelen is enkel het wettelijk voorschrift van belang. Hierbij gaat het 

eigenlijk om een oplossing van een conflict tussen twee regels, namelijk de strafwet 

die de handeling verbiedt, en een andere wet die de handeling voorschrijft. Deze 

laatste wordt ook wel de ‘tegennorm’ genoemd.329 Het ‘voorschrift’ van de wet moet 

evenwel ruim worden geïnterpreteerd, in die zin dat het voldoende is dat een wet de 

strafbare gedraging toelaat. Deze toelating kan expliciet gebeuren, zoals de 

rechtvaardigingsgrond die is voorzien voor de schending van het beroepsgeheim, 

wanneer dit een wettelijke plicht is.330 Daarnaast is ook een impliciet voorschrift 
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mogelijk, zoals voor medische handelingen. In dat geval is de wettelijke toelating niet 

opgenomen in de strafbepaling zelf.331 Een toepassing van dit impliciet voorschrift 

kan worden gevonden in de wettelijke regeling van de medische beroepen, namelijk 

het KB 78.332 Het reglementeren van het medisch beroep geeft impliciet de toelating 

aan de artsen om de handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening 

van dat beroep. Om het KB 78 in te roepen als rechtvaardigingsgrond zal echter nog 

aan twee voorwaarden moeten voldaan zijn. 333 Vooreerst moet de arts steeds de 

toestemming van de patiënt verkrijgen vooraleer hij een ingreep uitvoert. 

Daarenboven moet ook altijd een preventief of curatief doel aanwezig zijn.334 Voldoet 

de arts niet aan een van beide voorwaarden, dan zal de rechtvaardigingsgrond niet 

kunnen worden ingeroepen.335 Zo werd een arts veroordeeld voor opzettelijke 

verwondingen omdat hij een vrouwelijke patiënte had gesteriliseerd tijdens het 

uitvoeren van een abortus, terwijl die vrouw enkel haar toestemming had gegeven 

om de abortus uit te voeren.336 Dit is een duidelijk geval van gebrek aan toestemming. 

Het curatief oogmerk kan evenwel ruim worden geïnterpreteerd. Zo worden ook 

esthetische chirurgie, sterilisatie en zelfs geslachtsveranderingen over het algemeen 

als curatieve ingrepen beschouwd.337 Het curatieve oogmerk bevindt zich in deze 

gevallen niet zozeer op lichamelijk vlak, dan wel op psychisch en sociaal vlak.338 

Deze rechtvaardigingsgrond geldt evenwel niet voor alle mogelijke misdrijven. Zo zal 

een arts die een fout begaat bij het uitvoeren van een ingreep nog steeds vervolgd 

kunnen worden voor onopzettelijke slagen en verwondingen, eventueel met de dood 

tot gevolg.339  
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5. Le criminel tient le civil en état  

Aangezien vele gevallen van medische fouten eveneens een misdrijf uitmaken, moet 

rekening worden gehouden met het strafrechtelijk gewijsde t.o.v. de burgerlijke rechter. Het 

beginsel ‘le criminel tient le civil en état’ is nergens in de wet ingeschreven, maar kan 

evenwel worden afgeleid uit artikel 4 V.T. Sv.  

Vooreerst betekent dit dat wanneer een vordering aanhangig is gemaakt bij de strafrechter, 

de burgerlijke rechter moet wachten op de uitspraak van deze strafrechter vooraleer hij zelf 

een vonnis kan vellen over diezelfde zaak. De burgerlijke procedure wordt dan geschorst tot 

de strafrechter zijn beslissing heeft genomen. In de civiele procedure zal de burgerlijke 

rechter gebonden zijn door wat de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist.340 De 

overwegingen van de strafrechter behoren daar evenwel niet toe, voor zover de uitspraak 

daar niet noodzakelijk op is gegrond.341 Wanneer een strafrechter in zijn overwegingen een 

fout vaststelt, maar de betrokken arts toch vrijspreekt voor onopzettelijke doding, is de 

burgerlijke rechter niet gebonden door de overweging en is hij dus niet verplicht om een 

civielrechtelijke fout vast te stellen.342 

Dit gezag van strafrechtelijk gewijsde is evenwel niet absoluut van aard. De plicht voor de 

burgerlijke rechter om te wachten op de uitspraak, bestaat enkel in het geval dat de punten 

waarover beide rechters uitspraak moeten doen, ook werkelijk aan beide vorderingen 

gemeen zijn. 343 Alleen dan is er immers gevaar voor tegenstrijdige beslissingen.344 De 

burgerlijke rechter mag zelf oordelen o.g.v. de door hem vastgelegde feiten of er gevaar 

bestaat voor tegenstrijdigheid tussen de beslissing van de strafrechter en de burgerlijke 

rechter. Het Hof van Cassatie behoudt hier evenwel de mogelijkheid om te controleren of 

deze beoordeling wettig gebeurde.345 

Wanneer bijvoorbeeld twee zorgverleners gezamenlijk een fout hebben begaan die schade 

heeft veroorzaakt bij een patiënt, en slechts een van beide wordt strafrechtelijk vervolgd, 

dan weerhoudt niets de burgerlijke rechter ervan om de civielrechtelijke aansprakelijkheid 

van de tweede zorgverlener te beoordelen. 
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Het doel van het strafrechtelijk gewijsde is het voorkomen van situaties waarin de burgerlijke 

rechter en de strafrechter over dezelfde zaak een tegenstrijdige uitspraak doen. Dit principe 

geldt evenwel niet in beide richtingen. De strafrechter hoeft van zijn kant geen rekening te 

houden met de uitspraken van de burgerlijke rechter.346  

Vooreerst zal de civiele rechter gebonden zijn door een vrijspraak in de strafprocedure. 

Wanneer de strafrechter beslist dat een bepaald feit niet bewezen is, kan de burgerlijke 

rechter geen bewezen fout in de zin van artikel 1382 BW vaststellen voor datzelfde feit.347 

Een andere fout kan wel nog worden vastgesteld. Zo kan de arts die is vrijgesproken voor 

onopzettelijke doding, nog burgerrechtelijk worden veroordeeld tot betaling van een 

schadevergoeding voor het ontnemen van overlevingskansen aan het slachtoffer.348  

Daarnaast kan de burgerlijke rechter evenmin een strafrechtelijke schuldigverklaring naast 

zich neerleggen. Wat de strafrechter als bewezen heeft verklaard, kan achteraf niet meer 

voor de burgerlijke rechter worden betwist.349 

Op het eerste zicht lijkt het strafrechtelijk gewijsde in strijd met artikel 6 EVRM, dat het recht 

van verdediging waarborgt. Een slachtoffer dat geen partij was in de strafprocedure zou zo 

immers bepaalde beslissingen i.v.m. feiten kunnen worden tegengeworpen, waartegen dan 

geen verdediging meer mogelijk zou zijn. Daarom oordeelde het Hof van Cassatie dat het 

strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van personen die geen partij waren in het strafproces 

slechts een relatief karakter heeft. Zo geldt het gezag van het strafrechtelijk gewijsde, 

verbonden aan de materiële vaststellingen van de strafrechter betreffende de plaats van een 

verkeersongeval op grond waarvan hij de beklaagde vrijspreekt, ten opzichte van derden die 

in het strafproces geen partij waren, slechts behoudens tegenbewijs.350 Ook in latere 

rechtspraak werd dit relatieve karakter van het strafrechtelijk gewijsde bevestigd. De 

betwisting in een burgerlijke procedure van bepaalde elementen die uit het strafproces zijn 

afgeleid, blijft dus mogelijk voor een partij, in zoverre zij niet bij het strafgeding was 

betrokken of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden.351 Dit kan van groot belang 
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zijn voor de verzekeraar van de beklaagde, die geen partij was in de strafprocedure. Hij krijgt 

zo nog de kans om feiten te betwisten die door de strafrechter zijn vastgesteld en in zijn 

nadeel zijn. Zo zal een verzekeraar die geen partij was in het strafproces, waar de verzekerde 

drie aparte veroordelingen kreeg voor dronkenschap, alcoholintoxicatie en onopzettelijke 

slagen en verwondingen, toch nog de mogelijkheid moeten krijgen om voor de burgerlijke 

rechter het causaal verband tussen enerzijds de dronkenschap en alcoholintoxicatie en 

anderzijds het toebrengen van slagen en verwondingen te bewijzen.352 Als de verzekeraar dit 

causaal verband kan aantonen, kan hij immers dekking weigeren voor het schadegeval 

wegens grove fout.353 

Een bijzondere situatie is deze van het verlies van een kans. Wanneer een patiënt een kans  

op genezing of overleving heeft verloren door een foutieve gedraging van een arts, kan de 

strafrechter deze laatste niet veroordelen wegens het ontbreken van een zeker oorzakelijk 

verband tussen de fout en de schade. Het causaal verband bestaat in deze enkel tussen de 

fout en het verlies van de kans.354 Anders is de situatie wanneer de strafrechter als eerste 

oordeelt om de arts vrij te spreken. Vervolgens kan de civiele rechter, gebonden door wat de 

strafrechter ‘zeker en noodzakelijk’ heeft gezegd, de arts niet meer veroordelen in burgerlijke 

aansprakelijkheid gelet op het ontbreken van het causaal verband. Wel kan de burgerlijke 

rechter, zonder buiten de lijnen van de strafrechtelijke uitspraak te kleuren, de arts 

aansprakelijk stellen wegens het verlies van een kans door de patiënt en deze laatste een 

schadevergoeding toekennen.355 

De tuchtrechtelijke procedure wordt niet op dezelfde manier beheerst door de uitspraak van 

de strafrechter,356 maar is daarom niet helemaal zonder invloed van de strafprocedure. Het 

tuchtrechtcollege zal immers wel rekening moeten houden met wat de strafrechter 

ondubbelzinnig en noodzakelijk heeft beslist.357  
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6. Verjaring van de strafvordering  

In het strafrecht is de verjaring van een vordering afhankelijk van het gepleegde misdrijf. Zo 

zal een overtreding verjaren na zes maanden, een wanbedrijf na drie jaar en een misdaad na 

tien jaar. Wanneer aan een van de voorwaarden van de strafrechtelijke immuniteit of de 

rechtvaardigingsgrond niet is voldaan, zal de arts toch kunnen worden vervolgd. Heeft de arts 

onopzettelijk slagen en verwondingen toegebracht, zal dit verjaren na drie jaar. Dezelfde 

verjaringstermijn geldt ook voor het schuldig verzuim en een inbreuk op het beroepsgeheim. 

Bracht de arts opzettelijk slagen en verwondingen toe aan de patiënt, dan zal de 

strafvordering pas na tien jaar verjaren. 

 

C. TUCHTRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
358 

 

Het disciplinair recht is een autonome rechtstak, waaraan enkel personen zijn onderworpen die een 

bepaald beroep uitoefenen. 359  De Orde der Geneesheren is het tuchtrechtelijk orgaan dat bestaat 

uit een nationale raad en tien provinciale raden. Elke geneesheer die tijdelijk of blijvend 

geneeskunde wil uitoefenen in België, is verplicht zich in te schrijven bij de Orde.  

Het doel van het tuchtrecht is niet het beschermen van de patiënt of hem vergoeden voor geleden 

schade. Weinig procedures voor de tuchtrechter zullen dan ook worden opgestart door de patiënt 

zelf.  Wel wil het disciplinair recht een betere uitoefening van bepaalde beroepen waarborgen, wat 

dan wel onrechtstreeks leidt tot een betere bescherming van de patiënt. 

De Raad maakt een Code van geneeskundige plichtenleer op.360 Deze code kan door Koninklijk Besluit 

algemeen bindend worden verklaard, wat tot op heden nog niet is gebeurd. De Code voorziet 

vooreerst in regels die de arts moet naleven bij de uitoefening van zijn beroep, zoals het onverwijld 

hulp bieden aan elke zieke die in onmiddellijk gevaar verkeert,361 of het verbod om bij algemene 

noodsituaties de zieke te verlaten, tenzij hij daartoe verplicht wordt door de bevoegde overheid.362 

Ook buiten de uitoefening van zijn beroep is hij aan bepaalde regels gebonden. Zo mag de arts buiten 
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zijn beroepsbeoefening ook geen daden stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouden 

kunnen schaden.363 Nog een belangrijke deontologische plicht van de arts, die niet wettelijk werd 

vastgelegd, is het aangaan van een verzekering die zijn aansprakelijkheid tegenover patiënten 

dekt.364 

Sommige van de plichten die door de Code Geneeskundige plichtenleer worden opgelegd, blijken 

evenwel in strijd met bepaalde wetgeving. Zo werd eerder het recht van de patiënt besproken op 

inzage in zijn medisch dossier.365 Uit artikel 42 van de deontologische code blijkt evenwel dat de 

geneesheer zelf kan beslissen om objectieve gegevens uit het dossier mede te delen, en enkel 

wanneer hij dit in het belang van de patiënt acht. Nog een voorbeeld bestaat i.v.m. het uitvoeren van 

medische experimenten op mensen. Volgende de Code moet de arts slechts kennis nemen van het 

advies van het ethisch comité, terwijl de Wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 

mei 2004 het gunstig advies van het ethisch comité als noodzakelijke voorwaarde stelt.366 Deze 

tegenstrijdigheden kunnen eenvoudig worden opgelost door de hiërarchie van de normen toe te 

passen, waarbij de wet voorrang heeft op de tuchtrechtelijke code. Volgens THIERRY VANSWEEVELT is de 

tijd evenwel aangebroken om de Code Geneeskundige Plichtenleer aan te passen en te actualiseren, 

waarna een algemeen bindendverklaring door een Koninklijk Besluit misschien een mogelijkheid is.367 

De tuchtrechter oordeelt vrij over feiten die een inbreuk zouden uitmaken op de eer en de 

waardigheid van het beroep. De strafbare gedragingen worden niet opgesomd zoals in de Strafwet 

het geval is. De rechter mag enkel de sancties opleggen die in het tuchtrecht zijn voorzien, maar hij 

kiest zelf welke sanctie hij oplegt voor welke inbreuk. De mogelijke sancties die kunnen worden 

opgelegd door de provinciale raad zijn waarschuwing, censuur, berisping, schorsing in het recht de 

geneeskunde uit te oefenen gedurende een termijn die twee jaar niet mag te boven gaan en 

schrapping van de lijst der Orde. 368  Het algemene rechtsbeginsel van onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van de rechter is van toepassing op alle rechters, dus ook op de provinciale raden van 

de Orde der Geneesheren.369 
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D. NIEUW SCHADEVERGOEDINGSSYSTEEM VOOR MEDISCHE ONGEVALLEN  
 

Reeds lange tijd blijkt dat het aansprakelijkheidsrecht op zich niet meer voldoet om de schade uit 

medische ongevallen te vergoeden. De klassieke vereisten van fout, schade en causaal verband 

vormen problemen, zowel voor het slachtoffer, de arts, als de overheid. Het aansprakelijkheidsrecht 

schiet met andere woorden tekort in de behoeften van alle partijen. Vooreerst is het voor het 

slachtoffer zeer moeilijk om het bewijs te leveren van fout, schade en causaal verband. Ook is het 

niet altijd duidelijk wie de aansprakelijke zorgverlener is, aangezien vaak een team van zorgverleners 

de behandeling of ingreep uitvoert. Voorts zijn de aansprakelijkheidsprocedures voor de rechtbank 

vrij kostelijk en slepen zij vaak lang aan. Tot slot is de uitkomst van zulke procedure onzeker, en is het 

risico groot dat het slachtoffer niet zal worden vergoed voor zijn schade.  

Daarnaast worden ook artsen benadeeld door het thans geldende vergoedingssysteem. Gelet op de 

zware bewijslast voor slachtoffers, zullen sommige rechters immers sneller het bewijs van een fout 

aanvaarden, en dus makkelijker de aansprakelijkheid van de arts vaststellen. Dit heeft evenwel tot 

gevolg dat de arts een flinke deuk krijgt in zijn reputatie. Ook zullen vaak discussies ontstaan tussen 

zorgverleners onderling, in een poging om de fout op elkaar af te schuiven. Tot slot zorgt de stijging 

van het aantal aansprakelijkheidsvorderingen er ook voor dat de meeste verzekeraars van medische 

aansprakelijkheid hun premies de hoogte in trekken. Dit alles doet het risico op defensieve 

geneeskunde stijgen, waarbij de arts niet meer de genezing van de patiënt als primair oogmerk heeft , 

maar wel het ontlopen van aansprakelijkheidsvorderingen door zo weinig mogelijk risico’s te nemen. 

Ook de overheid ondervindt nadelen aan dit vergoedingssysteem. Artsen en ziekenhuizen zullen 

immers weinig transparantie vertonen op vlak van medische ongevallen of incidenten. Zo is het voor 

de overheid moeilijk om een efficiënt en aangepast gezondheidsbeleid te voeren. 

Met de wet van 15 mei 2007,370 ook wel de Wet Demotte genoemd, wilde men een volledig nieuw 

systeem invoeren, dat tegelijkertijd het klassieke aansprakelijkheidssysteem uitsloot. De 

inwerkingtreding van deze wet werd eerst voor een jaar uitgesteld, en nadien voor onbepaalde tijd. 

Uiteindelijk werd met de invoering van de nieuwe wet van 31 maart 2010 de oude wet volledig 

opgeheven. 371 Ook de inhoud van de oude wet werd danig aangepast in de nieuwe versie. Hoewel 

ook in een nieuw vergoedingssysteem wordt voorzien, gebeurt dit i.t.t. de oude wet met behoud van 

de mogelijkheid om zich te wenden tot het klassieke aansprakelijkheidsrecht. De twee vormen van 

schadevergoeding kunnen thans naast elkaar bestaan.  
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1. Wet Medische Ongevallen 2007  

De wet van 15 mei 2007 was na lang overleg een eerste wettelijke poging tot het invoeren 

van een no-fault vergoedingssysteem voor schade als gevolg van gezondheidszorg. Deze 

vorm van vergoeding staat volledig buiten het aansprakelijkheidsrecht, en is dus niet te 

vergelijken met een objectieve aansprakelijkheid, waarbij geen fout van de arts moet worden 

aangetoond maar enkel een daad van hem die in causaal verband staat met de schade van 

het slachtoffer. Het no-fault systeem zou het slachtoffer de mogelijkheid moeten bieden om 

voor zijn schade te worden vergoed buiten het aansprakelijkheidsrecht om, door een speciaal 

daarvoor opgericht Fonds. 

Het slachtoffer zou bij toepassing van deze wet worden vergoed voor schade die voortkomt 

uit het verlenen van gezondheidszorg, het niet verlenen van de rechtmatig te verwachten 

zorg, of een infectie die het gevolg is van verlenen van gezondheidszorg.372 

De vergoedbare schade bestaat zowel uit economische als niet-economische schade. Het 

slachtoffer van een van voorvermelde vormen van schade wordt vooreerst vergoed voor zijn 

economische schade door lichamelijk letsel. Dit is het geval wanneer er verlies is van 

inkomsten uit beroepsactiviteit. Ook de kosten voor de verzorging van de door de patiënt 

geleden schade worden terugbetaald, evenals de kosten voor ondersteunende zorg. Tot slot 

wordt het slachtoffer ook vergoed voor zijn niet-economische schade.373 De Koning kreeg 

evenwel de mogelijkheid om aan deze vergoedingen grenzen te stellen. Behalve voor de 

kosten voor de verzorging van het slachtoffer, zou de Koning voor alle vergoedingen een 

franchise en een plafond kunnen bepalen, weliswaar binnen de door de wet gestelde 

beperkingen. Hoewel deze vergoedingen door aftrek van de franchise en rekening houdend 

met het maximumbedrag nooit de volledige schade zouden dekken, werden zij door de wet 

wel als integrale vergoeding beschouwd. 

Om de procedure voor het Fonds te starten, moet het slachtoffer een verzoek indienen. 

Hiervoor is een vervaltermijn bepaald die gelijkaardig is aan de verjaringstermijn van artikel 

2262bis BW. De relatieve vervaltermijn bedraagt vijf jaar, te rekenen vanaf het moment dat 

het slachtoffer de schade kende of behoorde te kennen.374 Kennis van de mogelijke dader is 

hiervoor niet vereist. De absolute vervaltermijn houdt in dat meer dan twintig jaar na de 

schadeverwekkende zorgverstrekking er in geen geval nog een verzoek kan worden 

                                                           
372

 Art. 4 Wet Medische Ongevallen 2007. 
373

 Art. 6, § 1 Wet Medische Ongevallen 2007.  
374

 Art. 17, § 1 Wet Medische Ongevallen 2007. 



68 
 

ingediend.375 Bij het verzoek moeten alle nodige stukken worden gevoegd die aantonen dat 

het slachtoffer de door de wet vergoedbaar gestelde schade heeft geleden. Een fout van de 

zorgverlener hoeft niet te worden aangetoond.  

De uiteindelijke betaling van de vergoeding gebeurt evenwel steeds door het Fonds zelf. De 

Koning moet een verdeelsleutel uitwerken voor hetgeen enerzijds door de verzekering, en 

anderzijds door het Fonds moet worden bijgedragen.376 De verzekeraar stort dan zijn deel 

van de vergoeding aan het Fonds, waarna dat op zijn beurt de volledige toegekende 

vergoeding aan het slachtoffer uitbetaalt.377 De financiële last van de vergoedingen wordt 

dus verdeeld tussen het Fonds, dat onderdeel is van het RIZIV, en de private verzekeraars, 

waardoor de financiering van het vergoedingssysteem zou bestaan in een publiek-private 

samenwerking. 

De nieuwe vergoedingsmethode die door de wet werd ingevoerd, zou de klassieke 

burgerlijke aansprakelijkheidsregels buiten spel zetten. Enkel in geval van zware fout of opzet 

van de zorgverlener zou een aansprakelijkheidsvordering nog mogelijk zijn.378 De gedragingen 

die een zware fout van de zorgverlener kunnen uitmaken, werden exhaustief in de wet 

opgesomd. Enkel alcoholintoxicatie, schuldig verzuim en een wettelijk verboden activiteit 

konden onder deze noemer vallen.379 

Hoewel de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvordering een langdurige en kostelijke 

procedure met een onzekere uitkomst met zich meebrengt, is dit toch de enige manier voor 

het slachtoffer om een volledige vergoeding van de geleden schade te verkrijgen. Deze 

integrale vergoeding werd niet toegekend o.g.v. de wet, gezien de voorgenoemde 

vrijstellingen en plafonds. Bijgevolg is de uitsluiting van de mogelijkheid tot burgerrechtelijke 

aansprakelijkheidsstelling in de meeste gevallen zeer nadelig voor het slachtoffer.  

Ten slotte voerde de wet een verplichte verzekering in voor de vergoeding van schade als 

gevolg van gezondheidszorg.380  Daarbij werd evenwel niet vermeld wat de aard is van de 

verzekering die moest worden afgesloten. Volgens sommigen betrof het een 

persoonsverzekering, die de schade dekt die het slachtoffer heeft geleden. 381 Anderen zijn er 

                                                           
375

 Art. 17, § 2 Wet Medische Ongevallen 2007. 
376

 Art. 26, § 1-2 Wet Medische Ongevallen 2007. 
377

 Art. 26, § 3 Wet Medische Ongevallen 2007. 
378

 Art. 7, § 1 Wet Medische Ongevallen 2007. 
379

 Art. 7, § 4 Wet Medische Ongevallen 2007. 
380

 Art. 8, lid 1 Wet Medische Ongevallen 2007. 
381

 G. JOQUE, “De verplichte verzekering, het fonds en de vergoedingsprocedure in de Wet Medische 
Schadegevallen” in H. BOCKEN (ed.), Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, 
Mechelen, Kluwer, 2008, 127, nr. 2. 



69 
 

dan weer van overtuigd dat het om een aansprakelijkheidsverzekering ging, die de schade 

van de arts dekt, opgelopen aan zijn vermogen door zijn aansprakelijkheid. Deze kwalificatie 

heeft belangrijke gevolgen voor het slachtoffer dat een vergoeding wil verkrijgen van de 

verzekeraar. Betreft het een persoonsverzekering, zal enkel de schade moeten worden 

bewezen. Is daarentegen de aansprakelijkheid van de arts verzekerd, dan zal naast de schade 

ook een fout van de arts en het causaal verband tussen beide moeten worden aangetoond. 

Aangezien de wet voorzag in een vergoeding van schade los van aansprakelijkheid, moet m.i. 

de verplichte verzekering als een persoonsverzekering worden gezien.  

De verplichting om zich te laten verzekeren bestond voor alle zorgverleners, wat inhoudt dat 

zowel op de beroepsbeoefenaar als op de zorginstelling deze plicht rustte. 382   Een 

zorgverlener die zijn activiteiten onverzekerd uitvoerde, riskeerde bovendien strafrechtelijke 

sancties.383 

Vanuit verschillende hoeken kwam echter kritiek op deze wet. Zo werd gevreesd dat artsen 

geen prikkels meer zouden krijgen tot zorgvuldig handelen, aangezien hun aansprakelijkheid, 

en bijgevolg ook hun reputatie, niet meer in het gedrang kwam. Ook de verzekeringssector 

kon zich niet vinden in deze regeling. Voorst vreesde men dat de kostprijs van dit systeem 

niet betaalbaar zou zijn. Het maatschappelijk draagvlak voor deze wet ontbrak dus duidelijk. 

De inwerkingtreding werd dan ook meermaals uitgesteld. Eerst was de inwerkingtreding 

voorzien voor 2008, daarna werd deze bij Koninklijk Besluit verder uitgesteld tot 2009. Nu 

blijkt dat de wet van 15 mei 2007 nooit in werking zal treden. Een oplossing wordt evenwel 

geboden door de nieuwe wet van 31 maart 2010. Dit is een verbeterde versie van de wet van 

15 mei 2007. Hij voorziet immers in een schadevergoedingsregeling waarmee zowel de 

verzekeraars, de artsen, de ziekenhuizen als de patiënten en slachtoffers zich kunnen 

verzoenen. 
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2. Wet Medische Ongevallen 2010 

Een tweede poging om een nieuw systeem voor vergoeding van schade uit gezondheidszorg 

in te voeren kwam er recent met de wet van 31 maart 2010. Voor de inwerkingtreding van de 

wet is een Koninklijk Besluit nodig, dat eveneens de leden van de raad van bestuur van het 

Fonds aanduidt. 384  Aangezien de huidige regering op dit moment (nog steeds) 

ontslagnemend is en enkel lopende zaken kan behandelen, is dit Koninklijk Besluit nog niet 

uitgevaardigd en blijft het voorlopig nog wachten op de inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

Het probleem met dit Fonds is dus dat het tot nu toe enkel op papier bestaat. Toch worden 

slachtoffers niet benadeeld door de vertraging van de inwerkingtreding van de wet. De wet 

wordt immers van toepassing verklaard op alle schade veroorzaakt door feiten die zich 

hebben voorgedaan na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde 2 april 2010.385 Hoewel 

hierover discussie bestaat, moet worden aangenomen dat de wet van toepassing is op 

schadeverwekkende feiten vanaf 3 april 2010.386 De wet voorziet dus in een beperkte 

terugwerkende kracht, maar aangezien het Fonds nog steeds niet operationeel is, kan het de 

vorderingen dus nog niet behandelen. Het Fonds heeft immers nood aan een raad van 

bestuur, waarvan de leden moeten worden benoemd door de regering. Aangezien de huidige 

regering nog steeds ontslagnemend is en dus enkel lopende zaken kan afhandelen, kan zij 

naar eigen zeggen de leden van de raad van bestuur momenteel niet benoemen. Een 

regering die ontslagnemend is kan immers slechts handelingen stellen van dagelijks bestuur, 

de zogenaamde ‘lopende zaken’. Daartoe behoren ook de benoemingen van ambtenaren van 

niveau I. Voor hogere ambtenaren wordt de benoeming doorgaans door de Koning 

uitgevoerd, waarna de nieuwe regering achteraf beslist of deze benoeming al dan niet wordt 

uitgevoerd.387 Het valt dus te betwijfelen of de benoeming van de leden van het Fonds toch 

niet als een ‘lopende zaak’ kan worden beschouwd. 

Voorlopig blijven slachtoffers van medische ongevallen nog steeds in de kou staan, wachtend 

tot de deur van het Fonds geopend wordt. In die tijd is het aantal wachtende patiënten al 

opgelopen tot 83.  Men spreekt zelfs over het ‘Fonds van Loch Ness’, het Fonds waar 

iedereen al over heeft gehoord, maar niemand heeft het ooit echt gezien… 

Eens de wet in werking zal treden, zal het nieuwe schadevergoedingssysteem er evenwel 

volledig anders uitzien dan in de vorige wet uit 2007. De nieuwe regeling steunt voornamelijk 

                                                           
384

 Art. 35, §1 Wet Medische Ongevallen. 
385

 Art. 35, §2 Wet Medische Ongevallen. 
386

 T. VANSWEEVELT, “De Wet Medische Ongevallen”, T. Gez. 2010-11, 133, nr. 206. 
387

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2007, 878, nr. 1261. 



71 
 

op twee pijlers. Vooreerst wordt een minnelijke procedure voor het Fonds ingevoerd, terwijl 

de keuze voor het klassieke aansprakelijkheidsrecht ook blijft bestaan. Er wordt dus enkel 

een ‘spoor’ aan toegevoegd. Daarnaast blijft de vergoeding principieel betaald worden door 

de verzekeraars, behoudens enkele gevallen, waarin het Fonds als waarborgfonds optreedt. 

De artsen worden dus niet verplicht om een schadeverzekering aan te gaan, maar de huidige 

deontologische verzekeringsplicht voor hun aansprakelijkheid blijft wel bestaan. In 

tegenstelling tot de vorige wet van 2007, zijn thans alle partijen tevreden met de nieuwe 

regeling, en kunnen zij zich vinden in het systeem van schadevergoeding. De nieuwe wet van 

2010 is dus naar alle waarschijnlijkheid een langer leven beschoren dan zijn voorganger.  

De invoering van het nieuwe vergoedingssysteem biedt voor alle partijen voordelen. 

Slachtoffers worden niet meer verplicht om lange, dure en onzekere procedures op te 

starten om een schadevergoeding te verkrijgen. Artsen halen voordeel uit het minnelijk 

voeren van een procedure, aangezien hun fout niet meer gerechtelijk moet worden 

vastgesteld om de patiënt te vergoeden. Ook verwacht men dat de verzekeringspremies 

zullen stabiliseren, aangezien door de daling van het aantal gerechtelijke procedures de 

verzekeraars kunnen besparen op kosten voor processen en advocaten,388 wat bijgevolg ook 

voordelig is voor deze laatste. 

1.1. Fonds voor Medische Ongevallen 

Door de nieuwe wet wordt een Fonds voor Medische Ongevallen opgericht, dat zal 

bestaan naast de klassieke aansprakelijkheidsprocedure. Deze regeling is gebaseerd 

op het Franse model dat op 4 maart 2002 werd ingevoerd door de Wet Kouchner,389 

en dat een gelijkaardig fonds tot leven wekte, namelijk het ONIAM (L' Office National 

d'Indemnisation des Accidents Médicaux). Cruciaal aan dit vergoedingssysteem is dat 

het de weg naar de klassieke aansprakelijkheidsprocedure open laat. Het slachtoffer 

van een medisch ongeval kan volledig vrij de keuze maken tussen beide systemen, en 

kan zelfs tegelijkertijd een minnelijke en een gerechtelijke procedure opstarten. De 

wet voegt als het ware een tweede spoor toe om vergoeding te vorderen, maar laat 

daarbij het eerste spoor, het aansprakelijkheidsrecht, onverlet. Wel moet hierbij 

worden opgemerkt dat het naast elkaar bestaan van deze twee sporen niet 

onbeperkt is. Een slachtoffer kan immers maar eenmalig worden vergoed voor een 

bepaalde schade. Eens een vergoeding is verkregen via een bepaalde procedure, kan 
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men niet nogmaals via een andere  procedure een vergoeding vorderen.390 Een 

overstap tussen beide sporen blijft evenwel mogelijk gedurende de volledige 

procedure. De minnelijke methode heeft evenwel voorrang op de gerechtelijke 

procedure. Deze laatste wordt immers van rechtswege geschorst van zodra een 

minnelijke procedure wordt opgestart.391 

Het spoor dat door de nieuwe wet wordt toegevoegd is een vergoedingsprocedure 

voor het “Fonds voor Medische Ongevallen”. Deze procedure is minnelijk van aard en 

heeft enkele voordelen ten opzichte van het klassieke gemeenrechtelijke proces. 

Vooreerst is de methode voor het Fonds volledig kosteloos voor het slachtoffer, 

ondanks het feit dat ook tegensprekelijke deskundigenonderzoeken zullen worden 

bevolen, net zoals in de gerechtelijke procedure. Daarnaast zou ze ook relatief snel 

moeten worden afgehandeld, namelijk binnen een jaar, zo stelt men in de 

parlementaire voorbereidingen.392 Een laatste voordeel, in vergelijking met de wet 

van 2007, is de integrale vergoeding. Het Fonds vergoedt immers overeenkomstig het 

gemeen recht, dus zonder vrijstellingen en plafonds. 393  Dit betekent dat alle 

schadeposten die vergoedbaar zijn in het gemeen recht, ook hier voor vergoeding in 

aanmerking komen, namelijk materiële, lichamelijke en morele schade. 

De vergoeding van het Fonds is evenwel niet onvoorwaardelijk. Opdat een slachtoffer 

vergoeding zou kunnen krijgen, moet hij aantonen dat hij aan enkele 

vergoedingsvoorwaarden voldoet.  Vooreerst moet de geleden schade het gevolg zijn 

van de verstrekking van gezondheidszorg.394 De andere vergoedingsvoorwaarden zijn 

verschillend naargelang het een medisch ongeval met of zonder aansprakelijkheid 

van een zorgverlener betreft.  

Algemeen worden ook enkele gevallen van het algemene toepassingsgebied van de 

wet uitgesloten. Zo zal schade uit experimenten niet voor het Fonds kunnen worden 

gebracht. Ook schade als gevolg van esthetische ingrepen die niet worden 

terugbetaald o.g.v. de Ziektewet wordt niet vergoed. Op het eerste zicht lijkt deze 

uitzondering aanvaardbaar, omdat schade door prestaties met een louter esthetisch 
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doel, niet ten laste van de nationale solidariteit mogen vallen.395  Volgens THIERRY 

VANSWEEVELT is deze uitsluiting echter niet zo vanzelfsprekend. Plastische chirurgie is 

naar zijn mening algemeen aanvaard, en wordt dan ook uitgevoerd bij patiënten uit 

alle lagen van de bevolking. Als daaruit abnormale schade ontstaat, dan moeten 

slachtoffers daarvan volgens hem ook een vordering kunnen instellen bij het 

Fonds.396 M.i. moet ook voor slachtoffers van schade uit esthetische chirurgie de weg 

naar het Fonds openstaan. Het argument dat deze ingrepen naar louter goeddunken 

van de patiënt worden uitgevoerd, kan naar mijn mening niet worden aanvaard, 

omdat dit niet enkel voor esthetische chirurgie het geval is. Ook andere ingrepen 

kunnen plaatsvinden op vraag van de patiënt en niet uit medische noodzaak, denk 

maar aan een sterilisatie, of een laserbehandeling van het hoornvlies. Ook deze 

ingrepen gebeuren op vraag van de patiënt, en vallen toch onder het 

toepassingsgebied van deze wet.  

Wanneer de schade haar oorzaak vindt in een medisch ongeval waarvoor geen 

zorgverlener aansprakelijk is, mag dit niet te wijten zijn aan de evolutie van de 

gezondheidstoestand van de patiënt.397 Het aantonen van een causaal verband met 

een behandeling is daarom evenwel niet eenvoudiger dan het aantonen van een fout. 

Men kan stellen dat het bewijsprobleem hier enkel wordt verschoven.398 Daarnaast 

moet de schade ‘abnormaal’ zijn. Dat is het geval wanneer ze zich niet had moeten 

voordoen, rekening houdend met de huidige stand van de wetenschap, de toestand 

van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie.399 Tot slot moet de schade 

door het medisch ongeval voldoende ernstig zijn.400 Dat komt dan weer voor 

wanneer zij voldoet aan een van de volgende voorwaarden: de patiënt is getroffen 

door een blijvende invaliditeit van 25 % of meer, de patiënt is getroffen door een 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes opeenvolgende maanden of 

zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden, de schade 

verstoort bijzonder zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van de patiënt 

of de patiënt is overleden.401 Door een vergoeding in te voeren voor schade zonder 
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aansprakelijkheid, ontstaat volgens sommigen het risico dat de arts zich minder 

zorgvuldig zal gedragen, aangezien zijn aansprakelijkheid dan niet meer op het spel 

staat.402 M.i. bestaat dit gevaar enkel in een zuiver no-fault systeem, zoals het geval 

was in de Wet Medische Ongevallen 2007, maar wordt dit gevaar nu teniet gedaan 

door het feit dat voor de meeste schadegevallen wel nog een fout moet worden 

aangetoond voor het Fonds, en dat daarenboven de weg naar een gerechtelijke 

procedure mogelijk blijft. 

Toch zal, gezien de vele voorwaarden waaraan een medisch ongeval zonder 

aansprakelijkheid moet voldoen, hiervoor niet vaak vergoeding worden verkregen. 

Dit zou dan ook moeten bijdragen tot de betaalbaarheid van het systeem. 

Vloeit de schade voort uit een medisch ongeval waarvoor een zorgverlener 

aansprakelijk kan worden gesteld, dan treedt het Fonds eerder op als bemiddelaar, 

en soms zelfs als waarborgfonds. Het Fonds zal vooreerst de aanvraag tot 

schadevergoeding overmaken aan de betrokken verzekeraar. Zelf zal het pas tot 

vergoeding overgaan in een beperkt aantal gevallen. Dit zal gebeuren wanneer de 

betrokken zorgverlener niet of onvoldoende verzekerd is voor zijn 

aansprakelijkheid.403 Ook wanneer de verzekeraar of zijn verzekerde zorgverlener de 

aansprakelijkheid van deze laatste betwisten, zal het Fonds zelf alvast de vergoeding 

uitkeren. Dit evenwel op voorwaarde dat de schade voldoet aan een van de 

hierboven omschreven gevallen van ernst.404 Tot slot zal het Fonds vergoeden indien 

de verzekeraar een voorstel tot schadevergoeding doet dat als kennelijk 

ontoereikend kan worden beschouwd.405 In de drie voorvermelde gevallen waarin 

het Fonds een vergoeding heeft uitbetaald terwijl de verzekerde arts toch 

aansprakelijk was voor de schade, beschikt het over een subrogatierecht en treedt 

het bijgevolg in de rechten van het slachtoffer dat werd vergoed.406 De kosten 

kunnen dan worden verhaald op de zorgverlener via de klassieke gerechtelijke 

aansprakelijkheidsprocedure. Blijkt de zorgverlener niet aansprakelijk te zijn volgens 

het oordeel van de rechter, bijvoorbeeld wanneer de aansprakelijkheid aanvankelijk 

werd betwist door het Fonds, dan is verhaal niet mogelijk en zal de kost definitief ten 

laste blijven van het Fonds. 
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Een mogelijk nadeel van dit vergoedingssysteem kan de kostprijs zijn. Naast 

bemiddelen, zal het Fonds immers ook zelf vergoedingen uitbetalen, dit zowel als 

schadefonds en waarborgfonds. De vergoedingen waarvoor geen verhaal kan worden 

ingesteld, zullen dus ten eigen laste blijven. De kostprijs wordt door de overheid 

geschat op 20 miljoen euro, waarvoor enkel de staat zal opdraaien, en dus niet de 

verzekeraars of de zorgverleners. Door de daling van het aantal rechtszaken zullen 

verzekeraars daarvoor ook minder kosten moeten maken, en kunnen de premies 

voor de aansprakelijkheidsverzekeringen stagneren.407 

1.2.Verplichte verzekering? 

Een tweede grote wijziging ten opzichte van de wet van 2007 is het afschaffen van de 

plicht om zich te verzekeren voor schade van derden. In de nieuwe wet behoudt men 

het huidige verzekeringssysteem, waarin elke arts (o.g.v. de Code Geneeskundige 

Plichtenleer) zijn aansprakelijkheid moet verzekeren. Men acht deze deontologische 

plicht voldoende, waardoor het niet nodig is om deze plicht nog eens te verankeren 

in de wet. Het probleem van niet-verzekering van de arts doet zich volgens PHILIPPE 

COLLE van Assuralia immers zelden voor. Daarnaast zou de verplichte verzekering 

volgens hem tot gevolg hebben dat ook onbekwame artsen een recht zouden krijgen 

op verzekering. Ook zouden tariferingbureaus moeten worden opgericht, wat niet 

haalbaar is gezien de kleine groep van verzekerden waarover de risico’s moeten 

worden gespreid. Dit zou de premies (nog hoger) de lucht in jagen. Tot slot 

argumenteert COLLE dat een verplichte verzekering moet worde gereglementeerd en 

gestandaardiseerd, waardoor een verzekering aangepast aan de specifieke noden 

van elke zorgverlener onmogelijk zou worden.408 De verzekering BA medisch beroep 

blijft dus voorlopig enkel deontologisch en niet wettelijk verplicht. 
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II. VERZEKERING VAN MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID 

A. VERZEKERINGEN - ALGEMEEN 

 

Een verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een partij, de verzekeraar, zich er tegen 

betaling van een vaste of veranderlijke premie, tegenover een andere partij, de verzekeringsnemer, 

toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere 

gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang van het geval, de verzekerde of de begunstigde belang 

heeft dat die zich niet voordoet.409 Deze definitie omvat heel wat begrippen, die elk apart wat meer 

uitleg behoeven.  

 1. Partijen 

De partijen bij een verzekeringsovereenkomst BA medisch beroep zijn uiteraard de 

verzekeraar en de verzekerde. Deze laatste, de arts of een andere medische 

beroepsbeoefenaar, is immers gedekt voor schade aan zijn vermogen. 410 De 

verzekeringsnemer, diegene die het contract aangaat en de premies betaalt, kan zowel de 

arts zelf als iemand anders zijn, bijvoorbeeld het ziekenhuis dat een groepsverzekering sluit 

voor al zijn artsen.  

De belangen van de verzekerde en de verzekeraar zijn voor een deel gelijklopend, namelijk 

het verdedigen van de arts tegen de vordering van een slachtoffer. Daarnaast zullen de 

belangen van beide partijen ook gedeeltelijk uiteen lopen. Terwijl de verzekeraar er soms 

enkel op belust is om de schadevergoeding die hij zal moeten uitkeren zo klein mogelijk te 

houden, zal een arts bijvoorbeeld voornamelijk willen dat zijn patiënt vergoed wordt voor 

zijn schade. Voor de arts is ook zijn reputatie van grote betekenis, waarmee de verzekeraar 

niet altijd rekening houdt. Daarvoor is het belangrijk dat het schadegeval zo veel mogelijk uit 

de belangstelling van de pers blijft. Ook de relatie met de collega’s kan voor de arts van grote 

waarde zijn.411 Terwijl hij die band probeert te bewaren, kan het voorkomen dat de 

verzekeraar de fout wil afschuiven op een van deze collega’s. De verzekeraar kan evenwel de 

vordering van de benadeelde bestrijden naar zijn eigen inzichten, aangezien hij de leiding 
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heeft van het geschil.412  

 

 2. Premie 

De premie is de vorm van vergoeding die door de verzekeraar wordt gevraagd als 

tegenprestatie voor zijn verbintenissen.413 Deze premie moet voldoende zijn om in alle 

kosten, uitgaven en ook de winst van de verzekeraar te voorzien.414 Daarvoor is een 

nauwkeurige berekening van het risico op een schadegeval noodzakelijk. Deze berekeningen 

worden vaak gebaseerd wordt op statistieken, wat een probleem vormt inzake medische 

ongevallen, aangezien hierover meestal geen transparant beleid wordt gevoerd door de 

artsen en de ziekenhuizen. Men moet daarvoor immers vaak toegeven dat er een fout werd 

gemaakt, wat schadelijk is voor de reputatie van zowel de arts als het ziekenhuis. Het 

bijhouden van deze statistieken zal voornamelijk een taak worden van het nieuwe Fonds 

voor Medische Ongevallen. 

Sinds een Ministerieel Besluit van 1993 moet voor een premiewijziging van deze 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen prijsverhogingsaanvraag meer worden 

ingediend. 415  Voor 1993 moest dit wel nog gebeuren voor alle wettelijk verplichte 

verzekeringen, maar na de wijziging van 2005 moet deze aanvraag enkel nog worden 

ingediend door de arbeidsongevallenverzekeraar. Sinds 2006 kunnen ook de verzekeraars 

van arbeidsongevallen hun premies zelfstandig bepalen.416  

De prijsbepaling van de verzekering voor beroepsaansprakelijkheid kan volledig vrij gebeuren, 

aangezien dit een verzekering is die niet door de wet verplicht wordt gesteld.417 Anderen zijn 

evenwel van mening dat deze verzekering wel als wettelijk verplicht moet worden 

beschouwd, maar hierover verder meer.418 

De medische beroepen worden sinds 1972 ingedeeld in een aantal risicoklassen. 

Voorafgaand aan deze segmentatie werd voor elke arts afzonderlijk een premie berekend.419 
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Oorspronkelijk bestonden er vijf klassen, maar onder invloed van een richtlijn van de 

B.V.V.O.420 werd daar een zesde klasse aan toegevoegd.421 Hoe hoger de toegewezen klasse, 

hoe groter het door de verzekering te dekken risico. Een gynaecoloog, bijvoorbeeld, loopt 

meer risico op vorderingen tot schadevergoeding dan een huisarts, waardoor deze in de 

zesde klasse zit, en bijgevolg de hoogste premie betaalt. De B.V.V.O. stelde, zoals gezegd, een 

lijst op met zes klassen waarin alle medische beroepen werden ingedeeld, en koppelde daar 

bovendien indicatieve tarieven aan vast, die als aanbevolen minimumpremie golden.422 Hoe 

hoger de klasse, hoe hoger de aanbevolen premie door de beroepsorganisatie. De indeling in 

klassen door de B.V.V.O. is toegelaten, maar de koppeling van indicatieve premies aan deze 

klassen kan als een beperking van de vrije mededinging worden beschouwd. De wet tot 

bescherming van de economische mededinging 423 stelt immers dat het absoluut verboden is 

voor ondernemingsverenigingen om besluiten te nemen waardoor de mededinging op de 

Belgische betrokken markt wezenlijk wordt verhinderd, en die erin bestaan rechtstreeks of 

zijdelings prijzen te bepalen.424 Dit is de Belgische omzetting van artikel 101 van het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie. De prijzen worden weliswaar niet 

rechtstreeks bepaald door de beroepsorganisatie, maar de richtlijn wordt in de praktijk wel 

door de meeste verzekeraars nageleefd, waarbij ook de richtprijzen worden overgenomen.425 

Ook de Raad voor Mededinging besliste dat het opstellen van een prijsvork van indicatieve 

tarieven voor controles van aardgasinstallaties, door de Technische Maatschappij van 

Belgische Gasvaklieden, een schending is van de vrije mededinging, thans vervat in artikel 2 

van de Wet bescherming economische mededinging. Volgens de Raad zou de prijsvaststelling 

het algemeen belang van de eindgebruiker schaden, in die zin dat de vrije concurrentie 

daardoor niet meer kan spelen, en dat de prijzen artificieel hoger kunnen liggen dan de 

werkelijke kostprijs van de dienst.426 

De verzekeraars zullen dus zelf het risico van elke verzekerde arts moeten berekenen, en aan 

de hand daarvan de premie bepalen. 
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De indeling in verschillende risicoklassen is evenwel zeer nuttig voor de bepaling van de 

premie. Zo wordt de solidariteit tussen de verschillende verzekerde partijen vernauwd tot 

een kanssolidariteit. Enkel verzekerden die een gelijkaardig risico lopen op een schadegeval, 

betalen dezelfde premie. Zo betalen de kleine risico’s niet mee voor de grotere risico’s. 

Indien deze indeling niet bestond, en elke arts zou dezelfde premie moeten betalen, dan zou 

een gemiddelde premie voor alle risico’s moeten worden berekend. Voor de kleine risico’s 

zou dit zeer nadelig zijn, waardoor zij een andere verzekeraar zouden opzoeken. Wat 

overblijft zijn dan enkel de grote risico’s, waardoor de premie plots zou moeten worden 

opgetrokken om geen verlies te lijden. Een segmentatie in risicoklassen is dus noodzakelijk 

om de concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen te garanderen.427 Daarnaast is het 

ook vanzelfsprekend en rechtvaardig dat de grootste risico’s de hoogste premies betalen.

  

 

 3. Prestatie 

De prestatie die de verzekeraar moet leveren wanneer er zich een schadegeval voordoet, kan 

zowel bestaan in het uitbetalen van een geldsom als in het verstrekken van een dienst.428 Zo 

zal in een verzekering BA medisch beroep meestal ook een luik rechtsbijstand zijn 

opgenomen.429 

De verzekering voor medische beroepsaansprakelijkheid zal vrijwel nooit een onbeperkte 

dekking bieden voor schade. Meestal zal per schadesoort het verzekerde bedrag worden 

beperkt. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en materiële schade.430 

De dekking die de verzekeraar moet verlenen bestaat gewoonlijk uit de hoofdsom van de 

schadevergoeding, zolang dit binnen de dekkingsgrenzen blijft. Boven deze grenzen betaalt 

hij ook de interesten op de hoofdsom en de kosten van advocaten en hun honoraria.431 De 

Koning heeft evenwel van de mogelijkheid gebruik gemaakt om deze overschrijding van de 

grenzen toch te beperken. Afhankelijk van het verzekerde totaalbedrag, mag de 

overschrijding 20 miljoen BEF, 20 miljoen BEF + 20% van het bedrag of 100 miljoen BEF + 10% 
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bedragen.432 Deze bedragen worden vanzelfsprekend omgerekend naar euro, en geïndexeerd 

door een koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

Naast vergoedingsplafonds worden in de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen standaard 

vrijstellingen of franchises voorzien. Dit zijn bedragen die ten laste van de verzekerde zelf 

blijven wanneer er zich een schadegeval voordoet. De verzekeraar zal dus pas vergoeden 

wanneer de schadelast hoger is dan de voorziene vrijstelling. Zulke clausules zijn meestal 

opgenomen om de verzekerde aan te zetten tot voorzichtig handelen, om de zogenaamde 

problematiek van de Moral Hazard tegen te gaan. Nu kan worden opgemerkt dat de meeste 

verzekeringen BA medisch beroep zulke clausules niet bevatten.433 Soms wordt ook de 

mogelijkheid gelaten om een vrijstelling te voorzien in de bijzondere voorwaarden434, of geldt 

de vrijstelling enkel voor het risico uitbating.435 Volgens THIERRY VANSWEEVELT valt dit te 

verklaren door het feit dat artsen zich algemeen bewust zijn van hun grote 

verantwoordelijkheid en dat fouten eerder het gevolg zijn van toevallige factoren dan van 

onzorgvuldigheid.436 

De vergoedingen die de verzekeraar verschuldigd is, men inachtneming van een plafond en 

een eventuele franchise, worden bepaald per ‘schadegeval’. Dit wordt meestal omschreven 

als een complexe gebeurtenis, bijvoorbeeld als ‘eenzelfde schadeverwekkend feit’ of ‘een 

opeenvolging van schadeverwekkende feiten van dezelfde aard, ongeacht het aantal 

schadelijders’437of als ‘alle eisen die hun oorzaak vinden in eenzelfde beroepsfout of 

opeenvolging van beroepsfouten die een onderling verband vertonen’.438  
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 4. Onzekere gebeurtenis of risico 

De verzekering BA medische beroepen verleent dekking voor de schadegevallen die zijn 

veroorzaakt door de aansprakelijkheid van de arts zelf, alsook van zijn aangestelden. Dit zijn 

bijvoorbeeld stagiairs, helpers, verpleegkundigen,…  

De aansprakelijkheid die wordt gedekt omvat in beginsel enkel de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid. Strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt immers wettelijk uitgesloten van 

dekking.439 Een strafrechtelijke boete zal bijgevolg nooit gedekt worden door de verzekering. 

Ook de openbare orde zou zich tegen zulke verzekering verzetten. 

Een goede verzekering zou zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid 

van de arts moeten dekken. Zoals hierboven is gebleken, ontstaat tussen de arts en de 

patiënt in de meeste gevallen een behandelingsovereenkomst, maar het komt ook voor dat 

zulke overeenkomst niet wordt gesloten, bijvoorbeeld als de patiënt bewusteloos wordt 

binnengebracht op een spoedafdeling. Bovendien kan de patiënt die door een overeenkomst 

is verbonden in vele gevallen kiezen voor een buitencontractuele vordering tot 

schadevergoeding wegens een uitzondering op het samenloopverbod. Toch komt het voor 

dat een verzekeraar enkel voor de buitencontractuele aansprakelijkheid dekking verleent, 

zodat de arts zelf moet instaan voor de schadevergoeding n.a.v. een contractuele 

vordering.440 

Het verzekerde risico wordt meestal omschreven als elk schadegeval dat het gevolg is van de 

normale en wettelijke uitoefening van het beroep.441 Andere polissen bevatten dan weer een 

strengere omschrijving, waarbij het schadegeval rechtstreeks moet voortvloeien uit de 

uitoefening van het beroep.442 Bij de meest voorkomende fouten, zoals behandelingsfouten 

of diagnosefouten, zal de rechtstreekse band met de uitoefening van het beroep duidelijk 

zijn. Het is echter niet ondenkbaar dat de arts een fout begaat, die niet rechtstreeks 

voortvloeit uit de uitoefening van zijn beroep, zoals het fysiek of mentaal misbruiken van de 

patiënt. Hierbij zal het aantonen van een band tussen de schade en de uitoefening van het 

beroep niet vanzelfsprekend zijn.  

Ook wordt soms het uitbatingsrisico verzekerd, wat een minder strenge band met de 
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uitoefening van het beroep veronderstelt. 443  Dit houdt een dekking in voor de 

aansprakelijkheid die geen strikte beroepsaansprakelijkheid is, maar wel ingevolge het 

beroep wordt opgelopen. Meestal wordt hiermee de schade bedoeld die werd veroorzaakt 

door gebruik van voorwerpen, lokalen of personeel.444 

Naast de positieve omschrijving van de verzekeringsdekking, volgt onvermijdelijk een reeks 

uitsluitingen van dekking. Traditioneel worden eerst opzet en grove fout vermeld. Terwijl 

opzet zelden nader wordt omschreven in de overeenkomst, zal bij grove fout een opsomming 

van schadegevallen worden gegeven die van dekking zijn uitgesloten. Gelet op de 

voorwaarden waaraan een grove fout moet voldoen om te mogen worden uitgesloten, 

namelijk een uitdrukkelijke en beperkte omschrijving, zullen vele verzekeraars de 

schadegevallen waarvoor zij geen dekking wensen te verlenen niet als grove fout kwalificeren, 

maar als gewone uitsluitingsgrond vermelden. Deze evolutie is nadelig voor de verzekerde, 

aangezien deze zelf moet bewijzen dat een schadegeval wordt gedekt door de 

verzekeringsovereenkomst en daarvan niet wordt uitgesloten.445 Toch wordt hiervoor een 

oplossing voorzien in de rechtspraak.446 

4.1. Opzet 

Naast de schadegevallen die worden gedekt door de verzekeringsovereenkomst, 

bevat deze ook talloze uitsluitingen en uitzonderingen. Vooreerst wordt het 

opzettelijke schadegeval bij wet van dekking uitgesloten.447 Dit kan verklaard worden 

door het gebrek aan risico. Wanneer een dader een schadegeval opzettelijk 

veroorzaakt, is er immers geen risico maar een zekerheid dat de schade zich zal 

voordoen. Deze bevrijdingsgrond kan door de verzekeraar evenwel niet worden 

ingeroepen wanneer een derde een opzettelijke fout begaat waarvoor de verzekerde 

aansprakelijk en verzekerd is.448 Het opzet moet m.a.w. persoonlijk zijn. Ook wanneer 

er meerdere verzekerden zijn, en een van hen heeft het schadegeval opzettelijk 
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veroorzaakt, kan dit aan de anderen niet worden tegengeworpen.449 Het opzet van 

een van hen kan niet nadelig zijn voor allen.450 Aangezien het opzetbegrip in de wet 

zelf niet wordt omschreven, was het aan de rechtspraak om daarin te voorzien. Het 

Hof van Cassatie heeft het begrip opzet lange tijd omschreven als ‘het wetens en 

willens stellen van een daad of zich ervan onthouden, wanneer zijn risicodragende 

handelwijze een redelijkerwijze voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt’. De 

omstandigheid dat de dader deze schade, de aard of de omvang ervan niet heeft 

gewild, deed hieraan geen afbreuk. Het volstond dat de schade was verwezenlijkt.451 

Kort daarna bevestigde het Hof deze omschrijving van het opzetbegrip.452 Op deze 

ruime invulling kwam echter kritiek door de rechtsleer. Door het feit dat bij het 

opzettelijk schadegeval de schade niet gewild moest zijn, vervaagde het verschil 

tussen opzet en grove fout, en dreigde dit laatste begrip zijn inhoud te verliezen.453 

Hieraan werd recent een oplossing geboden door het Hof van Cassatie, dat in een 

arrest opzet opnieuw, en dit keer enger, formuleerde. Een schadegeval wordt thans 

opzettelijk veroorzaakt ‘wanneer de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft 

toegebracht’.454 Hierbij is enkel vereist dat de dader de bedoeling had om ‘algemeen’ 

schade te veroorzaken, en niet precies die schade zoals deze zich concreet heeft 

voorgedaan. De loutere voorzienbaarheid van de schade is evenwel onvoldoende om 

tot opzet te besluiten in hoofde van de dader. 

Zoals voorheen reeds vermeld, zal de verzekeraar wiens verzekerde werd 

veroordeeld tot opzettelijke slagen en verwondingen, voor de burgerlijke rechter het 

opzet in de zin van de Wet Landverzekeringsovereenkomst opnieuw moeten 

bewijzen, aangezien beide opzetbegrippen van elkaar verschillen.455 
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4.2. Grove schuld 

Daarnaast kan ook de schade veroorzaakt door de grove fout van de verzekerde van 

dekking worden uitgesloten. Principieel zal de verzekeraar voor de grove fout echter 

dekking moeten verlenen, tenzij deze in duidelijke bewoordingen en expliciet in het 

verzekeringscontract wordt uitgesloten.456 Staat in de overeenkomst daaromtrent 

niets vermeld, dan zal enkel de opzettelijke schade van dekking worden uitgesloten 

en zal de verzekeraar moeten tussenkomen bij grove fout.457  

De invulling van het begrip ‘grove fout’ in de verzekeringsovereenkomst moet 

evenwel nauwkeurig, uitdrukkelijk en op beperkende wijze gebeuren.458 De clausule 

in de overeenkomst die elke miskenning van de algemeen geformuleerde 

zorgvuldigheidsnorm als grove fout aanmerkt en sanctioneert met verval van dekking 

mag niet worden toegepast.459 Ook de omschrijving van grove fout als ‘de schade die 

rechtstreeks of exclusief resulteert uit de keuze van de uitvoeringsmodaliteiten van de 

werken, waaronder ontoereikendheid van de elementaire preventiemaatregelen’, 

wordt als te vaag beschouwd om uitsluiting van dekking tot gevolg te kunnen 

hebben.460 Tot slot zal de grove schuld als een specifiek geval moeten worden 

omschreven, en niet als verschillende en mogelijkerwijze zeer uiteenlopende 

gevallen van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van grove schuld. Dit is geen 

beperkende omschrijving en zal derhalve door de rechter nietig worden verklaard.461 

Wanneer het begrip grove fout wordt ingevuld als ‘gekarakteriseerde beroepsfout’, 

kan dit wel als voldoende uitdrukkelijk en beperkend wordt beschouwd.462 Het louter 

voorzien van een omschrijving van grove fout in de overeenkomst is nog niet 

voldoende. Daarnaast moet ook de sanctie van het verval van dekking worden 

opgenomen. Als de verzekeraar het verval van dekking wil inroepen, zal hij zelf het 

causaal verband tussen de grove fout en het schadegeval dienen aan te tonen.463 Een 
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grove fout van een derde, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is als aangestelde, 

kan echter geen reden zijn tot verval van dekking.464 

Tevens moet de invulling van het begrip grove schuld altijd twee elementen bevatten. 

Vooreerst moet er een objectief element aanwezig zijn, wat inhoudt dat de handeling 

een verzwaring van het risico betekent.465 Deze verzwaring moet worden beoordeeld 

in het licht van de normale vooruitzichten van het verzekeringscontract.466 In vele 

gevallen wordt de staat van dronkenschap als risicoverzwarend aangemerkt.467 Er 

moet evenwel een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen dronkenschap en 

alcoholintoxicatie. Dit laatste is een overschrijding van de wettelijk toegelaten 

hoeveelheid, thans 0,5 promille,468 terwijl dronkenschap een persoonlijke toestand is 

waarin men niet meer in staat is om een voertuig te besturen.469 Bij dronkenschap 

moet men de feitelijke gegevens nagaan om te besluiten tot de toestand waarin de 

bestuurder zijn daden en bewegingen niet meer bestendig onder controle heeft.470 

Het alcoholgehalte op zich is dus onvoldoende risicoverzwarend om als een grove 

fout te bestempelen, gelet op de verschillende effecten ervan op verschillende 

personen.471 Toch kan worden aangenomen dat een promillage van 2,5 gram per liter 

voor elke persoon een risicoverzwaring inhoudt, gezien dit een ‘point of no return’ 

bereikt.472 Er is echter ook rechtspraak die stelt dat een loutere alcoholintoxicatie, 

zonder bewezen dronkenschap, voldoende is om een grove fout uit te maken.473 

Naast een objectief element bevat de grove schuld ook een subjectief aspect. Dit 

betekent dat de verzekerde wist of behoorde te weten dat zijn gedrag een 

verzwaring van het risico inhield. 474  Deze situatie moet in concreto worden 

beoordeeld, waarbij niet wordt vergeleken met een normaal en zorgvuldig persoon, 

maar enkel rekening wordt gehouden met de persoon van de verzekerde en zijn 

kenmerken. Zo zal het in de situatie waar een verzekerde zijn toestand probeert te 

verbergen voor de politie door de plaats van het ongeval te ontvluchten, duidelijk zijn 
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dat deze persoon wist dat hij het risico op ontoelaatbare wijze heeft verzwaard.475 De 

verzwaring moet m.a.w. ‘wetens en willens’ zijn gebeurd.476 

Een daad die vaak, zo niet altijd, in de verzekeringsovereenkomst wordt aangemerkt 

als grove fout is het weigeren van hulp aan personen in nood. Hierbij wordt 

onmiddellijk de link gelegd naar het misdrijf ‘schuldig hulpverzuim’, omschreven in 

de artikelen 422bis en 422ter Sw. Toch kunnen beide situaties niet worden 

gelijkgesteld, aangezien het misdrijf vereist dat hulp wordt geweigerd aan personen 

in ‘groot gevaar’, terwijl een grove fout vaak ruimer wordt omschreven als hulp 

weigeren aan personen in ‘nood’ of ‘gevaar’. Discussies tussen verzekeraar en 

verzekerde zijn onvermijdelijk omtrent dit begrip.477 Een motief om deze bepaling in 

te voeren in de overeenkomst kan de strijd zijn tegen de defensieve geneeskunde. 

Wanneer een arts voor een moeilijke medische situatie staat, zou hij kunnen 

weigeren om te behandelen uit schrik om fouten te maken en aansprakelijkheid op 

te lopen. Het verbod om hulp te weigeren kan hieraan tegemoet komen. 

Nog een klassieker die vaak onder de omschrijving van de grove fout valt, is de 

onwettige uitoefening van geneeskunde. M.i. moet hierbij vooreerst worden 

verwezen naar de omschrijving van de uitoefening van de geneeskunde in het KB 78, 

namelijk ‘het gewoonlijk verrichten, van elke handeling die tot doel heeft, of wordt 

voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van 

de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij 

het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een 

fysische of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de 

inenting.’478 Wanneer een persoon deze behandelingen uitvoert zonder over het 

vereiste diploma te beschikken, of wanneer een arts niet erkende vormen van 

therapeutische behandeling uitvoert, zal de verzekeraar hiervoor geen dekking 

verlenen.479 Daarnaast zal ook elke overtreding van een wettelijke norm als ‘onwettig’ 

kunnen worden beschouwd, bijvoorbeeld het uitvoeren van een abortus zonder de 

wettelijke wachttermijn van zes dagen te respecteren.480 Hierbij kan men zich 
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evenwel vragen stellen over de verenigbaarheid van deze ruime omschrijving met de 

strenge vereisten uit artikel 8 Wet Landverzekeringsovereenkomst. 

Zoals reeds vermeld, wordt ook vaak de toestand van alcoholintoxicatie of intoxicatie 

door medicijnen en verdovende middelen als grove fout omschreven. Het probleem 

hierbij is hoe deze intoxicatie kan worden vastgesteld, en bijgevolg hoe de 

verzekeraar deze toestand kan bewijzen. Op welke grondslag moet hij zich baseren 

om die informatie te verkrijgen? Vooreerst zal de verzekerde verplicht zijn om alle 

mogelijke informatie zo snel mogelijk door te geven aan de verzekeraar wanneer zich 

een schadegeval heeft voorgedaan.481  Wanneer er geen getuigen zijn van het 

schadegeval, zal de verzekerde een eerlijke en waarachtige verklaring moeten 

afleggen.482 Daarnaast kan de verzekeraar de intoxicatie bewijzen met alle middelen 

van recht. Aangezien de verzekeraar er zelf niet bij is wanneer de arts de fout begaat 

die aanleiding geeft tot zijn aansprakelijkheid, zal hij zelf geen initiatief kunnen 

nemen om een ademtest af te nemen. Wanneer de arts als werknemer in dienst is bij 

een ziekenhuis, is het mogelijk dat het ziekenhuis als werkgever in zijn 

arbeidsreglement heeft voorzien in de gelegenheid een alcohol- of drugstest uit te 

voeren bij een werknemer o.g.v. CAO nr. 100.483  Dit kan enkel wanneer een 

disfunctioneren wordt vastgesteld, dat mogelijk het gevolg is van gebruik van alcohol 

of drugs.484 Deze test zal evenwel pas mogelijk zijn als het ziekenhuis daarin voorziet 

in het arbeidsreglement, en wanneer de arts er daarenboven werkzaam is met een 

arbeidsovereenkomst.  

Het bewijs van de alcoholintoxicatie door de verzekeraar mag volgens bepaalde 

rechtspraak zelfs negatief zijn van aard. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 

hij kan aantonen dat geen enkele andere omstandigheid of geen enkel ander feit de 

schade kan hebben veroorzaakt. In dat geval is de intoxicatie de enige mogelijke 

oorzaak van de schade.485   

Wanneer een patiënt zich laat behandelen door een arts in dronken of 

geïntoxiceerde toestand, terwijl hij wist of moest weten wat de toestand van de arts 

was, dan is de patiënt zelf gedeeltelijk aansprakelijk voor zijn eigen schade. De 
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patiënt handelt dan immers zelf onzorgvuldig door een dronken arts een ingreep op 

hem te laten uitvoeren.486  

In vele verzekeringsovereenkomsten zijn nog veel meer omschrijvingen van ‘grove 

fout’ terug te vinden. Hierbij kan de vraag worden gesteld naar de contractvrijheid 

van de partijen. Kunnen verzekeraar en verzekerde gelijk welke situatie of gedraging 

als grove fout kwalificeren, of heeft de rechter hierin nog een matigingsbevoegdheid? 

Principieel laat de Wet Landverzekeringsovereenkomst de bevoegdheid om dit begrip 

in te vullen over aan de contractspartijen zelf. Volgens sommige rechtsleer, 

waaronder HÉLÈNE DE RODE en MARCEL FONTAINE, kan de rechter hierin dus niet meer 

tussenkomen volgens het adagium ‘pacta servanda sunt’. De rechter kan dan enkel 

nog nagaan of het gedrag van de verzekerde onder dat beding valt.487 Ook wanneer 

regels van dwingend recht of openbare orde worden geschonden, kan de rechter nog 

marginaal tussenkomen.488    

Een andere strekking in de rechtsleer, waaronder GEERT SCHOORENS en HERMAN COUSY, 

is dan weer van mening dat de rechter zijn volledige beslissingsvrijheid behoudt. 

Deze bevoegdheid is wellicht te ruim, aangezien hier aan de contractvrijheid van 

partijen volledig wordt voorbijgegaan.489  

De tussenoplossing van THIERRY VANSWEEVELT lijkt m.i. een gepaste opvatting. Hij 

meent dat een beperkte tussenkomst van de rechter bij onevenredige bepalingen in 

de verzekeringsovereenkomst mogelijk blijft.490 Volgens hem kan deze rechterlijke 

tussenkomst op drie verschillende grondslagen rusten. Vooreerst kan hij ingrijpen 

wanneer er sprake is van rechtsmisbruik. Dit is het geval wanneer de verzekeraar een 

voordeel haalt uit de uitoefening van zijn recht, dat buiten verhouding staat tot het 

nadeel voor de arts-verzekerde.491 Daarnaast bepaalt artikel 14 van het KB Controle 

op verzekeringsondernemingen 492 dat de verzekeringsovereenkomst ‘geen enkele 
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clausule mag bevatten die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de 

verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekeringnemer’. Tot slot bevat de 

Wet Marktpraktijken493 volgens THIERRY VANSWEEVELT een bepaling die ongelijkheid 

tussen bedingen in een overeenkomst verbiedt. Aangezien deze regeling enkel van 

toepassing is op consumenten, en de arts de verzekering sluit in het kader van zijn 

beroepsactiviteiten, kan deze laatste regel hier m.i. geen toepassing vinden.  

Hierbij kan evenwel nog worden opgemerkt dat een ‘grove fout’ uit de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst niet noodzakelijk een ‘zware fout’ uit het burgerlijk 

recht is.494 Dit kon voor problemen zorgen onder de oude Verzekeringswet, waar de 

grove fout moest worden bewezen, maar aangezien deze nu precies moet worden 

omschreven in de verzekeringsovereenkomst, stelt dit probleem zich niet meer.  

 4.3. Waarborguitsluitingen 

Principieel belet niets de verzekeraar om o.g.v. zijn contractvrijheid, naast opzet en 

grove fout nog andere uitsluitingen van dekking te voorzien in de overeenkomst. Vele 

verzekeraars zullen hiervan gebruik maken. Zo zal vaak de schade aan de 

instrumenten en apparaten van de arts niet worden vergoed. Ook bepaalde 

personen zullen voor hun schade veelal geen dekking kunnen genieten, zoals de 

verzekerde zelf, zijn aangestelden en zijn familieleden.  

Toch moet hier ook op het gevaar worden gewezen van de onttrekking van 

schadegevallen aan de omschrijving als grove fout. De omschrijving als loutere 

waarborguitsluiting moet immers niet voldoen aan de ‘strenge’ voorwaarden van  

grove fout, zijnde een uitdrukkelijke en beperkende omschrijving. De rechter kan 

deze uitsluitingen principieel dus niet onderwerpen aan dezelfde controle, ware het 

niet dat de rechter niet steeds gebonden is door de kwalificatie van de gegevens 

waarover partijen zijn overeengekomen. Het is immers zo dat indien de gegevens 

waarover de feitenrechter moet oordelen de kwalificatie kunnen uitsluiten die de 

partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven, hij deze door 

een andere kwalificatie kan vervangen. 495  De rechter kan beslissen dat een 
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schadegeval, in de verzekeringsovereenkomst beschreven onder de titel 

‘waarborguitsluitingen’, moet worden gelezen als een toepassing van artikel 8 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst, waarbij schadegevallen die uitdrukkelijk en 

beperkend worden omschreven van dekking kunnen worden uitgesloten. Als een 

‘waarborguitsluiting’ niet beantwoord aan deze voorwaarden, kan er geen sprake zijn 

van uitsluiting van dekking voor dat schadegeval.496 Ongeacht de omschrijving van 

een bepaalde uitsluiting, zal de rechter dus kunnen nagaan of de fout wel degelijk 

een grove schuld is, zodat niet elke lichte fout door de verzekeraar wordt uitgesloten 

van dekking via de omweg van de ‘waarborguitsluiting’. Deze praktijk is immers niet 

toegelaten is o.g.v. artikel 8 Wet Landverzekeringsovereenkomst.497   

Wanneer een polis bijvoorbeeld een waarborguitsluiting bevat voor ‘schade 

veroorzaakt door gebruik van voorbijgestreefde of overbodige behandelingen’, zou 

een rechter dit kunnen beschouwen als onvoldoende duidelijk en beperkend. Het is 

immers niet duidelijk welke handelingen precies overbodig zijn in de zin van de 

verzekeringsovereenkomst. Dit zou echter ook afbreuk doen aan de therapeutische 

vrijheid van de arts, die principieel zelf beslist welke behandeling hij de meest 

geschikte acht. Ook de vaak voorkomende uitsluiting van ‘deontologisch verboden 

activiteiten’ moet m.i. als te ruim omschreven worden beschouwd,498 ook al bevindt 

zij zich niet uitdrukkelijk onder de omschrijving van de grove fout.  

 

 5. Verzekerbaar belang 

Het verzekerbaar belang is het in geld waardeerbare belang dat de verzekerde heeft bij de 

gaafheid van zijn vermogen.499 Zonder dit belang bestaat de verzekeringsovereenkomst niet. 

Hiervan kan onderling niet worden afgeweken, gelet op het karakter van openbare orde. 

Deze bepaling belet dat verzekeringsovereenkomsten zouden ontaarden in 

weddenschappen.500  
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6. Dekking in de tijd 

Vooreerst is van belang dat een verzekeringsovereenkomst principieel maar gesloten wordt 

voor een maximale duurtijd van een jaar. Niettemin werd door de wetgever zelf in een 

stilzwijgende verlenging voorzien van telkens een jaar, wanneer de overeenkomst niet wordt 

opgezegd door een van beide partijen, ten minste drie maanden voor het einde van dat 

jaar.501 Aangezien de Wet Landverzekeringsovereenkomst dwingende rechtsregels bevat, 

kunnen partijen hiervan niet onderling afwijken.502 

Na het einde van de verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld door opzegging of overlijden, 

kan in een uitloopdekking worden voorzien. Dit houdt in dat de verzekeraar, na het einde van 

de overeenkomst, nog tot dekking kan worden gehouden wanneer bepaalde feiten zich 

hebben voorgedaan tijdens de overeenkomst. Vooreerst bestaat er het ‘loss occurrence’ 

systeem. Hierbij wordt de schade vergoed die zich voordoet of veruitwendigt tijdens de 

duurtijd van de overeenkomst, ongeacht of het schadeverwekkend feit nog voor of tijdens 

deze overeenkomst plaatsvond. In dat geval wordt dus in een inloopdekking voorzien. 

Daarnaast kan ook een ‘claims made’ systeem worden toegepast. In dat geval zal de 

verzekeraar alleen dekking moeten verlenen voor schade waarvoor de vordering tot 

schadevergoeding is ingesteld tijdens de duur van de overeenkomst. Ook hier is van geen 

belang wanneer de schadeverwekkende handeling werd gesteld.503 Dit systeem biedt het 

meeste zekerheid voor de verzekeraar, aangezien hij later niet meer voor verrassingen zal 

komen te staan. Tot slot is het meest onzekere systeem voor de verzekeraar dat van de ‘act 

committed’ of ‘fact occurrence’. Hiervoor is enkel vereist dat het schadeverwekkende feit 

zich binnen de duurtijd van de overeenkomst heeft voorgedaan. Het is dan van geen belang 

wanneer de schade zich werkelijk voordoet of wanneer een vordering tot vergoeding van 

deze schade wordt ingesteld. Hierdoor kan de verzekeraar nog lang na het einde van de 

overeenkomst geconfronteerd worden met schadegevallen waarvoor hij dekking zal moeten 

verlenen. Gelet op het feit dat een verzekering BA medisch beroep een 

aansprakelijkheidsverzekering is, en dus artikel 78 Wet Landverzekeringsovereenkomst 

daarop van toepassing is, zal principieel een ‘loss occurrence’ systeem van toepassing zijn, 

met de mogelijkheid om dit contractueel te beperken tot een ‘claims made’ systeem in 

combinatie met een sunset clause.504 
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7. Dekking de ruimte 

Gelet op de mondialisering en vooral het vrij verkeer van personen en diensten binnen de 

Europese Unie, zullen verzekeringsovereenkomsten die enkel activiteiten binnen België 

verzekeren een onvoldoende dekking bieden. De meeste verzekeraars bieden dan ook 

meestal een dekking aan in gans Europa, en soms zelfs wereldwijd. Meestal wordt evenwel 

een hoofdverblijfplaats en/of een hoofdpraktijk in België als voorwaarde gesteld. Ook zal een 

wereldwijde dekking (buiten Europa) vaak enkel toepasselijk zijn wanneer het gaat om het 

verstrekken van dringende hulp. Tot slot kunnen ook enkele landen specifiek worden 

uitgesloten van dekking, zoals dat soms gebeurt voor de Verenigde Staten en Canada. Dit 

laatste gebeurt omwille van het grote risico op veroordeling tot gigantische 

schadevergoedingen in deze landen. Daar worden immers punitive damages toegekend,505 

wat hier niet gekend is, en door verzekeraars als een veel te zwaar risico wordt ingeschat. 

De territorialiteit van de uitgeoefende activiteiten door de arts is van groot belang voor de 

verzekeraar om het risico op een accurate manier te kunnen inschatten. De arts zal dus bij 

het aangaan van de verzekeringsovereenkomst duidelijk moeten aangeven in welke landen 

hij gewoonlijk medische prestaties levert, en in geval van wijziging, deze eventuele 

verzwaring van het risico onmiddellijk melden aan de verzekeraar. 
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B. SOORTEN VERZEKERINGEN 

 

1. Schadeverzekering – persoonsverzekering 

Bij een persoonsverzekering wordt het risico gedekt dat er schade wordt veroorzaakt aan 

iemands leven, fysische integriteit of gezinstoestand. 506  Een voorbeeld hiervan is de 

levensverzekering. De verzekering voor medische beroepsaansprakelijkheid is evenwel van 

een andere categorie, namelijk de schadeverzekeringen. Daarbij wordt het risico gedekt dat 

er schade ontstaat aan het vermogen van de verzekerde.507 De schadeverzekeringen worden 

op hun beurt opgedeeld in zaakverzekeringen, die schade aan goederen dekken, en 

aansprakelijkheidsverzekeringen, die schade aan het vermogen dekken. De medische 

aansprakelijkheidsverzekering behoort uiteraard tot deze laatste subcategorie. Dit wordt ook 

bevestigd in de parlementaire voorbereidingen van de nieuwe Wet Medische Ongevallen. 508 

Wanneer de arts aansprakelijk wordt gesteld voor zijn fout, zal hierdoor een 

vermogenspassief in de vorm van een schuld worden toegevoegd aan zijn vermogen. De 

verzekering biedt dan dekking tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens het voorvallen 

van de schade die in de overeenkomst wordt beschreven en vrijwaart het vermogen van de 

arts binnen de grenzen van de dekking tegen alle schulden uit een vaststaande 

aansprakelijkheid.509 Hierbij moet het onderscheid worden benadrukt met de verzekering die 

verplicht werd gesteld door de Wet Medische Ongevallen van 2007. Daarin ging het wel om 

een persoonsverzekering, die rechtstreeks de schade van de patiënt van de arts zou 

vergoeden, zonder dat daarbij de aansprakelijkheid in vraag werd gesteld.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
506

 Art. 1, h. Wet Landverzekeringsovereenkomst. 
507

 Art. 1, g. Wet Landverzekeringsovereenkomst. 
508

 Verslag namens de Commissie voor de Volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing 
uitgebracht door Mevrouw COLETTE BURGEON over het wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als 
gevolg van gezondheidszorg, Parl. St., Kamer 2009-10, nr. 52 – 2240/006, 48. 
509

 Art. 77 Wet Landverzekeringsovereenkomst. 



94 
 

2. Forfaitaire – indemnitaire verzekering 

Een tweede opdeling in verzekeringsovereenkomsten bestaat in het onderscheid van 

uitbetaling van de prestatie. Een forfaitaire verzekering keert een op voorhand vastgesteld 

bedrag uit wanneer een schadegeval zich voordoet.510 Bij een indemnitaire verzekering 

wordt daarentegen rekening gehouden met de werkelijke omvang van de schade bij de 

uitbetaling van de prestatie. Hier is het immers de bedoeling dat de verzekeraar de werkelijk 

geleden schade van de verzekerde vergoed, nooit meer, soms minder.511 Gelet op het feit dat 

de verzekering voor medische aansprakelijkheid een schadeverzekering is, en alle 

schadeverzekeringen principieel indemnitair zijn van aard,512 zal de verzekeraar van medische 

beroepsaansprakelijkheid dus nooit meer uitkeren dan de werkelijk geleden schade.513 
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C. TOEPASSING VAN DE REGELS OP DE VERZEKERING BA MEDISCHE BEROEPEN 

 

1. Regels gemeen aan alle aansprakelijkheidsverzekeringen  

  1.1. Aansprakelijkheid van de arts 

Opdat een aansprakelijkheidsverzekering zou tussenkomen in de betaling van de 

schadevergoeding, zal logischerwijze de aansprakelijkheid van de arts moeten 

worden vastgesteld. Bijgevolg zal een fout van de arts moeten worden aangetoond, 

alsook de schade van de patiënt en het causaal verband tussen beide. 

Een gewone fout is steeds verzekerd, terwijl schade door opzet van de arts bij wet 

van dekking wordt uitgesloten.514 De grove fout van de arts kan door de verzekeraar 

worden uitgesloten, maar dan moet dit uitdrukkelijk en specifiek worden bepaald in 

de overeenkomst.515 Meestal worden gevallen van dronkenschap, schuldig verzuim 

en onwettige handelingen door de verzekeraar omschreven als grove schuld, 

waarvoor de arts van dekking wordt uitgesloten. 

Een aansprakelijkheidsverzekering is voornamelijk voordelig voor het slachtoffer, 

omdat hij zo geen risico loopt op insolvabiliteit van de aansprakelijke. Ook de 

rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar neemt het risico weg dat schuldeisers 

van de aansprakelijke een deel van de vergoeding opeisen, omdat de vergoeding 

nooit in het vermogen van de aansprakelijke zal komen.  

Zoals voorheen werd vermeld, kan de arts op verschillende manieren aansprakelijk 

worden gesteld. Een strafrechtelijke aansprakelijkheid, die bestaat in de vorm van 

een boete, kan evenwel nooit het voorwerp uitmaken van een 

verzekeringsovereenkomst wegens strijdigheid met de openbare orde. Op die manier 

zou men immers het ontradend karakter van de strafsanctie wegnemen. Dit verbod 

werd dan ook uitdrukkelijk in de wet voorzien.516   

Daarnaast kan een arts ook tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Aangezien 

de aansprakelijkheidsverzekering enkel vaststaande schulden uit aansprakelijkheid 

dekt, 517  en de Provinciale Raad van de Orde der geneesheren geen 
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vermogenssancties kan opleggen, kan deze vorm van aansprakelijkheid niet worden 

verzekerd. Desalniettemin sluiten vele verzekeringsovereenkomsten de dekking van 

tuchtrechtelijke aansprakelijkheid expliciet uit.   

Tot slot kan de arts op civielrechtelijk vlak nog contractueel en buitencontractueel 

aansprakelijk worden gesteld. De schadevergoedingen die als gevolg daarvan moeten 

worden betaald, zijn wel verzekerbaar. Toch worden beide vormen niet altijd gedekt 

door alle verzekeringen medische beroepsaansprakelijkheid. Een verzekering die 

enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid dekt, wordt door de arts best 

vermeden, gelet op het grote aantal gevallen waarin de arts contractueel 

aansprakelijk kan worden gesteld. Het niet bestaan van een overeenkomst tussen 

arts en patiënt vormt immers de uitzondering op de regel. Toch weigerde de 

verzekeraar van een arts die een tampon achterliet in de borst van een patiënte, en 

daarvoor contractueel aansprakelijk werd gesteld, dekking te verlenen. De 

verzekeraar werd door de rechter in het gelijk gesteld, aangezien de polis enkel 

voorzag in een dekking van de buitencontractuele aansprakelijkheid, en de 

verzekeraar de arts ter zake niet had misleid. 518  Wanneer de Wet Medische 

Ongevallen in werking treedt, zal dit voor het slachtoffer tot gevolg hebben dat het 

Fonds hierin zal tussenkomen. Wanneer aan alle andere voorwaarden is voldaan, zal 

het Fonds immers de schade vergoeden wanneer de arts niet of onvoldoende is 

verzekerd.519  

Zoals hierboven reeds uitvoerig werd uiteengezet, bevat een overeenkomst tussen 

arts en patiënt principieel slechts een inspanningsverbintenis.520 Toch worden meer 

en meer ingrepen als een resultaatsverbintenis gekwalificeerd, namelijk wanneer een 

arts het resultaat kan bereiken met een normaal gebruik van middelen, en die 

ingreep geen aleatoir karakter vertoont. Zo wordt bijvoorbeeld het niet achterlaten 

van ontoelaatbare voorwerpen in het menselijk lichaam als een resultaatsverbintenis 

beschouwd.521 Het is dus van groot belang dat de verzekeringsovereenkomst beide 

soorten verbintenissen dekt. Toch zijn er nog verzekeraars die 

resultaatsverbintenissen expliciet van dekking uitsluiten.522 Daarnaast zijn er ook 

verzekeringsovereenkomsten die schade uitsluiten ‘als die het gevolg is van door de 
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verzekerde gemaakte afspraken die de aansprakelijkheid verzwaren’.523 Hoewel de 

term ‘resultaatsverbintenis’ hier niet wordt gebruikt, komt deze omschrijving toch op 

hetzelfde neer.524 

Wanneer in een algemene dekking wordt voorzien voor buitencontractuele 

aansprakelijkheid, omvat dit principieel zowel de aansprakelijkheid voor eigen daad 

als die voor daden van aangestelden en voor gebrekkige zaken onder zijn bewaring. 

Bij de meeste polissen worden deze vormen van aansprakelijkheid evenwel expliciet 

aangeduid als schadegevallen waarvoor dekking wordt verleend. Meestal wordt aan 

de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken evenwel de voorwaarde verbonden dat 

de arts het gebrek niet mocht kennen, en wordt de schade aan die gebrekkige zaken 

zelf van dekking uitgesloten. 

Hierbij is het van belang een onderscheid te maken tussen de aansprakelijkheid van 

de arts voor andermans daad en de persoonlijke aansprakelijkheid van de 

aangestelde persoon van de arts. Als deze laatste zijn persoonlijke aansprakelijkheid 

niet wordt gedekt door de polis van de arts, zou men immers kunnen beweren dat 

deze aangestelde een derde is aan de overeenkomst, waardoor de verzekeraar op 

hem verhaal zou kunnen nemen o.g.v. artikel 41 Wet Landverzekeringsovereenkomst. 

Het Hof van Cassatie maakte aan deze onduidelijkheid recent nog een einde, door te 

stellen dat deze aangestelde moet worden beschouwd als verzekerde, en niet als 

derde.525 Vaak moeten de namen van die aangestelden door de arts op voorhand 

worden meegedeeld aan de verzekeraar en zal niet elke gelegenheidsaangestelde 

van deze dekking genieten. Daarnaast zal de afwikkeling van een schadegeval ook 

veel vlotter verlopen wanneer zowel de aansteller als de aangestelde bij dezelfde 

verzekeraar zijn aangesloten.526 

De verzekering zal dekking verlenen wanneer de arts aansprakelijk is voor een 

‘schadegeval’ of ‘schadeverwekkende gebeurtenis’. Meestal worden deze begrippen 

niet nader omschreven in de overeenkomst, maar worden deze op een negatieve 
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wijze ingevuld door de talrijke uitsluitingen die daarbij zijn voorzien. Men neemt aan 

dat het alleszins moet gaan om toevallige onvoorzienbare gebeurtenissen.527 

1.2.  Eigen vorderingsrecht 

Wanneer de schade wordt verzekerd door een aansprakelijkheidsverzekeraar, zal het 

slachtoffer principieel een rechtstreekse vordering kunnen instellen tegen de 

verzekeraar. 528  Deze vordering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf het 

schadeverwekkend feit en kan gestuit worden door een verzoek tot vergoeding aan 

de verzekeraar te richten.529 

Gelet op het feit dat het slachtoffer geen partij is bij de overeenkomst tussen de 

verzekeraar en de verzekerde arts, zal de eerstgenoemde niet gebonden zijn door die 

overeenkomst. Toch kan de verzekeraar in sommige gevallen een exceptie, 

vrijstelling, nietigheid of verval van recht uit de overeenkomst tegenwerpen aan het 

slachtoffer dat een rechtstreekse vordering instelt.530 Hierbij is het van groot belang 

om te weten of de verzekering in kwestie al dan niet wettelijk verplicht is.531 

Afhankelijk van de stelling zal een andere tegenwerping van excepties mogelijk zijn. 

Als men ervan uitgaat dat de wettelijke verplichting niet bestaat, wat m.i. het geval is, 

dan heeft dat tot gevolg dat de verzekeraar bepaalde excepties uit de overeenkomst 

kan tegenwerpen aan het slachtoffer dat een rechtstreekse vordering tegen hem 

instelt. Excepties, nietigheid en verval van recht die hun oorzaak vinden in een feit 

dat het schadegeval voorafgaat, kunnen dan worden tegengeworpen aan het 

slachtoffer.532 Het Hof van Cassatie heeft reeds meermaals beslist dat de staat van 

alcoholintoxicatie geen feit is dat het schadegeval voorafgaat, en dat dit dus geen 

reden is voor de verzekeraar om dekking te weigeren.533 Wanneer het schadegeval 
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daarentegen opzettelijk is veroorzaakt, leidt dit tot verval van recht,534 wat wel 

tegenwerpelijk is aan de benadeelde.535   

Wordt daarentegen de stelling verdedigd dat de verzekering BA medisch beroep wel 

wettelijk verplicht is, dan geldt een volledig verbod tot tegenwerping van excepties, 

ongeacht of de feiten die daartoe aanleiding geven zich situeren voor of na het 

schadegeval. 536  In dat geval kan de benadeelde wel een vergoeding van de 

verzekeraar verkrijgen, ook al heeft de arts de fout opzettelijk begaan. Dit betekent 

dan ook een betere bescherming voor het slachtoffer. Het verbod om deze excepties 

tegen te werpen aan het slachtoffer doet evenwel geen afbreuk aan het recht van de 

verzekeraar om deze excepties later nog tegen te werpen aan zijn verzekerde, die 

wel partij is bij de verzekeringsovereenkomst.537 

Belangrijk om hierbij nog te vermelden is dat het slachtoffer van het medisch ongeval 

vrij is om de verkregen vergoeding van de verzekeraar te gebruiken naar eigen 

goeddunken. Niets verplicht de begunstigde immers om met deze vergoeding 

werkelijk de schade te herstellen.538 

1.3. Leiding van het geschil 

Als een schadegeval zich heeft voorgedaan, zal de verzekeraar als leider van het 

geschil optreden en de belangen van de verzekerde behartigen.539 Dit houdt evenwel 

in dat de verzekerde een passieve houding zal moeten aannemen, en zich onthouden 

van het toezeggen van vergoedingen of het erkennen van zijn aansprakelijkheid.540 

Het toezeggen van een vergoeding kan evenwel niet worden afgeleid uit de loutere 

mededeling van de ongevalsaangiften, polissen en briefwisseling.541  

Het verbod tot erkenning van aansprakelijkheid vindt zijn bestaansreden ondermeer 

in het gevaar voor collusie. Collusie doet zich voor wanneer de verzekerde de 

aansprakelijkheid op zich neemt, hoewel dit niet overeenstemt met de werkelijkheid, 

omdat hij weet dat niet hijzelf maar de verzekeraar zal opdraaien voor de schade. 
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Daarbij wordt de verzekerde geacht een frauduleus oogmerk te hebben. Deze 

situatie zal zich evenwel weinig voordoen.542 De echte ratio van dit verbod bevindt 

zich dan ook eerder in de gevolgen voor de leiding van het geschil door de 

verzekeraar. Een erkenning van de aansprakelijkheid door de verzekerde arts belet 

de verzekeraar immers om de aansprakelijkheid nog te betwisten. 

Strikt gezien wordt dit verbod evenwel niet vermeld in de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst. Ook de memorie van Toelichting bij de wet 

behandelt dit niet.543 Nu rijst de vraag of de wettelijk voorziene sanctie van niet-

tegenwerpelijkheid bij door de verzekerde beloofde vergoedingen ook van 

toepassing kan zijn bij erkenning van aansprakelijkheid. Volgens sommigen, 

waaronder MARCEL FONTAINE en CAROLINE VAN SCHOUBROECK, valt dit verbod van 

erkenning ook onder artikel 85 Wet Landverzekeringsovereenkomst. Bijgevolg is de 

sanctie daarop ook de niet-tegenwerpelijkheid en kan geen verval van dekking 

worden bedongen. Anderen, zoals TOM BALTHAZAR, zijn van mening dat de 

mogelijkheid blijft bestaan om een verval van dekking te voorzien in de 

verzekeringsovereenkomst als sanctie voor de erkenning van aansprakelijkheid. Tot 

slot is er nog een derde visie, die o.a. wordt verdedigd door HERMAN COUSY, waarbij 

het verval van recht net wel mogelijk is bij erkenning van aansprakelijkheid, omdat 

het wordt uitgesloten voor artikel 85 Wet Landverzekeringsovereenkomsten. M.i. 

moet de visie van THIERRY VANSWEEVELT en VICTOR PETITAT gevolgd worden, die het 

verval van dekking uitsluit bij erkenning van aansprakelijkheid. Dit verbod sluit 

immers heel nauw aan bij de bepalingen uit artikel 85 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst, wat ook eenzelfde sanctie rechtvaardigt. Daarnaast 

wordt in het KB Modelpolis voorzien in de sanctie van niet-tegenwerpelijkheid bij 

erkenning van aansprakelijkheid door de verzekerde.544 Hieruit kan m.i. worden 

afgeleid dat de wetgever dit de gepaste sanctie acht voor deze inbreuk. Tot slot kan 

een verval van recht enkel worden bedongen onder de voorwaarden van artikel 11 

Wet Landverzekeringsovereenkomst.545 Dit is een subsidiaire bepaling, die enkel kan 

worden toegepast wanneer de wet geen specifieke sanctie heeft voorzien. Aangezien 
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in artikel 85 Wet Landverzekeringsovereenkomst wel een sanctie is voorzien, en het 

erkennen van aansprakelijkheid daaronder valt, kan geen verval van dekking meer 

worden bedongen. 

Het erkennen van aansprakelijkheid moet evenwel worden onderscheiden van het 

louter erkennen van feiten. Dit laatste kan duidelijk geen aanleiding geven tot 

dekkingsweigering van de verzekeraar.546 De grens tussen aansprakelijkheid en feiten 

is echter een dunne lijn.  Doorgaans aanvaardt men dat de verzekerde de feitelijke 

toedracht en de louter materiële omstandigheden van het schadegeval mag 

meedelen, maar een eigen beoordeling is dan weer niet toegelaten.547 Zo zal de 

verzekeraar geen dekking kunnen weigeren aan de arts die een verklaring heeft 

afgelegd tijdens een strafonderzoek, waarbij hij gehouden was zijn medewerking te 

verlenen teneinde de doodsoorzaak van het slachtoffer te kunnen vaststellen.548 Het 

onderscheid is evenwel moeilijker te maken wanneer het erkennen van een louter 

feit ook automatisch de erkenning van de aansprakelijkheid met zich meebrengt. Zo 

zal bijvoorbeeld een arts die het feit erkent dat hij het verkeerde lichaamsdeel heeft 

geopereerd, automatisch een fout erkennen, aangezien hij hiervoor een 

resultaatsverbintenis aanging.549 

De verzekeraar die de leiding neemt van het geschil, is verplicht zich achter de 

belangen van de verzekerde te stellen binnen de grenzen van het geschil.550 

Omgekeerd zal de verzekerde ook aan de verzekeraar geen instructies kunnen geven 

over hoe hij de verdediging moet aanpakken.551 De situatie is evenwel anders 

wanneer de belangen van de verzekeraar en de verzekerde niet samenvallen. De 

leiding van het geschil door de verzekeraar zal ook geen toepassing vinden in 

strafzaken, waar de verzekerde zich dus kan verdedigen met de verweermiddelen die 

hij zelf kiest.552 Tot slot zal de verzekerde zijn eigen verdediging moeten waarnemen 

in het geval dat de verzekeraar weigert om dekking te verlenen. Artikel 79 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst voorziet immers enkel in de leiding van het geschil 
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wanneer de verzekeraar tot dekking is gehouden. In al deze gevallen is een 

rechtsbijstandsverzekering geen overbodige luxe.553 

Tussenkomst in strafprocedures is in principe niet mogelijk, tenzij een wet dit 

uitdrukkelijk toelaat.554 Voor de verzekeraar is deze wettelijke uitzondering voorzien 

in de Wet Landverzekeringsovereenkomst. De verzekeraar kan zowel vrijwillig als 

gedwongen tussenkomen in een strafproces. Hij zal gedwongen tussenkomen 

wanneer een vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer van een misdrijf  via 

burgerlijke partijstelling rechtstreeks tegen hem wordt ingesteld.555 In dat geval 

treedt de verzekeraar op als verweerder voor de civiele vordering. Een vrijwillige 

tussenkomst is mogelijk, wanneer het slachtoffer zich burgerlijke partij stelt in de 

strafzaak.556 In dat geval heeft de verzekeraar er immers belang bij tussen te komen, 

aangezien hij de vergoeding zal moeten betalen.  

Wanneer de verzekeraar tussenkomt in het strafproces, kan het strafgerecht evenwel 

geen uitspraak doen over de rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegenover 

de verzekerde of de verzekeringnemer.557 Wel kan de verzekeraar, aangezien het in 

dit geval een niet verplichte aansprakelijkheidsverzekering betreft, 558  aan de 

benadeelde partij de excepties, nietigheden en verval tegenwerpen uit artikel 87, §2 

van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. De beperking van de bevoegdheid van 

de strafrechter om geen uitspraken te doen over de rechten van de verzekeraar t.o.v. 

de verzekerde dient tot de bescherming van de belangen van de benadeelde en van 

de verzekerde. De verzekeraar kan bijvoorbeeld geen fouten inroepen tegen zijn 

eigen verzekerde om zo de vergoeding op deze laatste te verhalen. Hij kan enkel zijn 

eigen belangen verdedigen, voor zover deze niet in strijd zijn met de belangen van de 

verzekerde.559 
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1.4. Overdracht van de stukken 

Krachtens artikel 80 Wet Landverzekeringsovereenkomst moet de verzekerde 

onmiddellijk na de kennisgeving van het schadegeval aan de verzekeraar alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken overmaken. Deze bepaling is nauw 

verbonden met de plicht van de arts om een schadegeval zo snel als mogelijk, en 

alleszins binnen de in de overeenkomst voorziene termijn aan de verzekeraar te 

melden. 560  Aan deze plicht is voldaan wanneer een arts, kort nadat hij een 

dagvaarding ontvangt waarin de vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld, dit 

aangeeft bij de verzekeraar. 561  Daarbij moet hij ook alle nuttige inlichtingen 

verstrekken en antwoorden op de vragen van de verzekeraar.562 Dit opdat de 

verzekeraar de juiste omvang van het schadegeval zou kunnen vaststellen, en ook om 

geen bewijsmateriaal verloren te laten gaan. Een document dat van groot belang is 

voor de verdediging van de arts is het medisch dossier van de behandelde patiënt. 

Artikel 80 Wet Landverzekeringsovereenkomst kan aldus beschouwd worden als een 

wettelijke plicht tot schending van het beroepsgeheim in de zin van artikel 458 Sw.563 

1.5. Verhaalsrecht van de verzekeraar 

De verzekeraar kan in de verzekeringsovereenkomst laten opnemen dat hij in 

sommige gevallen een recht van verhaal heeft op de verzekerde.564 Dit is enkel 

mogelijk voor de gevallen waarin hij volgens de wet geen dekking had moeten 

verlenen, maar deze exceptie niet kon worden tegengeworpen aan de benadeelde. 

Zo zal een recht van verhaal bestaan tegen de arts die in dronken toestand schade 

veroorzaakte, wanneer dit in de overeenkomst als een grove fout werd omschreven 

die van dekking wordt uitgesloten. Dit contractueel voorziene verhaalsrecht kan 

enkel worden uitgeoefend op de verzekerde zelf en moet duidelijk onderscheiden 

worden van het wettelijk voorziene subrogatierecht in artikel 41 van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst.565 
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1.6. Dekking in de tijd 

De aansprakelijkheidsverzekeraar dekt alle schade die is ontstaan tijdens de duur van 

de overeenkomst, ongeacht het tijdstip waarop de vordering tot vergoeding van die 

schade wordt ingesteld.566 Dit is een toepassing van het ‘loss occurrence’ systeem.  Zo 

zal een infectie die zich volgens het deskundigenrapport voordeed op het einde van 

het eerste trimester of het begin van het tweede trimester van de zwangerschap het 

moment zijn waarop de schade van het kind is ontstaan, zelfs indien de ernst van de 

schade pas duidelijk werd na de geboorte.567 Van deze regeling kunnen partijen 

evenwel onderling afwijken door te bepalen dat enkel dekking wordt verleend voor 

vorderingen ingesteld tijdens de duur van de overeenkomst. 568  Gelet op de 

verjaringstermijn van buitencontractuele vorderingen betekent dit een langdurige 

onzekerheid voor de verzekeraar, en zal hij deze uitzondering vrijwel steeds 

opnemen in de overeenkomst. Wanneer dit ‘claims made’ systeem contractueel 

wordt ingevoerd, moet daaraan ter bescherming van de verzekerde arts verplicht 

worden toegevoegd dat de verzekeraar tot dekking gehouden blijft voor vorderingen 

die worden ingesteld binnen de zesendertig maanden na het einde van de 

overeenkomst. Deze bepaling, die in een driejarige uitloopdekking of 

posterioriteitsdekking voorziet, wordt ook wel de ‘sunset clause’ genoemd.569   

Tot slot moet de benadeelde die een rechtstreekse vordering wil instellen tegen de 

verzekeraar van de dader niet alleen rekening houden met de dekking in de tijd, 

maar ook met de verjaringsregels. Zulke vordering verjaart immers na vijf jaar, te 

rekenen van het schadeverwekkend feit, of vanaf het moment dat het slachtoffer 

daarvan kennis kreeg. Alleszins zal de vordering verjaard zijn na tien jaar.570 Eens die 

termijn is verlopen, zal geen vordering tegen de verzekeraar meer mogelijk zijn, ook 

al zou artikel 78 Wet Landverzekeringsovereenkomst dit nog toelaten. Dit artikel legt 

immers enkel de voorwaarden op waarbinnen een verzekeraar, alvorens de 

vordering is verjaard, dekking moet verlenen.571  
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2. Regels gemeen aan alle indemnitaire verzekeringen  

  2.1. Omvang van de verzekeringsprestatie 

Eigen aan alle indemnitaire verzekeringen is het verrijkingsverbod. De verzekerde 

mag financieel geen betere positie verkrijgen door het sluiten van de verzekering. 

Het uitgekeerde bedrag mag de schade daarom niet te boven gaan. Deze schade 

bestaat zowel uit het geleden verlies als uit de gederfde winst.572 

2.2. Indeplaatsstelling van de verzekeraar 573 

Wanneer de verzekeraar het slachtoffer heeft vergoed voor zijn schade, treedt hij 

van rechtswege in de rechten van deze laatste om de vergoeding terug te vorderen 

van de aansprakelijke derde. Dit houdt in dat hij zich niet tegen zijn eigen verzekerde 

kan keren, aangezien de verzekering net werd aangegaan om diens aansprakelijkheid 

te dekken. Een uitzondering hierop wordt voorzien in artikel 88 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst, zoals hierboven besproken, waarbij een 

verhaalsrecht van de verzekeraar contractueel kan worden bedongen.574 Ook verhaal 

op de bloedverwanten, echtgenoot, aanverwanten en inwonende personen van de 

verzekerde is onmogelijk, tenzij deze het schadegeval hebben veroorzaakt met 

kwaad opzet of wanneer zij verzekerd zijn voor hun burgerlijke aansprakelijkheid 

privéleven. 

Dit wettelijk subrogatierecht heeft enkel nut wanneer er meerdere aansprakelijke 

personen zijn voor het schadegeval dan enkel de verzekerde. Een voorbeeld is 

wanneer in een team van behandelende artsen, verschillende artsen een fout 

hebben begaan die in causaal verband staat met de schade. De verzekeraar van een 

van hen kan dan worden aangesproken tot vergoeding van de volledige schade, maar 

dat belet niet dat hij de schade die werd veroorzaakt door derden, van hen of hun 

verzekeraar kan terugvorderen. 

Een probleem kan zich voordoen wanneer de verzekeraar de aansprakelijkheid van 

een aangestelde van de arts, bijvoorbeeld een verpleger, heeft gedekt. Moet de 

verpleger dan als verzekerde of als derde worden beschouwd? Naar analogie met 

een recent arrest van het Hof van Cassatie, moet m.i. de aangestelde van de arts als 

verzekerde worden beschouwd in de zin van artikel 88 Wet 
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Landverzekeringsovereenkomst, ook al heeft de verzekeraar vergoed o.g.v. artikel 

1384, lid 3 BW, wat een aansprakelijkheid van de arts zelf inhoudt.575 Bijgevolg zou 

contractueel verhaal o.g.v. artikel 88 op de aangestelde mogelijk zijn, bijvoorbeeld in 

het geval van opzet. Het feit dat niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de 

verpleger maar wel die van de arts werd gedekt, kan evenwel niet betekenen dat de 

verpleger hier als derde kan worden beschouwd in de zin van artikel 41 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst. Een subrogatievordering tegen de verzekerde 

verpleger zal dus niet mogelijk zijn. 

2.3. Samenloop van verzekeringen 

In vele gevallen zal de aansprakelijkheid van de arts door verschillende 

verzekeringsovereenkomsten worden gedekt. Zo is er het voorbeeld van de arts in 

opleiding die zowel verzekerd is door het ziekenhuis waar hij werkzaam is als door de 

universiteit. Onder de oude Verzekeringswet 576  ontstonden vaak ellenlange 

discussies tussen verzekeraars, die weigerden om dekking te verlenen voor een 

schadegeval dat ook door een andere verzekering werd gedekt. De oude 

Verzekeringswet bepaalde weliswaar dat de oudste verzekering dekking moest 

verlenen. Dit was de zogenaamde anterioriteitsregel,577 maar daarin werd in de 

onderlinge overeenkomst zodanig veel van afgeweken dat deze bepaling geen enkel 

nut meer had. De rechtspraak loste dit op door te beslissen dat de oudste 

verzekering toch de prestatie moest leveren, zonder rekening te houden met de 

clausules in de overeenkomsten.578 Aan deze problematiek werd in de huidige wet 

een oplossing geboden door een nieuw systeem van omslag bij samenloop. 

Onder de huidige Wet Landverzekeringsovereenkomst wordt een systeem van 

omslag tussen beide verzekeraars toegepast. 579  Aangezien de waarde van de 

beroepsaansprakelijkheid van de arts op voorhand niet kan worden vastgesteld,580 

zullen de verzekeraars elk voor een aandeel gehouden zijn te vergoeden volgens een 

bepaalde verdeelsleutel. 581  Een volledige vergoeding van beide verzekeraars is 
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immers in strijd met het verbod op verrijking.582 Wanneer tussen de verzekeraars 

geen andere verdeelsleutel is overeengekomen, zal elk van hen bijdragen met een 

gelijk aandeel ten belope van het hoogste bedrag dat door beiden werd verzekerd. 

Voor de overige schade wordt deze techniek herhaald, tot een volledige vergoeding 

werd bekomen. Dit betekent vooral een verbetering voor de benadeelde, die nu niet 

meer hoeft te wachten op de beslechting van de discussie tussen de verzekeraars 

onderling.583  

 

3. Rechtsbijstandverzekering 

Deze verzekering houdt in dat de verzekeraar diensten zal verrichten en kosten op zich zal 

nemen om de verzekerde zijn rechten te doen gelden als eiser of verweerder in een 

procedure.584 Een degelijke verdediging van de belangen van de arts is immers ook van groot 

belang. Deze prestatie moet evenwel worden onderscheiden van de plicht van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar om de leiding van het geschil te nemen bij dekkingsplicht.585 

Voor deze verzekering moet een afzonderlijke overeenkomst worden opgemaakt, die los 

staat van de overeenkomsten die andere takken betreffen. Ook een afzonderlijk hoofdstuk 

kan worden opgenomen waarin de inhoud van de rechtsbijstandsverzekering en de daarmee 

overeenkomende premie worden vermeld.586 Elke overeenkomst moet bovendien de tekst 

van artikel 92 Wet Landverzekeringsovereenkomst vermelden betreffende de vrije keuze van 

de raadslieden 587 , alsook het daaropvolgende artikel betreffende het recht van de 

verzekeraar om dekking te weigeren wanneer hij van mening verschilt met de verzekerde.588 
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4. Collectieve / individuele polis  

Een arts die voornamelijk individueel zijn beroep uitoefent, zoals een huisarts, zal meestal 

een persoonlijke verzekeringsovereenkomst afsluiten. Het voordeel daarvan is dat dit 

contract volledig kan worden aangepast aan de persoonlijke verlangens en behoeften van de 

arts. In de praktijk zullen overeenkomsten echter meestal bestaan uit een standaard deel 

algemene voorwaarden, dat voor elke verzekerde hetzelfde is, en vervolgens de individuele 

voorwaarden, waar voornamelijk de specifieke beroepsactiviteiten van de arts worden 

bepaald. Op basis daarvan kan de premie nauwkeurig worden berekend. 

Vele beroepsbeoefenaars zijn evenwel tewerkgesteld in ziekenhuizen of werken samen in 

een groepspraktijk. Het ziekenhuis sluit dan een verzekering tot dekking van zijn eigen 

aansprakelijkheid, in combinatie met de dekking van de aansprakelijkheid van alle verbonden 

zorgverleners. Vaak komt het echter tot een samenloop van de individuele verzekering van 

de arts en de collectieve verzekering die voor hem werd gesloten door het ziekenhuis.589 Een 

collectieve overeenkomst heeft dan weer als voordeel dat de verzekeringsnemer over een 

beter onderhandelingspositie beschikt. 
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D. WETTELIJK VERPLICHTE VERZEKERING 
 

Het begrip ‘wettelijk verplichte verzekering’ wordt in geen enkele wet gedefinieerd. Toch worden 

aan deze kwalificatie belangrijke rechtsgevolgen verbonden. Vooreerst moesten verzekeraars, sinds 

een Ministerieel Besluit van 1993, voor een wettelijk verplichte verzekering een 

prijsverhogingsaanvraag indienen wanneer men de premie wilde wijzigen.590 Deze aanvraagplicht 

verdween echter in 2005 voor alle verzekeringen, behalve de arbeidsongevallenverzekeraar. Een jaar 

later konden echter ook deze laatste hun premies vrij bepalen.591 Een tweede belangrijk gevolg van 

de kwalificatie als wettelijk verplicht of niet, bestaat in de tegenwerpelijkheid van excepties tegen 

het slachtoffer dat een rechtstreekse vordering instelt tegen de verzekeraar.592 

De vraag rest nu nog wanneer men een verzekering als wettelijk verplicht beschouwt, en wanneer 

niet. Welke criteria worden hiervoor aangewend, nu de wet zelf hierin niet voorziet? 

De FMSA 593, opvolger van de CBFA sinds 1 april 2011, stelt op haar website een indicatieve lijst ter 

beschikking van verplichte verzekeringen. Bij het opmaken van deze lijst, werd een verzekering als 

verplicht beschouwd 'indien een wet, decreet of ordonnantie of een krachtens een wet, decreet of 

ordonnantie genomen normatieve bepaling of een Europese verordening uitdrukkelijk een 

verzekeringsplicht oplegt, of indien een wet, decreet of ordonnantie of een krachtens een wet, decreet 

of ordonnantie genomen normatieve bepaling of een Europese verordening bij niet-verzekering in één 

of meer bepaalde gevolgen of sancties voorziet.’ In de rubriek ‘gezondheidszorg’ wordt ondermeer 

de verplichte ziekteverzekering vermeld,594 alsook de verplichte verzekering van de onderzoeker en 

de opdrachtgever van experimenten op de menselijke persoon.595 De beroepsaansprakelijkheids-

verzekering voor medici en paramedici wordt hier evenwel niet vermeld. Dit geeft echter geen 

definitief uitsluitsel over het al dan niet verplichte karakter van de verzekering in kwestie, aangezien 

de lijst slechts indicatief is.  

 

Ook PHILIPPE COLLE van Assuralia is van de overtuiging dat de verzekering voor medische 

aansprakelijkheid niet verplicht is van aard, en dat zulke verplichting ook niet nodig of nuttig zou 
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zijn.596 Het probleem van niet-verzekering doet zich immers zelden voor in de sector. Ook zou het 

niet wenselijk zijn dat door het verplicht stellen van de verzekering, elke zorgverlener een recht krijgt 

op een verzekering, zoals het geval is bij de autoverzekering met behulp van een tariferingsbureau. 

Verzekeraars moeten het recht behouden om te grote risico’s te weigeren, aangezien deze slechts 

gespreid kunnen worden over een beperkte groep verzekerden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

de autoverzekering, waarvan het risico kan gespreid worden over alle autobestuurders. Tot slot zou 

een wettelijke regeling van de verzekering een persoonlijk aangepaste polis voor elke arts onmogelijk 

maken, gelet op de standaardisering van de voorwaarden. 

Volgens JEAN ROGGE moet de verzekering voor medische beroepsaansprakelijkheid dan weer wel als 

wettelijk verplicht worden beschouwd, omdat een Koninklijk Besluit aan de grondslag ligt van de 

deontologische regel, die de verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid op zijn beurt verplicht 

stelt.597 Hoewel de wettelijke plicht nergens uitdrukkelijk in een wettelijke bepaling is voorzien, heeft 

de Orde der geneesheren volgens JEAN ROGGE immers de wettelijke taak gekregen om het beroep te 

reguleren. Binnen deze reglementen wordt de arts verplicht om zich te verzekeren voor zijn 

burgerlijke aansprakelijkheid. 598 De Code Geneeskundige Plichtenleer vindt dan weer haar grondslag 

in een Koninklijk Besluit. De bindende kracht van de deontologische regels wordt echter pas 

verkregen op het moment dat zij algemeen bindend worden verklaard door een Koninklijk Besluit. 

Aangezien dit laatste nog niet is gebeurd voor de Code Geneeskundige Plichtenleer, moet m.i. 

besloten worden dat de verzekering van medische beroepsaansprakelijkheid (tot nog toe) niet als 

een wettelijk verplichte verzekering kan worden beschouwd.  

Nog een argument voor de stelling dat de verzekering nog niet wettelijk verplicht is, is dat de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers deze plicht op termijn wil invoeren. Thans is het evenwel nog niet 

mogelijk om alle zorgverleners een recht op verzekering te waarborgen, wat een noodzakelijk gevolg 

zou zijn van een verzekeringsplicht.599 Voorstanders van de invoering van een verzekeringsplicht 

reageren op de stelling van PHILIPPE COLLE, die beweert dat het probleem van niet-verzekering zich 

nauwelijks voordoet, dat dit net geen beletsel vormt om een plicht in te voeren. Door hen wordt een 

regeling naar voor geschoven die zou bestaan uit een dubbele plicht. Enerzijds een verplichte 

basisverzekering voor alle medische beroepen, en anderzijds een verplichte verzekering via een 
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specifieke dekking, op grond van een overzicht van de regelmatig uitgevoerde handelingen per 

categorie.600 

De Wet Medische Ongevallen van 15 mei 2007 stelde de verzekering van de arts dan weer wel 

uitdrukkelijk bij wet verplicht. In dat geval werd echter geen aansprakelijkheidsverzekering voorop 

gesteld, maar een persoonsverzekering die door de arts moest worden gesloten voor rekening van 

de schadelijder, i.e. de patiënt. Het verzekerde risico betrof volgens GEERT JOQUÉ immers de schade 

van het slachtoffer en niet de vermogensschade van de zorgverlener.601 

Ongeacht de discussie over de kwalificatie van de verzekering als wettelijke verplichting, zullen de 

artsen de facto toch een medische aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten, o.g.v. de code 

Geneeskundige Plichtenleer. Artikel 159 van dit tuchtreglement bepaalt immers dat de arts 

‘garanties moet bieden voor de verzekering van zijn burgerlijke aansprakelijkheid, alsook die van zijn 

vervangers en personeel’. Ook al wordt deze deontologische plicht niet als wettelijk aanzien, toch zal 

bij de niet naleving ervan een sanctie kunnen worden opgelegd, aangezien de code bindend is voor 

elke arts die op de Lijst van de Orde is ingeschreven. Zoals reeds eerder werd vermeld, stelt het 

probleem van niet-verzekering zich zelden of nooit, waardoor ook deze sancties weinig zullen 

voorkomen. 
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E. MEDICAL MALPRACTICE: VERZEKERINGSSECTOR IN CRISIS? 

 

Vergelijkbaar met de ‘Medical Malpractice Crisis’ in de Verenigde Staten, vreest men voor een 

gelijkaardige situatie in België. Is het denkbaar dat ook hier advocaten ambulances gaan 

achtervolgen om als eerste hun diensten aan te bieden bij een medische fout (ambulance chasing), 

vervolgens de arts voor de rechter te dagen en een duizelingwekkend hoge schadevergoeding in de 

vorm van ‘punitive damages’ te vorderen? De gevolgen daarvan gaan veel verder dan enkel de 

aansprakelijkheidsvorderingen. Ook de premies voor de verzekeringen van de artsen stijgen mee. 

Meer en meer wordt ook aan defensieve geneeskunde gedaan, wat inhoudt dat niet het verzorgen of 

genezen van de patiënt het primaire oogmerk is, maar wel zo voorzichtig mogelijk handelen om elke 

vorm van aansprakelijkheid te vermijden. Risicovolle behandelingen zullen in die optiek vaak worden 

geweigerd door de arts, wat dan weer nadelig is voor de patiënten. Sommigen vrezen inderdaad voor 

het overwaaien van de Amerikaanse claimcultuur, terwijl anderen er dan weer gerust in zijn dat het 

in België nooit zover zal komen. 

De meerderheid van de Belgische rechtsleer is er van overtuigd dat de Amerikaanse problematiek 

zich niet zal verplaatsen naar ons land. De klassieke argumenten daarvoor zijn het goed uitgebouwde 

stelsel van de sociale zekerheid, het verschil in mentaliteit tussen de bevolking en de verschillende 

deontologie van advocaten.602 Amerikaanse advocaten werken immers vaak volgens het systeem van 

de ‘contingency fee’ of ‘conditional fee’, waarbij hun vergoeding een percentage uitmaakt van de 

verkregen schadevergoeding van de aansprakelijke arts, wat soms zelfs oploopt tot 40%.603  Dit 

systeem, dat werkt volgens het principe ‘no cure, no pay’, is in België niet toegelaten, om de 

eenvoudige reden dat erelonen nooit uitsluitend mogen verbonden zijn aan de uitslag van het 

geschil.604 Tot slot zou ook het feit dat in België geen ‘punitive damages’ worden toegekend, ertoe 

bijbrengen dat de crisis niet overslaat naar ons land.605 

Toch vrezen vooral medici en verzekeraars dat de crisis dichterbij is dan men denkt. Artsen hebben 

namelijk de indruk dat er meer procedures worden gevoerd omtrent medische fouten, en dat de 

houding van sommige advocaten in deze zaken varieert van assertief tot agressief.606 Ook de 
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Ziekenfondsen ‘moedigen’ deze procedures aan, bijvoorbeeld door het aanbieden van gratis 

ledenverdediging o.a. bij letsels door fouten van zorgverleners.607 

Men kan evenwel niet ontkennen dat het aantal aansprakelijkheidsvorderingen tegen artsen  

alsmaar toeneemt. Dit valt enerzijds te verklaren door de stijging van het aantal medische 

schadegevallen. Door technologische ontwikkelingen worden de grenzen van de medische 

technieken verlegd. Het is logisch dat al deze nieuwe technieken en nieuwe toestellen of materialen 

ook nieuwe risico’s met zich meebrengen.608 Ook de omvang van de schade neemt hiermee toe. 

Anderzijds worden patiënten zich ook meer bewust van de gebruikte medische technieken en de 

risico’s, omdat zij hierover beter worden geïnformeerd door allerlei media, bijvoorbeeld internet. 

Slachtoffers van medische fouten worden ook beter bijgestaan en geïnformeerd over hun rechten en 

eventuele vorderingsmogelijkheden, o.a. door ziekenfondsen en hun advocaten. Meerdere 

slachtoffers zullen dus een procedure starten om vergoeding te verkrijgen voor hun schade. Daarbij 

worden zij gedeeltelijk bijgestaan door de rechtspraak, die bijvoorbeeld meer en meer 

verbintenissen van de arts als een resultaatsverbintenis beschouwt, wat de bewijspositie van het 

slachtoffer aanzienlijk verbetert. Ook worden alsmaar meer kosten als vergoedbare schade 

aangemerkt. Zo kan een patiënt bijvoorbeeld een schadevergoeding verkrijgen voor het verlies van 

een kans, zonder dat het causaal verband tussen de fout en de schade moet vaststaan. Tevens heeft 

de rechtspraak aanvaard dat ‘wrongful life’ en ‘wrongful birth’ aanleiding kunnen geven tot 

schadevergoeding. Dit zijn gevallen waarin de zwangerschap en/of geboorte van een kind ongewenst 

is. Een vordering kan ingesteld worden door de ouders (wrongful birth), omdat het kind initieel niet 

gewenst was, maar ook door het kind zelf (wrongful life), omdat het moet leven met een handicap.609 

Aan het stijgend aantal gerechtelijke procedures wegens medische schadegevallen, zou de nieuwe 

Wet Medische Ongevallen een einde moeten maken. Deze biedt immers een aantrekkelijk alternatief 

voor de slachtoffers. Een minnelijke procedure kan worden ingesteld, waardoor men, net zoals in 

een procedure voor de rechter, een integrale schadevergoeding kan verkrijgen, soms zelfs wanneer 

het schade zonder aansprakelijkheid betreft. De minnelijke methode maakt echter komaf met de 

nadelen van een proces voor de rechter, namelijk de lange duur, de kostprijs en de onzekere 

uitkomst. Dit alles zou moeten leiden tot een verlichting van de werklast voor de rechters inzake 

medische schadegevallen. 
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De stijging van het aantal medische schadegevallen, en de daarop volgende  

aansprakelijkheidsprocedures, heeft een onmiddellijke invloed op de verzekeringssector. De 

verzekeraars die de burgerlijke aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars dekken, voelen 

als eerste de gevolgen van het stijgende aantal vorderingen. Als gevolg van de stijging van het aantal 

schadevergoedingen dat door de verzekeraar moet worden uitgekeerd, was men genoodzaakt de 

premies op te trekken. Dit zowel om de geleden verliezen te compenseren als om tegemoet te 

komen aan de stijgende risico’s in de medische sector. Naast het optrekken van de premies, zullen 

vele verzekeraars ook hun verzekeringsdekking beperken. Dit kan echter niet onbeperkt gebeuren, 

aangezien de dwingende regels uit de Wet Landverzekeringsovereenkomst moeten worden 

nageleefd. 

De schrik van de artsen om aansprakelijk te worden gesteld voor de kleinste onvoorzichtigheid die zij 

begaan, brengt dan weer het risico op defensieve geneeskunde met zich mee. Dit kan zich evenwel 

nog op twee manieren manifesteren. Vooreerst is het mogelijk dat artsen zich positief defensief gaan 

gedragen, door overbodige handelingen te stellen om zo elk verwijt van de rechter van nalatigheid te 

voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het schriftelijk vastleggen van de toestemming van de patiënt 

via toestemmingsformulieren. Negatieve defensieve geneeskunde uit zich in het weigeren van elke 

behandeling die een te groot risico inhoudt op een latere aansprakelijkheidsvordering.610 Zo zullen 

sommige artsen weigeren om te werken op een spoeddienst, omdat daar het risico op fouten groter 

is gelet op ondermeer de snelheid waarmee een diagnose moet worden gesteld, en een behandeling 

moet worden uitgevoerd. 

Verschillende verzekeraars schrappen de verzekering BA medische beroepen zelfs uit hun aanbod 

wegens de grote onberekenbaarheid van de risico’s. De verzekering wordt thans op de markt nog 

aangeboden door o.a. Amma, KBC, Mercator, Dexia, AG Insurance en AXA. De belangrijkste polissen 

worden hieronder vergeleken.611 

Toch kan in de verzekeringssector recent een heropleving worden opgemerkt, hoewel de financiële 

crisis zijn sporen heeft nagelaten. Waar het in 2009 vooral het resultaat van de activiteit was dat 

herleefde, steeg de vraag pas terug in 2010.612 In 2009 werd namelijk een winst gemaakt van maar 

liefst 1,4 miljoen euro.613 De grafieken met de resultaten van voor, tijdens en na de crisis vertonen 

                                                           
610

 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, 
Maklu, 1997, 197, nr. 226. 
611

 Infra 129. 
612

 Assurinfo nr. 32 van 21 oktober 2010, 2. 
613

 Assurinfo nr. 32 van 21 oktober 2010, 18. 



115 
 

dan ook een duidelijke V-vorm, wat volgens WAUTHIER ROBYNS van Assuralia duidt op de capaciteit van 

de verzekeringssector om externe schokken op te vangen.  

Nu rest nog de vraag of deze winst te verklaren is door de verhouding tussen de geïnde premies en 

de schadelast, of deze het gevolg is van rendabele beleggingen. Vooreerst is er wel degelijk een 

algemene tendens merkbaar van stijgende premies, en dit zowat in alle takken van de 

verzekeringssector. De incasso’s in 2009 bedroegen voor de aansprakelijkheidsverzekeringen maar 

liefst 666,6 miljoen euro. De schadelast in datzelfde jaar bedroeg slechts 57,3%, hoewel de combined 

ratio, i.e. de combinatie van de schadelast en de kosten van de verzekeringsondernemingen, toch 

98,8% van de incasso’s bedroeg. 614 Het aantal schadegevallen is in 2009 gestegen, maar tegelijkertijd 

daalden zowel het commissieloonpercentage als het algemene kostenpercentage, waardoor 

uiteindelijk de winst werd bereikt.615 

Voor het jaar 2009 bedroeg het netto saldo voor de loutere verzekeringsactiviteiten niet-leven 643 

miljoen euro, wat neerkomt op 6 % van de geïnde premies. Specifiek voor de verzekering BA 

beroepen, bedraagt dit saldo zelfs 28,3 % van de premies.616 Op de niet-technische rekening, die alle 

andere posten van de resultatenrekening omvat die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de 

verzekeringsactiviteiten, wordt een winst van 625 miljoen euro aangegeven voor datzelfde jaar, wat 

overeenkomt met 2,1 % van de opgestreken premies.617 De instorting en heropleving van de 

effectenbeurzen hebben dus beiden duidelijk een invloed gehad op de resultaten van de 

verzekeringsmaatschappijen. 

M.i. moet uit dit alles worden besloten dat in België niet moet worden gevreesd voor het overwaaien 

van de Amerikaanse ‘Medical Malpractice Crisis’. Vooreerst omwille van de aangehaalde verschillen 

tussen de Verenigde Staten en België, bijvoorbeeld op vlak van sociale zekerheid. Daarnaast zal 

binnenkort de nieuwe Wet Medische Ongevallen in werking treden, wat naar alle waarschijnlijkheid 

zal zorgen voor een stagnering, misschien zelfs een daling van het aantal medische 

aansprakelijkheidsvorderingen voor de rechtbank. Tot slot kan ook verwezen worden naar de 

hierboven vermelde gegevens van de verzekeringssector, die duidelijk aangeven dat er sprake is van 

een herstel.  
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III. RECHTSVERGELIJKENDE STUDIE VAN MEDISCHE 

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 

A. NEDERLAND 
 

Het klassieke aansprakelijkheidsrecht in Nederland is vergelijkbaar met dat van België. In het Nieuw 

Burgerlijk Wetboek wordt de onrechtmatige daad immers omschreven als ‘een inbreuk op een recht 

en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht 

in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een 

rechtvaardigingsgrond’. De persoon die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem 

kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.618 In 

diezelfde afdeling van het NBW wordt naast een persoonlijke aansprakelijkheid, ook voorzien in een 

aansprakelijkheid voor andere personen, zaken onder zijn bewaring en producten. 

Opmerkelijk in Nederland is dat de overeenkomst tussen arts en patiënt uitdrukkelijk is opgenomen 

in boek 7 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, betreffende de bijzondere overeenkomsten. De 

‘geneeskundige behandelingsovereenkomst’ werd ingevoerd door een wet uit 1994, 619 en wordt 

omschreven als ‘de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de 

hulpverlener, zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de 

opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, 

rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde, de 

patiënt’. 620 Hoewel in België zulke bijzondere overeenkomst niet bestaat, wordt ook bij ons de 

relatie tussen arts en patiënt hoofdzakelijk als contractueel beschouwd.621 Omdat evenwel niet elke 

relatie tussen arts en patiënt als contractueel kan worden aanzien, zorgt een uitbreidende bepaling 

voor een toepassing van deze regels op alle andere relaties, ook buitencontractueel, waarbij 

geneeskundige handelingen worden verstrekt.622 De patiënt beschikt dan over dezelfde rechten als 

ware er een behandelingsovereenkomst gesloten, doch put hij deze rechten niet uit een 
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overeenkomst maar rechtstreeks uit de wet.623 De invoering in het NWB moet het civielrechtelijk 

karakter van de verhouding tussen arts en patiënt benadrukken.624 De hulpverlener heeft hierbij de 

uitdrukkelijke plicht om de patiënt in te lichten over o.a. de behandeling, de alternatieven, de 

risico’s,...625 waarna de patiënt hiervoor zijn toestemming moet verlenen.626 De aansprakelijkheid van 

de zorgverlener ontstaat wanneer zijn onzorgvuldig handelen schade veroorzaakt bij de patiënt. Hij 

moet bij de uitvoering van zijn werkzaamheden immers ‘de zorg van een goed hulpverlener in acht 

nemen en daarbij handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, 

voortvloeiend uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard’.627 De rechter zal bij de 

toetsing van deze regel, de normen gebruiken die gelden op het gebied van hulpverlening in de 

gezondheidszorg, bijvoorbeeld de gedragsregels die worden gehanteerd door een bepaalde 

beroepsinstelling.628 De behandelingsovereenkomst kan zowel met een ziekenhuis als met een arts 

worden gesloten. De bewijslast van zowel onzorgvuldigheid, schade als causaal verband ligt in dit 

geval bij de patiënt zelf, of zoals men in Nederland stelt: ‘wie eist, bewijst’. Op de zorgverlener rust 

desalniettemin toch een ophelderingsplicht. Dit houdt in dat de zorgverlener de benadeelde daarbij 

in zoverre behulpzaam moet zijn dat hij inzichtelijk moet kunnen maken waaruit de door hem 

verstrekte informatie en de door hem verrichte handelingen hebben bestaan. 

Ongeacht de wederpartij van de patiënt, kan bij onzorgvuldig handelen het ziekenhuis waar de 

behandeling plaatsvond aansprakelijk worden gesteld.629 Dit is een regeling gelijkaardig aan de in 

België ingevoerde ‘centrale ziekenhuisaansprakelijkheid’. Het verschil met de Belgische bepaling 

bestaat er in Nederland in dat deze centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis, noch de 

individuele aansprakelijkheid van de zorgverlener kan worden uitgesloten in de overeenkomst.630 De 

reden voor de invoering van deze centrale aansprakelijkheid is het gemak van de patiënt. Het komt 

immers vaak voor dat het onduidelijk is welk lid van het behandelende team precies de 
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onzorgvuldigheid heeft begaan. Daarom wordt voorzien in een centraal punt, waar het slachtoffer 

zijn schade kan verhalen.631 

Een tweede belangrijke wet is de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector.632 Deze wet verplicht 

zorgaanbieders om een regeling voor klachten van patiënten te voorzien, en die klachtenregeling op 

een passende wijze onder de aandacht van de patiënten te brengen.633 De klachten moeten worden 

behandeld door een klachtencommissie, die ten minste uit drie leden bestaat, waarvan de persoon 

op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, uiteraard geen lid mag zijn. De bedoeling van deze 

laagdrempelige klachtenbehandeling, is het zo snel mogelijk wegnemen van gevoelens van onvrede 

bij een patiënt bij een bepaalde behandeling van een zorgverlener.634 Dit moet dan weer tot gevolg 

hebben dat minder incidenten escaleren tot een gerechtelijke procedure. 

In juni 2010 werd een nieuwe regeling ingevoerd, namelijk de Gedragscode Openheid medische 

incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, ofwel GOMA. Deze gedragscode bevat 

negentien aanbevelingen, met elk hun toelichting, en is opgedeeld in twee delen. Een eerste deel 

behandelt de adequate reactie op incidenten, omdat een juiste reactie van de zorgaanbieder ertoe 

bijdraagt dat misverstanden omtrent een onnodige klacht of claim worden voorkomen en dat 

escalatie in de verhouding zorgaanbieder - patiënt wordt tegengegaan. Het tweede deel omvat 

aanbevelingen betreffende een adequate afhandeling van verzoeken om schadevergoeding, gelet op 

het belang van een vlotte en voor de patiënt bevredigende behandeling van de klacht. Deze 

aanbevelingen zijn uiteraard niet in rechte afdwingbaar, maar wanneer een schending van de GOMA 

wordt vastgesteld, kan de patiënt steeds een klacht indienen bij de Letselschade Raad. 

 

In boek 7 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt eveneens de bijzondere overeenkomst 

‘verzekering’ behandeld. De verzekering in kwestie, zijnde voor medische aansprakelijkheid, valt 

onder de categorie van de schadeverzekeringen, zijnde verzekeringen die strekken tot vergoeding 
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van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen leiden.635 Daarbij is, net als in België, dekking 

voor opzettelijk of door roekeloosheid veroorzaakte schade niet verzekerbaar.636 

De grootste verzekeraar van het risico op medische aansprakelijkheid in Nederland is MediRisk. De 

verzekeringsactiviteit gebeurt in het systeem van de onderlinge waarborg, en werd opgericht als 

reactie op de alsmaar stijgende premies voor verzekeringen medische aansprakelijkheid.  

B. FRANKRIJK 
 

Het Franse klassieke aansprakelijkheidsrecht leunt dicht aan tegen de Belgische regels. Net zoals in 

België is het gebaseerd op de drie pijlers van fout, schade en causaal verband. Ook de principes van 

het medische aansprakelijkheidsrecht zijn gelijkaardig. Zo wordt ook in Frankrijk de relatie tussen arts 

en patiënt hoofdzakelijk als contractueel beschouwd, sinds het bekende Mercier-arrest.637 Hoewel 

dat arrest geen invulling geeft aan deze overeenkomst, kan de omstandigheid dat bepaalde zorgen 

gratis worden verstrekt, zoals wanneer de arts bijvoorbeeld een van zijn familieleden onderzoekt, 

evenwel geen afbreuk doen aan het contractuele karakter van de relatie en de eventueel daaruit 

voortvloeiende aansprakelijkheid.638 

Vrij recent werd echter een wet ingevoerd, de Wet Kouchner van 4 maart 2002, genoemd naar de 

Franse arts, alsook voormalig minister van buitenlandse zaken, Bernard Kouchner. 639 De wet voorzag 

in een reactie op de jarenlange problematiek van de zwakke (bewijs)positie van het slachtoffer van 

medische schadegevallen, en betekende dan ook een grondige verandering voor de rechten van de 

patiënt. Daarmee werd ook een nieuw systeem tot vergoeding van schade uit gezondheidszorg 

ingevoerd. De wet laat weliswaar de klassieke weg van het aansprakelijkheidsrecht bestaan, maar 

voegt daaraan een ‘spoor’ toe, waardoor slachtoffers ook op een minnelijke wijze een 

schadevergoeding kunnen bekomen.  

In Frankrijk deed zich de laatste jaren een gelijkaardige evolutie voor als in België. De snelle 

ontwikkeling in de gezondheidszorg van de technieken en therapieën zorgde er enerzijds voor dat er 

een verbetering van de positie van de patiënt kwam, omdat dit zijn kansen op overleving en genezing 

aanzienlijk deed toenemen. De keerzijde van de medaille bestond evenwel in het feit dat deze 
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nieuwe technieken ook meer schadegevallen met zich meebrachten. Daarenboven worden ook de 

patiënten zich meer bewust van hun rechten, en beschouwen zij de geneeskunde als een exacte 

wetenschap. In die gedachtegang is het enige logische gevolg van een medisch schadegeval dat de 

behandelende arts daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. 640  Naast de stijging van het aantal 

aansprakelijkheidsvorderingen, bleek ook een evolutie merkbaar in de rechtspraak. De groeiende 

problematiek van de medische aansprakelijkheid zorgde ervoor dat rechters anders gingen oordelen. 

Zo bleek uit de rechtspraak voorafgaand aan de Wet Kouchner dat het toen geldende systeem van 

aansprakelijkheid, gebaseerd op een fout, niet meer aangepast was aan de snelle groei van risico’s in 

de medische sector. Rechters wilden voornamelijk bekomen dat slachtoffers niet onvergoed bleven, 

waardoor zij ook zeer minieme afwijkingen als fout gingen kwalificeren, zonder ermee rekening te 

houden dat de reputatie van een arts werd geschonden door het vaststellen van een fout, ook al was 

hij verzekerd voor zijn aansprakelijkheid.641 Andere rechtspraak liet dan weer toe dat schade buiten 

elke fout om kon worden vergoed. In het befaamde Bianchi-arrest besliste de Franse rechter dat de 

ernstige schade die bij de patiënt veroorzaakt wordt door een arts die een noodzakelijk onderzoek 

zorgvuldig uitvoert, door het ziekenhuis moet worden vergoed, op voorwaarde dat de schade geen 

verband vertoont met de oorspronkelijke gezondheidstoestand van de patiënt.642 Waar de eerste 

evolutie in de rechtspraak plaatsvond in de private sector, werd het Binachi-arrest geveld door een 

administratieve rechter. Een verschil in beoordeling ontstond dus tussen slachtoffers die schade 

hadden geleden in een openbaar of in een privaat ziekenhuis. Hieraan moest de Wet Kouchner een 

einde maken. Dit gebeurde door het bevestigen van het principe van de foutaansprakelijkheid. 

Een ander probleem betreft de zwakke bewijspositie van het slachtoffer. Het leveren van het bewijs 

van schade, fout en causaal verband is immers geen gemakkelijke opdracht. Voorheen werden 

hiervoor oplossingen gezocht in rechtspraak en rechtsleer. Een belangrijke ommekeer kwam er door 

een arrest van het Franse Hof van Cassatie op 25 februari 1997.643 De rechter besliste dat het bewijs 

van geïnformeerde toestemming (‘informed consent’) niet langer moest worden geleverd door de 

patiënt, maar wel door de arts. Niet veel later verbeterde het Hof eveneens de bewijslast voor de 

patiënt bij nosocomiale infecties.644 Het ziekenhuis heeft in dit verband een veiligheidsplicht die een 

resultaatsverbintenis uitmaakt. Om een fout te bewijzen moet het slachtoffer bijgevolg enkel het 

bestaan van de infectie aantonen. Ook de wetgever volgde deze tendens en voerde enkele foutloze 

aansprakelijkheidsgronden in, bijvoorbeeld voor schade uit experimenten, bloedtransfusies, 
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besmetting met HIV,… In voorgenoemde gevallen moet geen fout worden aangetoond omdat het om 

een resultaatsverbintenis gaat, waarbij dus enkel moet worden bewezen dat het beloofde resultaat 

niet werd bereikt. 645 

De wet Kouchner wil vooral een evenwicht creëren tussen de belangen van patiënten en die van 

zorgverleners. Hierbij moet dus zowel worden voorzien in een systeem dat patiënten blijft vergoeden 

voor hun schade, maar dat tegelijkertijd artsen ervan weerhoudt om aan defensieve geneeskunde te 

gaan doen. De Wet Kouchner voert de nieuwe regeling in door enkele wijzigingen aan te brengen in 

de Code de la santé publique.  

Om aan alle belangen tegemoet te komen, wordt voornamelijk vastgehouden aan het klassieke 

systeem van het aansprakelijkheidsrecht, waarbij de fout een noodzakelijke voorwaarde blijft. 

Daarnaast kan ook bepaalde schade worden vergoed die niet het gevolg is van een medische fout.646 

Zo worden enkele schadegevallen foutloos vergoed, bijvoorbeeld ziekenhuisinfecties, waarvoor dan 

een beroep wordt gedaan op de nationale solidariteit.647 Deze vergoeding wordt uitgekeerd door een 

speciaal daarvoor opgericht Fonds (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des 

Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales), ONIAM genoemd. Om aanspraak te maken op 

zulke vergoeding, moet evenwel aan enkele toepassingsvoorwaarden zijn voldaan. 

Principieel is het bestaan van een fout dus een noodzakelijke voorwaarde.648 Daarnaast moet 

evenwel ook sprake zijn van schade en een causaal verband tussen beide.649 De noodzakelijke 

voorwaarde is dus geen voldoende voorwaarde. Deze fout kan zowel worden begaan door een arts 

als door een instelling, zoals een ziekenhuis, en dit zowel in de publieke als de private sector. De fout 

kan vooreerst bestaan in een miskenning van een van de patiëntenrechten, zoals onvoldoende 

informatie verstrekken over de ingreep of een ingreep uitvoeren zonder toestemming van de patiënt. 

De fout kan daarnaast ook meer technisch zijn van aard, en bestaat dan in het afwijken van het 

vestrekken van aandachtige en gewetensvolle zorg, die niet conform de wetenschappelijk aanvaarde 

standaarden gebeurt.650 Het Franse Hof van Cassatie heeft reeds meermaals bevestigd dat de arts 

hier slechts een middelenverbintenis aangaat, waardoor nog steeds een fout moet worden 

aangetoond.651 De fout wordt door de rechter in abstracto beoordeeld, wat inhoudt dat een 

                                                           
645

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 9. 
646

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 23. 
647

 Art. L 1142-1 Code de la santé publique. 
648

 Art. L 1142-1 Code de la santé publique. 
649

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 26-27. 
650

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 28-29. 
651

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 97. 



122 
 

vergelijking zal worden gemaakt met het gedrag van een normaal zorgvuldig en vlijtig persoon.652 

Door de Wet Kouchner is het onderscheid tussen een contractuele en een buitencontractuele fout in 

belang afgenomen. Het lijkt alsof de wet een ‘wettelijke aansprakelijkheid’ heeft ingevoerd, die 

zowel de contractuele, buitencontractuele, publieke als private relaties omvat.653 Dit moet evenwel 

worden genuanceerd, aangezien ook voorafgaand aan deze wet de aansprakelijkheid voortvloeide 

uit een wettelijke bepaling, namelijk artikel 1382 van de Code Civil. Voorts blijft ook de toestemming 

van de patiënt essentieel, wat aan de grondslag ligt van de overeenkomst tussen deze laatste en de 

arts. 

Hoewel de fout een noodzakelijke voorwaarde uitmaakt, is dit op zich onvoldoende om de 

aansprakelijkheid vast te stellen. Daarnaast is immers ook het bestaan van schade noodzakelijk. Deze 

schade moet daarbij voldoen aan enkele voorwaarden. Zij moet namelijk zeker zijn, en niet louter 

waarschijnlijk. Ook moet de schade persoonlijk zijn aan het slachtoffer. Tot slot moet de schade het 

directe gevolg zijn van de medische fout.654 Alle vormen van schade worden hierbij in aanmerking 

genomen, en deze worden in concreto vastgesteld, d.w.z. rekening houdende met de persoon van 

het slachtoffer.655 

Het laatste bestanddeel van een aansprakelijkheidsvordering, naast een fout en schade, is een 

causaal verband tussen beide. Dat verband moet daarenboven rechtstreeks en zeker zijn. Net zoals in 

België, bestaan er in Frankrijk verschillende causaliteitstheorieën, waarvan de equivalentieleer en de 

adequatieleer de belangrijkste zijn. Hoewel het Hof van Cassatie nooit enige voorkeur heeft 

uitgesproken ten voordele van een van beide theorieën, kan in de rechtspraak toch worden 

opgemerkt dat de meeste rechters de adequatieleer toepassen.656 

De grootste verandering die de Wet Kouchner heeft teweeg gebracht is de invoering van een 

minnelijke regeling voor schadevergoeding na medische fouten. Daarbij worden de bestaande 

procedures voor de rechtbank ongemoeid gelaten. Er wordt enkel een tweede mogelijke weg aan 

toegevoegd. Daarnaast wordt ook een nieuwe categorie van deskundigen ingevoerd, namelijk 

deskundigen in herstel van medische schade. Dit moet bijdragen aan de snelheid van het verloop van 

de minnelijke procedure.657 Ook wordt voorzien in een informatieplicht met de bedoeling om het 

dispuut tussen de arts en de patiënt niet te laten escaleren, en tevens om een dialoog op gang te 

brengen. Iedere persoon die meent slachtoffer te zijn van een medische fout, moet door de arts of 

                                                           
652

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 127. 
653

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 34. 
654

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 140. 
655

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 141. 
656

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 176. 
657

 A. DORSNER – DOLIVET, La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 243. 



123 
 

de behandelende instelling worden geïnformeerd over de omstandigheden en de oorzaken van deze 

schade.658 

Tot slot voorziet de wet in de laatste titel nog in de verplichting van de arts om zich te verzekeren 

voor zijn aansprakelijkheid wegens medische fouten. Deze verplichting bestaat voor elke zelfstandige 

arts, gezondheidsinstelling of iedere andere persoon, met uitzondering van de staat, die medische 

handelingen stelt. Artsen die aan een ziekenhuis zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst, 

moeten aldus niet verzekerd zijn. Dit wordt evenwel opgevangen door de aansprakelijkheid van het 

ziekenhuis bij fouten van de arts, en de verplichte verzekering van het ziekenhuis voor diens 

fouten.659 Wanneer aan deze plicht tot verzekering niet is voldaan, kan een geldboete worden 

opgelegd tot 45.000 euro. Ook kan een verbod worden opgelegd tot het uitvoeren van de 

professionele activiteiten in het kader waarvan de overtreding werd begaan. 660  Gelet op de 

wettelijke plicht, werd een tarificatiebureau opgericht, dat een premie zal bepalen voor de 

zorgverlener aan wie reeds twee maal een verzekeringsovereenkomst werd geweigerd.661 

C. VERENIGDE STATEN  
 

Het medische aansprakelijkheidsrecht in de Verenigde Staten van Amerika is opgebouwd rond het 

concept van ‘negligence’, wat nalatigheid betekent. De grondslag van een 

aansprakelijkheidsvordering is de maatstaf van de aan te wenden zorg. Deze maatstaf houdt in dat 

‘de arts moet beschikken over een bepaalde mate van kennis en vaardigheden, en deze mate van zorg, 

oordeel en vaardigheid moet toepassen, die andere artsen van goede afkomst van dezelfde school of 

leer of praktische toepassing op dezelfde of gelijkaardige plaatsen en in dezelfde of gelijkaardige 

omstandigheden toepassen, rekening houdend met de gevorderde staat van het medisch beroep en 

de tijd in kwestie’662. De rechtmatigheid van de medische behandeling is afhankelijk van de 

geïnformeerde toestemming van de patiënt. Deze patiënt moet voor het geven van zijn toestemming 

op een begrijpelijke wijze zijn geïnformeerd over de aard van de behandeling en de mogelijke 

risico’s.663 Het slachtoffer dat een vergoeding wil verkrijgen, zal vooreerst moeten aantonen dat uit 

de relatie tussen hem en de behandelende arts een plicht is ontstaan voor deze laatste. Daarnaast 
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moet een nalatigheid van die arts worden bewezen, wat inhoudt dat de behandeling niet voldeed 

aan de standaardzorgverlening die van een redelijke arts kan worden verwacht, alsook de schade die 

de patiënt heeft geleden. Tot slot moet nog worden aangetoond dat die schade werd veroorzaakt 

door de nalatigheid van de arts.664  

De invulling van deze standaardzorgverlening gebeurt op het niveau van de deelstaten. Meestal zal 

die gebaseerd zijn op de gebruikelijke medische praktijk, hoewel enkele staten toch evolueren naar 

het concept van een objectieve redelijke voorzichtigheid.665 Door gebrek aan een eenvormige 

regelgeving, zal de invulling in elke deelstaat anders gebeuren door de rechtspraak, weliswaar in de 

meeste gevallen beheerst door dezelfde principes. Net zoals in België, draagt het slachtoffer de 

bewijslast van de medische fout. Wel wordt in de Verenigde Staten vaak een versoepeling van deze 

bewijslast aanvaard o.g.v. de res ipsa loquitur-doctrine. Volgens die theorie moeten de 

omstandigheden aan drie voorwaarden voldoen, opdat daaruit een fout zou kunnen worden afgeleid. 

Vooreerst moet het schadegeval van die aard zijn dat het normaalgezien niet voorkomt zonder een 

fout. Daarnaast moet de schade zijn veroorzaakt door een persoon of een voorwerp dat onder het 

gezag staat van de aangesproken arts. Tot slot mag het slachtoffer zelf geen fout hebben begaan. 

Sommige staten hebben de toepassing van deze theorie evenwel verboden in medische 

aansprakelijkheidsprocedures.666 

In de Verenigde Staten aanvaardt men dat tussen arts en patiënt een contractuele relatie ontstaat, 

weliswaar stilzwijgend van aard. Slachtoffers van medische schadegevallen zullen echter vaak 

schadevergoeding vorderen o.g.v. onrechtmatige daad, omdat de vergoeding dan meestal hoger is, 

hoewel voor een vordering o.g.v. wanprestatie een langere verjaringstermijn geldt.667 

De meeste artsen worden verplicht door de wet om voor deze aansprakelijkheid een verzekering af 

te sluiten, tenzij zij zijn tewerkgesteld in een ziekenhuis. Waar de markt vroeger eerder werd 

beheerst door commerciële verzekeringsmaatschappijen, kan thans een opmars worden 

waargenomen van onderlinge verzekeringsverenigingen. Bij het systeem van onderlinge verzekering 

zijn de verzekeringsnemers tezelfdertijd de verzekeraars. De artsen zijn dan de eigenaars van de 

verzekeringsvereniging en verzekeren onderling elkaars aansprakelijkheid. Elke arts is verzekerd door 

de rest van de artsen, en verzekert zelf de aansprakelijkheid van de anderen. Deze evolutie is te 
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verklaren door de ‘Medical Malpractice Crisis’, waardoor vele commerciële verzekeraars zich 

terugtrokken van de markt. 

Reeds enige tijd heerst er in Amerika een ‘Medical Malpractice Crisis’. Vele verzekeraars zien zich 

genoodzaakt om hun verzekeringsactiviteit voor medische aansprakelijkheid op te doeken, omdat 

deze niet meer winstgevend blijkt te zijn. De overblijvende verzekeraars, die de dekking wel nog 

aanbieden, kunnen dan weer niet anders dan hun premies te laten stijgen. Verschillende oorzaken 

kunnen deze situatie verklaren. Vooreerst is het aantal rechtszaken inzake medische 

aansprakelijkheid spectaculair gestegen, en daarmee ook de kosten van verdediging. Dit is dan weer 

ondermeer te verklaren door de gewijzigde relatie tussen arts en patiënt. Deze is veel minder 

persoonlijk dan vroeger, mede omdat er te weinig artsen zijn voor het grote aantal patiënten, 

waardoor het opbouwen van een persoonlijke band quasi onmogelijk wordt. 668  Ook de 

schadevergoedingen die door de jury worden toegekend bereiken een hoogtepunt. Door de grote 

mate van concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen, hebben vele verzekeraars hun producten 

onder de prijs moeten aanbieden, waardoor zij financieel zwak staan en geen grote klappen kunnen 

incasseren. Tot slot is de medische sector onderhevig aan een zeer snelle technologische evolutie, en 

zijn artsen vaker gebonden door institutionele regels, waardoor zij minder tijd aan een patiënt 

kunnen besteden, en daardoor dus sneller fouten maken.669 Soms wordt ook gesteld dat het 

klassieke aansprakelijkheidsrecht, in de Verenigde Staten ‘tort law’ genoemd, niet adequaat is om 

procedures inzake medische aansprakelijkheid op te lossen. 

Rechtszaken uit de Verenigde Staten bereiken ons vaak via de media wegens de torenhoge 

schadevergoedingen waartoe daders worden veroordeeld. Een bekend voorbeeld is de zaak waarin 

de fastfoodketen McDonalds werd veroordeeld tot een ‘punitive damage’ van maar liefst $ 2.700.000 

omdat de koffie die werd verkocht te heet was. Een vrouw die de koffie morste over haar benen liep 

immers derdegraads brandwonden op. Daarnaast werd ook nog de werkelijke schade vergoed, met 

een bedrag van $ 160.000. 670 Deze methode van schadevergoeding, die bij ons onbekend is, houdt in 

dat naast de werkelijke schade, de aansprakelijke een extra boete moet betalen. Dit is een enorm 

groot bedrag, om een afschrikkend effect te veroorzaken naar de buitenwereld toe.  

Deze vorm van schadevergoeding is in België niet gekend. Toch probeerde een rechter recent een 

forfaitaire verhoging van de verkregen schadevergoeding toe te kennen aan de 
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auteursrechtenorganisatie Sabam, om de universele strijd tegen schending van auteursrechten te 

steunen en wegens het ontradend karakter ervan. Het Hof van Cassatie vernietigde deze beslissing, 

omdat dit nu eenmaal niet de functie is van de schadevergoeding o.g.v. artikel 1382 BW.671 Enkel de 

werkelijke schade kan immers worden vergoed. Wil men een bestraffend of afschrikkend effect 

bereiken, zal men zich tot de strafrechter moeten wenden. 

De American Medical Association (AMA) ijvert voor een federale wet die een minimaal kader schept 

voor de medische aansprakelijkheid en een professionele verzekering. In 2009 kreeg president 

Obama de senatoren eindelijk zover om de nieuwe gezondheidswet goed te keuren. Hij behaalde 

hiervoor een nipte democratische meerderheid. President Obama heeft op 23 maart 2010 dan 

eindelijk de wet ondertekend die patiëntenbescherming en een betaalbare zorgverstrekking regelt. 

De wet breidt de gezondheidszorg uit tot 31 miljoen Amerikanen die tot op heden nog steeds niet 

verzekerd zijn. Deze wet bevat echter geen bepalingen i.v.m. aansprakelijkheid voor medische fouten. 

Kort daarna bleek echter uit een vertrouwensstemming dat de republikeinen opnieuw de bovenhand 

hadden. Door deze wending lijkt een directe verandering in de Amerikaanse gezondheidszorg 

evenwel niet realistisch. De republikeinen willen de veranderingen van Obama immers zoveel 

mogelijk terugschroeven. De impact van deze nieuwe wet laat voorlopig dus nog even op zich 

wachten. Mogelijks zou deze wet tot gevolg kunnen hebben dat er minder 

aansprakelijkheidsprocedures worden ingesteld tegen artsen. Wanneer elke Amerikaan immers over 

een degelijke zorgverzekering beschikt, daalt de nood om elders te proberen een vergoeding te 

verkrijgen. 
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CONCLUSIE 

Voorlopig worden medische schadevallen enkel beheerst door het aansprakelijkheidsrecht. De 

aansprakelijkheid van de arts kan zowel contractueel als buitencontractueel zijn van aard. Daarnaast 

loopt hij eveneens het risico om nog strafrechtelijk en tuchtrechtelijk te worden veroordeeld. Aan 

bestraffing geen gebrek dus. Wat evenwel soms uit het oog wordt verloren, is het belang van het 

slachtoffer. In het huidige systeem van schadevergoeding kan een civielrechtelijke procedure worden 

aangewend om vergoeding te bekomen, wat niet evident is. Zo wordt het slachtoffer geconfronteerd 

met een lange en dure procedure, een zeer zware bewijslast van fout, schade en causaal verband, en 

is de uitkomst van deze procedure daarenboven uiterst onzeker. Het is voor het slachtoffer immers 

niet eenvoudig om te weten wie de fout heeft begaan, wat precies de oorzaak is van de schade, en 

hoe een vergoeding kan worden bekomen. Het aansprakelijkheidsrecht an sich is dus onvoldoende 

om aan de problematiek van medische ongevallen tegemoet te komen. 

De Wet Patiëntenrechten zette een stap in de goede richting, door het invoeren van enkele 

fundamentele rechten van de patiënt. Een echte oplossing voor de problematiek van medische 

ongevallen bood deze wet echter niet. Wel werd een poging ondernomen om een centrale 

ziekenhuisaansprakelijkheid in te voeren, wat voor de patiënt een grote stap in de juiste richting zou 

zijn. Toch werd dit niet verwezenlijkt, omdat de mogelijkheid werd behouden voor ziekenhuizen om 

zich van deze aansprakelijkheid te exonereren.  

De wetgever was echter niet blind voor deze problematiek, en zocht sinds de jaren ’90 al naar een 

oplossing. Een eerste poging kwam er met de wet van 15 mei 2007, die echter nooit in werking zou 

treden. De wet voorzag immers in de uitschakeling van het aansprakelijkheidsrecht, en stelde 

daarvoor een foutloos vergoedingssysteem via een fonds in de plaats. Daarenboven werd een 

schadeverzekering verplicht gesteld voor de zorgverleners. De kostprijs van dit systeem, alsook de 

tegenstand van verzekeraars en andere partijen, deden deze wet de das om, nog voordat hij ooit in 

werking is getreden.  

Niet zoveel later, op 31 maart 2010, werd een nieuwe wet medische ongevallen afgekondigd, die 

meteen zijn voorganger zou opheffen. Door deze wet werd een minnelijke procedure ingevoerd, die 

als het ware werd toegevoegd, naast de bestaande aansprakelijkheidsprocedure. Het slachtoffer 

behoudt zijn keuze tussen beide wegen. De minnelijke procedure vindt plaats voor een fonds, wat de 

drempel voor het instellen van een vordering zou moeten verlagen. Een aanvraag kan immers 

worden ingediend per aangetekende brief. Daarnaast is de procedure kosteloos, ook al wordt een 

deskundigenonderzoek uitgevoerd, duurt ze maximaal een jaar, en kan nog steeds een integrale 
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schadevergoeding worden bekomen. De inwerkingtreding van deze wet laat thans nog altijd op zich 

wachten, als gevolg van de ontslagnemende regering, die enkel lopende zaken kan behandelen. Maar 

eens de Wet Medische Ongevallen zijn volle werking zal krijgen, zal hij naar alle waarschijnlijkheid 

een groot deel van de huidige problemen in de sector oplossen 

Niet alleen de zorgverleners, maar ook de verzekeraars van hun aansprakelijkheid kennen de 

gevolgen van deze problematiek. Gelet op het feit dat meer patiënten een vordering indienen, zullen 

verzekeraars meer dekking moeten verlenen, en zullen de premies voor deze verzekering stijgen. 

Ook de waarborgen worden aangepast, waarbij meer en meer gevallen van dekking worden 

uitgesloten. Het is niet verwonderlijk dat enkele verzekeraars zich van de markt terugtrokken, en de 

dekking voor medische beroepen thans niet meer aanbieden. 

De vrees die door velen wordt geuit, namelijk dat de ‘Medical Malpractice Crisis’ uit de VS zal 

overwaaien naar België, moet evenwel worden genuanceerd. Vooreerst heerst er een andere cultuur 

in België, zowel onder advocaten als op vlak van sociale zekerheid. Daarenboven wordt in België ook 

een heropleving in de verzekeringssector opgemerkt.  

Een Belgische medische aansprakelijkheidscrisis met Amerikaanse proporties zit er dus niet aan te 

komen, hoewel de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Medische Ongevallen niet te lang op zich 

mag laten wachten. Het is immers noodzakelijk dat het minnelijke vergoedingssysteem zo snel 

mogelijk wordt ingevoerd, dit zowel ten voordele van patiënten, artsen, verzekeraars als de overheid. 
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BIJLAGE: VERGELIJKING VAN VERZEKERINGSPOLISSEN 

 AMMA KBC AG INSURANCE 

WAARBORG  BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

CONTRACTUEEL EN 

BUITENCONTRACTUEEL 
    UITGESLOTEN: FOUTLOZE  

    AANSPRAKELIJKHEID 

    FACULTATIEF:    

    -  AANSPRAKELIJKHEID  

    VOOR AANGESTELDEN 

    - ONGEVALLEN IN OF OP 

     DE  TOEGANGSWEGEN  

     TOT HET GEBOUW WAAR 

     BEROEP WORDT   

     UITGEOEFEND 

 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

(CONTRACTUEEL EN 

BUITENCONTRACTUEEL) 

 BURGERLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID (ENKEL 

BUITENCONTRACTUEEL) 

 BEROEPSRISICO: 
BURGERRECHTELIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID 

(CONTRACTUEEL EN 

BUITENCONTRACTUEEL) 

 ONRECHTSTREEKS 

BEROEPSRISICO: 
BUITENCONTRACTUELE 

AANSPRAKELIJKHEID 
UITGESLOTEN: ELKE 

AANSPRAKELIJKHEID ZONDER 

FOUT 

BIJKOMENDE 

DEKKING 

 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 

ARTS VOOR TOEVALLIGE, NIET 

BEZOLDIGDE HELPERS 

 AANSPRAKELIJKHEID VAN 

PLAATSVERVANGER 
FACULTATIEF 

- REGELMATIGE HELPERS 
- PERSOONLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID VAN 

HELPERS 

 MEDEWERKERS EN 

STAGIAIRS (NAAM 

VERMELDEN) 

 VERVANGER VOOR ZIEKTE OF 

VAKANTIE 

 WERKNEMERS EN 

AANGESTELDEN 
 
 ALLEN VERZEKERD VOOR 

HUN PERSOONLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID 

 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 

ARTS VOOR ASSISTENT, 
HELPER OF TECHNICUS (NIET 

HUN PERSOONLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID) 

 AANSPRAKELIJKHEID VAN 

ARTS VOOR TOEVALLIGE 

HELPER EN STAGIAIR + HUN 

PERSOONLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID 

 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 

ARTS VOOR ZIJN VERVANGER 

(NIET ZIJN PERSOONLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID) 

SCHADE LICHAMELIJK EN MATERIEEL 

(BEPERKT TOT PLAFOND IN 

BIJZONDERE VOORWAARDEN) 

UITZONDERING: 

REDDINGSKOSTEN ZONDER 

NAKEND GEVAAR OF DOOR 

ONTBREKENDE VEILIGHEID 

VANWEGE VERZEKERDE, BOETES, 

DADING, PUNITIVE DAMAGES 

FRANCHISE:KAN VOORZIEN 

WORDEN IN OVEREENKOMST, 

GELDT NOOIT VOOR 

REDDINGSKOSTEN 

LICHAMELIJK: € 500 000 

ANDERE: € 500 000 

LICHAMELIJK EN MATERIEEL 

(BEPERKT TOT PLAFOND IN 

BIJZONDERE VOORWAARDEN) 

UITZONDERING: BOETES, 

DADING, PUNITIVE DAMAGES 

FRANCHISE: ENKEL VOOR 

MATERIËLE SCHADE BIJ RISICO 

UITBATING 

RECHTS-

BIJSTAND 

APART ONDERDEEL IN DE POLIS 

BA BEROEP, FACULTATIEF 

APARTE HOOFDSTUK BINNEN 

POLIS BA MEDISCHE BEROEPEN 

NIET VERMELD 
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TIJD ACT COMMITTED  

(SCHADEVERWEKKEND FEIT 

TIJDENS DE OVEREENKOMST) 

LOSS OCCURRENCE 

(SCHADEVOORVAL TIJDENS DE 

OVEREENKOMST = EERSTE 

MEDISCHE VASTSTELLING VAN 

LETSELS) 

LOSS OCCURRENCE (SCHADE 

DIE ZICH VOORDOET TIJDENS 

DE DUUR VAN HET CONTRACT, 

WAARVOOR EIS WERD 

INGEDIEND BINNEN DE 

WETTELIJKE 

VERJARINGSTERMIJN) 

UITZONDERING: SCHADE DOOR 

FEITEN DIE VOOR HET BEGIN 

VAN HET CONTRACT ZIJN 

BEGAAN 

RUIMTE  BELGIË 

 EEG: OPLEIDING 

 WERELD: DRINGENDE HULP 

 WERELDWIJD 
UITZONDERING: VS EN 

CANADA, TENZIJ DRINGENDE 

HULP AAN PERSONEN IN NOOD 

 WERELDWIJD 
UITZONDERING: VS EN 

CANADA SLECHTS NA 

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING 

SCHADEGEVAL EENZELFDE 

SCHADEVERWEKKEND FEIT OF 

EEN OPEENVOLGING VAN 

SCHADEVERWEKKENDE FEITEN 

VAN DEZELFDE AARD, 
ONGEACHT HET AANTAL 

SCHADELIJDERS 

GEHEEL VAN DE SCHADE DIE 

VOORTVLOEIT UIT DEZELFDE 

SCHADEVERWEKKENDE 

GEBEURTENIS OF UIT EEN 

OPEENVOLGING VAN 

SCHADEVERWEKKENDE 

GEBEURTENISSEN MET 

EENZELFDE OORZAAK 

HET GEHEEL VAN SCHADE DIE 

GESTEUND ZIJN OP ÉÉNZELFDE 

OORSPRONKELIJKE OORZAAK 

OF OP EEN GEHEEL VAN 

IDENTIEKE OORZAKEN 

OPZET VERVAL VAN DEKKING  
VERMELD 

VERVAL VAN DEKKING 

VERMELD 
VERVAL VAN DEKKING 

VERMELD 

GROVE 

FOUTEN 

 WETTELIJK OF REGLEMENTAIR 

VERBODEN PROFESSIONELE 

ACTIVITEITEN 

 STAAT VAN INTOXICATIE 

 SCHULDIG HULPVERZUIM 

 DRONKENSCHAP EN 

INTOXICATIE 

 DOELBEWUST OVERBODIGE 

INGREPEN UITVOEREN 

 MEDISCH 

ONVERANTWOORDE 

PROCEDURES EN 

WERKWIJZEN 

NIET VERMELD 

WAARBORG-

UITSLUITINGEN 

 PROEVEN EN TESTEN 

 BETWISTINGEN M.B.T. 
HONORARIA OF TUCHTRECHT 

 AANSPRAKELIJKHEID ZONDER 

FOUT 

 AANSPRAKELIJKHEID VOOR 

BRAND EN ONTPLOFFINGEN 

 SCHADE AAN GOEDEREN VAN 

VERZEKERDE 

 SCHADE DOOR VOERTUIGEN 

 SCHADE DOOR OORLOG, 
STAKING, LOCK-OUT, OPROER, 
TERRORISME,… 

 SCHADE DOOR 

NATUURRAMPEN 

 EXPERIMENTELE 

BEHANDELINGEN, TENZIJ 

UITDRUKKELIJKE 

TOESTEMMING VAN PATIËNT 

 BEHANDELINGEN BUITEN DE 

SPECIALISATIE OF OPLEIDING, 
TENZIJ BIJ DRINGENDE HULP 

AAN PERSONEN IN NOOD 

 BETWISTINGEN I.V.M. 
FINANCIEEL BEHEER 

 KERNREACTIES, STRALINGEN, 
TENZIJ STRALING BEDOELD 

ALS THERAPIE 

 BOETE-, 
SCHADEVERGOEDINGS-, 
GARANTIE- OF 

 SCHADE AAN TOESTELLEN, 
INSTRUMENTEN EN 

SUBSTANTIES 

 VERBODEN MEDISCHE EN 

PARAMEDISCHE 

ACTIVITEITEN 

 PROEVEN EN 

EXPERIMENTEN 

 GENEESMIDDELEN DIE NIET 

ZIJN ERKEND 

 MEDISCHE BEHANDELING 

ZONDER DE VEREISTE 

BEWAKING EN REANIMATIE-
APPARATUUR, TENZIJ BIJ 

BIJSTAND AAN EEN 

PERSOON IN GEVAAR 
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 SCHADE DOOR VERVUILING, 
LAWAAI, VOCHT, REUK, 
TEMPERATUUR, TRILLINGEN 

EN STRALINGEN 

VRIJWARINGSBEDING 

 MILIEUVERONTREINIGING 

 SCHADE AAN GOEDEREN VAN 

VERZEKERDE 

 BRAND, VUUR, ONTPLOFFING 

EN ROOK 

 SCHADE VERGOED DOOR 

VERPLICHTE VERZEKERING 

 LUCHTVAARTUIGEN EN 

VAARTUIGEN 

 DADINGEN, 
GERECHTSKOSTEN IN 

STRAFZAKEN EN BOETES 

 SCHADE VAN DE VERZEKERDE 

ZELF OF ZIJN GEZINSLEDEN 

 UITVOEREN VAN 

VOORBIJGESTREEFDE 

MEDISCHE BEHANDELINGEN 

 SCHADE AAN EIGEN 

GOEDEREN 

 ALCOHOLINTOXICATIE OF 

ANDERE INTOXICATIE 

 WEIGERING VAN HULP AAN 

EEN PERSOON IN GEVAAR 

 SCHADE UIT WIJZIGING VAN 

DE ATOOMSTRUCTUUR VAN 

DE MATERIE 

 OORLOG OF 

BURGEROORLOG 

 STAKING, OPROER, LOCK-
OUT, TERRORISME 

 ASBEST 

BEVOEGD-

HEIDSBEDING 

GEEN VERMELDING UITSLUITEND BELGISCHE 

RECHTBANKEN 
DE RECHTBANK VAN DE 

WOONPLAATS VAN DE 

VERZEKERDE 

TOEPASSELIJK 

RECHT 

DE WET LANDVERZEKERINGS-
OVEREENKOMST IS VAN 

TOEPASSING 

BELGISCH RECHT, I.H.B. DE 

WET LANDVERZEKERINGS-
OVEREENKOMST 

BELGISCH RECHT, I.H.B. DE 

WET LANDVERZEKERINGS-
OVEREENKOMST 
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Rb. Antwerpen 17 januari 1980, De Verz. 1981, 183; Vl. T. Gez. 1981, afl. 3, 34. 
 
Cass. 10 februari 1981, Arr. Cass. 1980-81, 643; Bull. 1981, 623; Pas. 1981, I, 623; RW 1980-81, 2728, 
noot. 
 
Gent 26 februari 1981, RW 1982-83, 439, noot VAN OEVELEN, A.; RCJB 1980, 355, noot DALCQ, R. 
 
Cass. 17 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 95; Pas. 1982, I, 90. 
 
Cass. 7 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-82, 200; Bull. 1982, 203; Pas. 1982, I, 203; Rev. dr. pén. 1982, 
90. 
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Brussel 14 januari 1982, RGAR 1983, 10688. 
 
Cass. 13 mei 1982, Pas. 1982, 1056; Arr. Cass. 1981-82, 1134; J.T. 1982, 772. 
 
Cass. 13 mei 1983, Arr. Cass. 1982-83, 1136; Bull. 1983, 1035; Pas. 1983, I, 1035. 
 
Arbh. Gent 13 januari 1984, Or. 1984, 220, noot HERMAN, J. 
 
Cass. 19 januari 1984, Pas. 1984, I, 548, Arr. Cass 1983-84, 585, R.W. 1984-85, II, 1807, RGAR 1986, nr. 
11084, noot VANSWEEVELT, T. 
 
Rb. Gent 8 mei 1984, Vl. T. Gez. 1989-90, 27. 
 
Antwerpen 23 oktober 1984, Vl. T. Gez. 1988-89, 29, noot HEYLEN, R. 
 
Pau (Fr.) 15 januari 1985, Receuil Dalloz 1985, 463. 
 
Cass. 23 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1315; Bull. 1985, 1194; JT 1986, 705, noot LAMBERT, P.; Journ. 
proc. 1985, afl. 68, 29, noot DAYEZ, B.; Pas. 1985, I, 1194; RCJB 1987, 331, noot VERHOEVEN, J.; RW 
1985-86, 1441; Rev. dr. pén. 1986, 210; T. Not. 1986, 27, noot; Vl. T. Gez. 1984-85, 135. 
 
Brussel 31 mei 1985, RGAR 1988, nr. 11.352 en 11.356, noot FRANCE P.; Vl. T. Gez. 1988, 439, noot 
HEYLEN, R.; Vl. T. Gez. 1988, 439, noot FRANCE, P.. 
 
Bergen 14 oktober 1985, Vl. T. Gez. 1986-87, 134. 
 
Luik 25 juni 1986, J.L. 1986, 674. 
 
Rb. Brugge 10 november 1986, RW 1987-88, 293, noot VANSWEEVELT, T.; Vl. T. Gez. 1987, 284, noot 
HEYLEN, R.;  
 
Cass. 13 mei 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1203; Bull. 1987, 1061; JLMB 1987, 1165, noot HANNEQUART, Y.; 
JT 1988, 170; Pas. 1987, I, 1061; RCJB 1989, 588, noot DE NAUW, A.; Rev. dr. pén. 1987, 856; Vl. T. Gez. 
1987-88, 173, noot VAN LIL, M. 
 
Cass. 15 oktober 1987, Arr. Cass. 1987-88, 188; Bull. 1988, 175; JT 1988, 104; Pas. 1988, I, 175; RW 
1987-88, 992, noot; T. Orde Geneesh. 1989, afl. 42, 35, noot VAN LIL, M. 
 
Cass.  9 februari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 720; Bull. 1988, 622; Pas. 1988, I, 662; RGAR 1989, nr. 
11574. 
 
Rb. Gent 12 februari 1988, Vl. T. Gez. 1988, 347, noot VAN LIL, M. 
 
Antwerpen 15 februari 1988, RW 1987-88, 1370. 
 
Brussel 27 oktober 1988, RGAR 1990, nr. 11687. 
 
Rb. Kortrijk 3 januari 1989, RW 1988-89, 1171, noot. 
 
Brussel 18 oktober 1989, T. Verz. 1990, 177, noot BRASSEUR. 
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Cass. 26 oktober 1989, Pas. 1990, I, 241; Arr. Cass. 1989-90, 274; RCJB 1992, 216; RGAR 1991, 11870; 
TBBR 1991, 623, noot  CLEVENBERGH, O. 
 
Rb. Bergen 8 december 1989, T. Verz 1992, 281. 
 
Corr. Brugge 15 januari 1990, Vl. T. Gez. 1990-91, 70. 
 
Rb. Brussel 12 oktober 1990, RGAR 1992, nr. 11996.; TBBR 1991, 408. 
 
Gent 15 januari 1991, Vl. T. Gez. 1991-92, 302. 
 
Cass. 21 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 527; Bull. 1991, 464; Pas. 1991, I, 464;  
 
Corr. Brussel 14 februari 1991, JLMB 1992, 61. 
 
Cass. 15 februari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 641, concl. D’HOORE, G.; Bull. 1991, 572; T. Verz. 1991, 473, 
noot J.R.; JLMB 1991, 1159, noot PIEDBOEUF, F.; JLMB 1991, 1159, noot SCHAMPS, G.; JT 1991, 741, noot 
DALCQ, R.; Pas. 1991, I, 572; RCJB 1992, 5, noot RIGAUX, F.; RGAR 1991, nr. 11878, noot DELVAUX, P.; 
RW 1991-92, 15, concl. D’HOORE, G; Rev. trim. DH 1992, 227, noot FRANCHIMONT, M.; Verkeersrecht 
1991, 144, advies D’HOORE, G.  
 
Rb. Luik 7 mei 1991, JLMB 1991, 1144, noot DEMBOUR, F. 
 
Gent 11 maart 1992, T. Gez. 1995-96, 54, noot VANSWEEVELT, T. 
 
Antwerpen 29 juni 1992, Vl. T. Gez. 1994-95, 20, noot FRERIKS, D. 
 
Corr. Leuven 30 juni 1992, Vl. T. Gez. 1992-93, 109, noot DEWALLENS, F. 
 
Cass. 14 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1106; Bull. 1992, 1028; Pas. 1992, I, 1028; RW 1992-93, 
677. 
 
Antwerpen 16 september 1992, Turnh. Rechtsl. 1993, 44. 
 
Cass. 8 december 1992,  Arr. Cass. 1991-92, 1394; Bull. 1992, 1344; Pas. 1992, I, 1344; RGAR 1994, nr. 
12301; T.B.R. 1993, 5; Vl. T. Gez. 1993-94, 145, noot BALTHAZAR, T. 
 
Brussel 24 december 1992, RGAR 1994, nr. 12328.; TBBR 1995, 208, noot VANSWEEVELT, T. 
 
Cons. d’Etat fr., 9 april 1993, JCP 1993, II, nr. 22.061, noot MOREAU, J. 
 
Brussel 11 juni 1993, T. Gez. 1996-97, 353, noot. 
 
Rb. Brugge 29 oktober 1993, T.B.R. 1994, 25. 
 
Bergen 24 november 1993, RGAR 1995, nr. 12402; Rev. dr. commun. 1996, 23. 
 
Gent 24 juni 1994, T. Verz. 1995, 142. 
 
District Court of New Mexico, Second Judicial District, Bernalillo County. Stella LIEBECK, Plaintiff, v. 
MCDONALD'S RESTAURANTS, P.T.S., INC. and McDonald's International, Inc., Defendants.CV-93-
02419.Aug. 18, 1994. 
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Cass. 3 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 807; J.T. 1995, 26; RW 1996-97, 1227; J.L.M.B. 1995, 616. 
 
Cass. 1 december 1994, Arr. Cass. 1994, II, 1032 ; Pas. 1994, I, 1024; J.T. 1995, 340. Bull. 1994, 1025; 
Verkeersrecht 1995, 169. 
 
Rb. Mechelen 2 december 1994 T. Gez. 1998-99, 155, noot. 
 
Cass. 5 januari 1995, Arr. Cass 1995, 19; Bull. 1995, 19; T. Verz. 1996, 605, noot; JLMB 1996, 336; Pas. 
1995, I, 19; RGAR 1999, nr. 13058.; RW 1995-96, 29; Verkeersrecht 1995, 225. 
 
Antwerpen 1 maart 1995, T. Gez. 1995-96, 221, noot JEGER, N. 
 
Luik 17 maart 1995, T. Gez. 1998-99, 289. 
 
Gent 4 mei 1995, T. Gez. 1998-99, 53. 
 
Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 624; Bull. 1995, 645; P&B 1996, 86; Pas. 1995, I, 645; RW 1995-96, 
637; Verkeersrecht 1995, 261. 
 
Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 828; Bull. 1995, 857; Pas. 1995, I, 857; RW 1995-96, 932; T. 
Gez. 1995-96, 359, noot  CALLENS, S. 
 
Cass. 10 mei 1996, Arr. Cass. 1996, 167;  
 
Gent 20 mei 1996, T.A.V.W. 1997, 47, noot VAN GYSEL, R. 
 
Cass. 17 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 387. 
 
Corr. Neufchâteau 6 november 1996, JLMB 1997, 102 . 
 
Cass. 12 januari 2007, Arr. Cass. 2007, afl. 1, 60; NJW 2007, afl. 171, 845, noot JOQUE, G.; Pas. 2007, 
afl. 1, 62; T. Aann. 2007, afl. 2, 172; TBH 2007, afl. 8, 786, noot VAN SCHOUBROECK, C.; TBO 2007, afl. 4, 
143. 
 
Cass. 24 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 45; Pas. 1997, I, 45. 
 
Antwerpen 21 februari 1997, RW 1997-98, 1078, noot NYS, H. 
 
Cass. fr. 25 februari 1997, T. Gez. 1997-98, 337, noot FAGNART, J.-L. 
 
Rb. Hasselt 27 februari 1997, TBBR 1997, 217. 
 
Cass. 13 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 347; Bull. 1997, 353; JLMB 1997, 1320, noot KUYT, F.; Pas. 1997, 
I, 353; RW 1998-99, 859; Verkeersrecht 1997, 307. 
 
Gent 25 juni 1997, T.A.V.W. 1997, 303. 
 
Gent 4 juni 1997, T.A.V.W. 1998, 247. 
 
Antwerpen 30 september 1997, RW 1997-98, 749, noot. 
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Antwerpen 30 september 1997, J. dr. jeun. 2000, afl. 194, 45, noot; Limb. Rechtsl. 1999, 42; RW 1999-
00, 1023; T. Gez. 1999-00, 211. 
 
Cass. 2 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 889, concl. DUBRULLE, J.; Bull. 1997, 936; T. Verz. 1998, 212, 
noot MUYLDERMANS J.; P&B 1998, 152; Pas. 1997, I, 936; RW 1997-98, 814, concl. DUBRULLE, J., noot; 
T.A.V.W. 1997, 263. 
 
Antwerpen 14 oktober 1997, RW 1998-99, 194, noot VANDEPLAS, A. 
 
Rb. Leuven 7 november 1997, T. Gez. 1998-99, 226. 
 
Luik 23 december 1997,  RGAR 1999, nr. 13168. 
 
Rb. Brugge 19 januari 1998, Intercontact (N) 2000, 49; RW 1999-00, 717. 
 
Cass. 6 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 10; Bull. 1998, 11; Jaarboek Mensenrechten 1997-98, 195, noot 
VANDENHOLE, W.; RW 1998-99, 290, noot; Rev. dr. pén. 1999, 562, noot DE NAUW, A.; Rev. trim. dr. fam. 
2000, 203, noot GENICOT, G. 
 
Luik 3 april 1998, T. Gez. 1999-00, 346. 
 
Luik 30 april 1998, Juristenkrant 2002, afl. 42, 1; T. Gez. 1998-99, 139, noot VANSWEEVELT, T. 
 
Luik 28 mei 1998,  JLMB 1999, 268. 
 
Antwerpen 22 juni 1998, RW 1998-99, 544, noot NYS, H.; T. Gez. 1998-99, 144, noot. 
 
Gent 24 december 1998, T. Strafr. 2001, 90. 
 
Antwerpen 22 februari 1999, A.J.T. 1999-00, 481; RGAR 2000, nr. 13257; T. Gez. 1999-00, 285. 
 
Cass. fr. 29 juni 1999, J.C.P. 1999, nr. 10138. 
 
Gent 15 september 1999, RW 2000-01, 815, noot DE GRYSE, B. 
 
Rb. Antwerpen 8 oktober 1999, T. Gez. 2001-02, afl. 5, 256. 
 
Rb. Brussel 21 oktober 1999, J.T. 2001, 35. 
 
Cass. 17 november 1999, Arr. Cass. 1999, 609; Pas. 1999, I, 609. 
 
Corr. Hasselt 24 december 1999, T. Gez. 2001-02, afl. 3, 167. 
 
Rb. Gent 6 januari 2000, T. Vred. 2000, 423. 
 
Bergen 13 januari 2000,  RGAR 2001, nr. 13428; T. Gez. 2000-01, 379. 
 
Antwerpen 17 januari 2000, T. Gez. 2001-02, afl. 4, 183. 
 
Rb. Brugge 10 april 2000, RW 2001-02, 167, noot. 
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Cass. 24 oktober 2000, A.J.T. 2000-01, 644; Arr. Cass. 2000, 1643; Bull. 2000, 1609; Juristenkrant 
2000, afl. 20, 7; RGAR 2002, afl. 9, nr. 13636; TBH 2001, 166; Verkeersrecht 2001, 139, noot ULRICHTS, 
H.  
 
Rb. Gent 27 november 2000, Intercontact (N) 2001, 6. 
 
Cass. 5 december 2000, Arr. Cass. 2000, afl. 10, 1927; Bull. 2000, afl. 11, 1881; T. Verz. 2001, 256, 
noot HOUBEN, L.; Juristenkrant 2001, afl. 23, 6; RGAR 2002, nr. 13477; RGAR 2003, afl. 1, nr. 13664; 
RW 2001-02, 276; Verkeersrecht 2001, 176. 
 
Luik 4 januari 2001, T. Gez. 2002-03, afl. 5, 330. 
 
Pol. Gent 5 maart 2001, RW 2001-02, 750. 
 
Cass. 19 maart 2001, A.J.T. 2001-02, 616, noot ROOSENS, P.; Arr. Cass. 2001, afl. 3, 441; JTT 2001, 249; 
Pas. 2001, afl. 3, 436; RW 2001-02, 736. 
 
Antwerpen 23 maart 2001, RW 2002-03, afl. 16, 625, noot VANDEPLAS, A. 
 
Rb. Brussel 21 april 2001, TBBR 2006, afl. 2, 108, noot MARCHETTI, R., MONTERO, E., PUTZ, A. 
 
H.v.J. 10 mei 2001,  CML Rev. 2002, afl. 2, 385; DCCR 2002, afl. 55, 53; Juristenkrant 2001, afl. 33, 8; 
ERPL 2002, afl. 6, 847; JT 2002, 207; JLMB 2001, afl. 31, 1332; Jur. HvJ 2001, afl. 5 (A), I, 3569, concl. 
RUIZ-JARABO COLOMER, D.; Pb C 14 juli 2001 (dispositief), afl. 200, 13; Rec. CJCE 2001, afl. 5 (A), I, 3569, 
concl. RUIZ-JARABO COLOMER, D.; T.Gez. 2001-02, afl. 4, 188. 
 
Cass. 18 oktober 2001, TBBR 2004, afl. 2, 84, noot MOSSELMANS, S. 
 
Cass. 14 december 2001, Arr. Cass. 2001, afl. 10, 2200, concl. DUJARDIN, J.; Juristenkrant 2002, afl. 42, 
1; Jaarboek Mensenrechten 2001-02, 255, noot  TROUET, C.; JT 2002, 261, noot TROUET, C.; JLMB 2002, 
afl. 13, 532, noot LELEU, Y., GENICOT, G.; Journ. jur. 2002, afl. 10, 6; Pas. 2001, afl. 12, 2129, concl.  
DUJARDIN, J.; RGAR 2002, 13494; TBBR 2002, afl. 6, 328, concl. DUJARDIN, J., noot TROUET, C.; T. Gez. 
2001-02, afl. 5, 239, noot FAGNART, J.  
 
Cass. 3 januari 2002, Arr. Cass. 2002, afl. 1, 8; A.J.T. 2001-02, 768, noot BOONE, I; Pas. 2002, afl. 1, 5; 
RW 2003-04, afl. 35, 1377, noot; T. Gez. 2003-04, afl. 1, 24, noot. 
 
Rb. Luik 7 januari 2002, RGAR 2002, afl. 6, nr. 13573. 
 
Kh. Brussel 22 januari 2002, RW 2004-05, afl. 4, 148, RGAR 2002, afl. 6, nr. 13580. 
 
Cass. 12 april 2002, Arr. Cass. 2002, afl. 4, 977; JLMB 2002, afl. 28, 1218; Pas. 2002, afl. 4, 883; RW 
2004-05, afl. 39, noot ; TBH 2005, afl. 8, 847. 
 
Luik 24 juni 2002, T. Gez. 2007-08, afl. 3, 242. 
 
Cass. 26 september 2002, Arr. Cass. 2002, afl. 9, 1968; Pas. 2002, afl. 9-10, 1753. 
 
Cass. 26 september 2002, Arr. Cass. 2002, afl. 9, 1988; Pas. 2002, afl. 9-10, 1769; RGAR 2005, afl. 5, 
13988. 
 
Antwerpen 7 oktober 2002, RW 2004-05, afl. 13, 509. 
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Antwerpen 21 oktober 2002, T. Gez. 2007-08, afl. 5, 390. 
 
Voorz. Raad Mededinging nr. 2002-V/M-01, 20 december 2002, Jaarboek Handelspraktijken & 
Mededinging 2002, 1120. 
 
Gent 23 januari 2003, RW 2005-06, afl. 5, 190. 
 
Cass. 20 maart 2003, Arr. Cass. 2003, afl. 3, 691, concl. DE RIEMAECKER; Journ. proc. 2003, afl. 457, 29; 
Pas. 2003, afl. 3, 581, concl. DE RIEMAECKER; RCJB 2006, afl. 1, 9, noot DUBUISSON, B.; RGAR 2005, afl. 6, 
13996, concl. O.M. 
 
Cass. 25 maart 2003, Arr. Cass. 2003, afl. 3, 740, concl. DE SWAEF, M.; Pas. 2003, afl. 3, 617, concl. DE 

SWAEF, M.; RGAR 2004, afl. 1, 13803, concl. O.M.; RW 2003-04, afl. 7, 264; TBH 2003, afl. 8, 669, concl. 
DE SWAEF, M., noot JOQUE, G.; T. Verz. 2003, afl. 3, 545, noot ULRICHS, H.  
 
Corr. Leuven 20 mei 2003, T. Gez. 2004-05, afl. 3, 228. 
 
Rb. Gent 30 juni 2003, T. Vred. 2003, afl. 10, 453. 
 
Antwerpen 8 september 2003, NjW 2004, 558. 
 
Cass. 26 september 2003, Arr. Cass. 2003, afl. 9, 1765; JLMB 2004, afl. 6, 260, noot; NJW 2004, afl. 62, 
271; Pas. 2003, afl. 9-10, 1494; RGAR 2004, afl. 7, nr. 13897; RW 2004-05, afl. 1, 22, noot WEYTS, B.  
 
Brussel 5 december 2003, RW 2006-07, afl. 28, 1158. 
 
Rb. Luik 23 december 2003, RGAR 2005, afl. 7, nr. 14018. 
 
Pol. Veurne 15 januari 2004, T. Verz. 2004, afl. 3, 534. 
 
Antwerpen 26 januari 2004, T. Gez. 2005-06, afl. 4, 293, noot DIJKHOFFZ, W. 
 
Cass. 1 april 2004, Arr. Cass. 2004, afl. 4, 549, concl. WERQUIN, T.; Juristenkrant 2005, afl. 102, 5; J. dr. 
jeun. 2004, afl. 239, 44, noot ; J.T. 2005, afl. 6182, 357, noot ESTIENNE, N.; JLMB 2006, afl. 25, 1076; 
NJW 2005, afl. 112, 628, noot LIERMAN, S.; Pas. 2004, afl. 3, 527, concl. WERQUIN, T.; RW 2004-05, afl. 3, 
106, noot BOONE, I.; TBBR 2005, afl. 6, 368, noot EYBEN, C.; T. Verz. 2006, afl. 2, 235, concl. O.M. 
 
Rb. Brussel 21 april 2004, JT 2004, afl. 6150, 716; T. Gez. 2004-05, afl. 5, 380. 
 
Rb. Gent 7 mei 2004, T. Gez. 2007-08, afl. 2, 162. 
 
Pol. Hoei 13 januari 2005, VAV 2007, afl. 1, 35. 
 
Gent 17 januari 2005, TBBR 2007, afl. 8, 519. 
 
Rb. Luik 17 januari 2005, JLMB 2006, afl. 27, 1185. 
 
Cass. 28 januari 2005, Arr. Cass. 2005, afl. 1, 219; NJW 2005, afl. 126, 1131; Pas. 2005, afl. 1, 217; RW 
2005-06, afl. 39, 1540, noot VANSWEEVELT, T.  
 
Pol. Antwerpen 16 februari 2005, RW 2008-09, afl. 22, 940. 
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Cass. 25 februari 2005, Arr. Cass. 2005, afl. 2, 472; Pas. 2005, afl. 2, 472; RGAR 2006, afl. 5, 14128; 
RW 2005-06, afl. 40, 1585, noot JOCQUÉ, G.; TBH 2005, afl. 8, 861, noot . 
 
Kort Ged. Rb. Gent 20 juni 2005, T. Gez. 2006-07, afl. 4, 274, noot DEWALLENS, F., VAN GOETHEM, R.  
 
Bergen 8 september 2005, Ius & Actores 2008, afl. 2, 57, noot DELAHAYE, T. 
 
Brussel 28 november 2005, Intercontact (N) 2008, afl. 3, 76; RGAR 2008, afl. 1, nr. 14341. 
 
Antwerpen 30 november 2005, RABG 2006, afl. 19, 1454, noot BRANTEGEM, E.; T. Verz. 2007, afl. 2, 
179, noot FONTAINE, P.. 
 
Corr. Brugge 7 februari 2006, T. Gez. 2006-07, afl. 3, 186, noot VEYS, M. 
 
Cass. 24 april 2006,  NJW 2007, afl. 157, 176, noot BOUZOUMITA, S.; Pas. 2006, afl. 4, 933; TGR-TWVR 
2007, afl. 3, 214; P&B 2007, afl. 6, 343, noot TAELMAN, P., VOET, S.; T. Strafr. 2007, afl. 2, 101, noot;  
 
Gent 28 april 2006, T. Verz. 2007, afl. 2, 234. 
 
Cass. 12 mei 2006, J.L.M.B. 2006, afl. 6232, 491, noot; J.L.M.B. 2006, afl. 27, 1170. 
 
Gent 16 mei 2006, T. Gez. 2006-07, afl. 2, 114. 
 
Cass. 29 september 2006, RABG 2007, afl.19, 1256; TBO 2007, afl.2, 67, noot VANHOVE, K.; RW 2006-
07, afl.42, 1718, noot VAN OEVELEN, A.; NjW 2006, 946, noot BOONE, I. 
 
Luik 15 november 2006, RGAR 2008, afl. 2, nr. 14352; T. Gez. 2006-07, afl. 5, 362, noot. 
 
Cass. 27 november 2006, NjW 2006, 946, noot  BOONE, I; RABG 2007, afl.19, 1257, noot PHANG, L.; Pas. 
2006, afl. 11, 2485; NjW 2008, 28, noot  BOONE, I. 
 
Brussel 8 januari 2007, RGAR 2007, afl. 7, nr. 14286. 
 
Cass. 12 januari 2007; NJW 2007, afl. 171, 845, noot JOCQUÉ, G.; Pas. 2007, afl. 1, 62; T. Aann. 2007, 
afl. 2, 172; TBH 2007, afl. 8, 786, noot VAN SCHOUBROECK, C.; TBO 2007, afl. 4, 143. 
 
Kh. Brussel 18 januari 2007, T. Gez. 2009-10, afl. 5, 293, noot N. C.-B. 
 
Rb. Antwerpen 21 februari 2007, T. Gez. 2006-07, afl. 5, 373. 
 
Rb. Gent 26 februari 2007, TGR-TWVR 2008, afl. 1, 10. 
 
Corr. Brussel 27 februari 2007,  NC 2008, afl. 1, 73, noot HUYBRECHTS, L. 
 
Bergen 27 februari 2007, T. Verz. 2007, afl. 4, 426. 
 
Antwerpen 7 mei 2007, T. Verz. 2008, afl. 2, 193. 
 
Luik 21 mei 2007, T.Gez. 2007-08, afl. 5, 385; T. Verz. 2008, afl. 4, 424. 
 
Cass. 25 mei 2007, Pas. 2007, afl. 5, 1004; RW 2008-09, afl. 12, 494, noot VAN SCHOUBROECK, C.; TBH 
2008, afl. 9, noot ; VAV 2008, afl. 2, 90. 
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Cass. 4 september 2007, Pas. 2007, afl.9, 1435. 
 
Antwerpen 24 september 2007, T. Gez. 2008-09, afl. 1, 47, noot CALLENS, S. 
 
Cass. 12 oktober 2007, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2007, 266; NJW 2008, afl. 176, 
120, noot JOQUE, G.; Pas. 2007, afl. 10, 1785; RCJB 2008, afl. 4, 527, noot KIRKPATRICK, J.; TBH 2008, afl. 
9, 767; VAV 2008, afl. 2, 93. 
 
Rb. Brussel 26 oktober 2007, T. Gez. 2008-09, afl. 2, 128, noot T.V. 
 
Corr. Antwerpen 20 november 2007, T. Strafr. 2008, afl. 2, 146, noot DE LAET, K. 
 
Gent 15 februari 2008, T. Verz. 2009, afl. 1, 57 
 
Cass. 7 maart. 2008, NJW 2008, 492. 
 
Antwerpen 14 april 2008, T. Gez. 2008-09, afl. 4, 312, noot. 
 
Cass. 5 juni 2008, Juristenkrant 2008, afl. 175, 3; J.T. 2009, afl. 6336, 28, noot PUTZ, A.; NJW 2009, afl. 
194, 31, noot BOCKEN, H.; NJW 2009, afl. 194, 31, noot BOONE, I.; Pas. 2008, afl. 6-7-8, 1425; RW 2008-
09, afl. 1, 45; RW 2008-09, afl. 19, 795, noot  LIERMAN, S.; TBH 2008, afl. 10, 936; T. Gez. 2008-09, afl. 3,  
210, noot LIERMAN, S.; T. Verz. 2008, afl. 4, 418, noot BOCKEN, H.; VAV 2008, afl. 6, 526. 
 
Cass. 9 juni 2008, JLMB 2008, afl. 41, 1824; JTT 2008, afl. 1018, 380; Pas. 2008, afl. 6-7-8, 1451; RW 
2009-10, afl. 7, 279, noot; Soc. Kron. 2009, afl. 1, 26; Soc. Kron. 2009, afl. 10, 555; TBBR 2010, afl. 4, 
196;  
 
Luik 18 juni 2008, JLMB 2010, afl. 16, 745. 
 
Rb. Hasselt 30 juni 2008, T. Gez. 2008-09, afl. 3, 204. 
 
Gent 18 september 2008, Intercontact 2009, afl. 4, 82 
 
Antwerpen 1 december 2008, T. Gez. 2010-11, afl. 2, 158, noot R.V., S. P. 
 
Cass. 2 januari 2009, Arr. Cass. 2009, afl. 1, 3; Pas. 2009, afl. 1, 2; RGAR 2009, afl. 10, nr. 14574; T. Pol. 
2009, afl. 3, 127, noot; VAV 2009, afl. 2, 127. 
 
Cass. 3 april 2009, Arr. Cass. 2009, afl. 4, 983; Pas. 2009, afl. 4, 899. 
 
Rb. Antwerpen 23 april 2009, T. Gez. 2009-10, afl. 4, 227, noot PANIS, S. 
 
Cass. 24 april 2009, T.B.H. 2010, afl. 1, 56, noot H. COUSY; Arr. Cass. 2009, afl. 4, 1111; NJW 2009, afl. 
207, 635, noot JOQUE, G.; Pas. 2009, afl. 4, 1024; RABG 2010, afl. 20, 1308, noot WUYTS, D.; T. Verz. 
2010, afl. 1, 38, noot FAGNART, J.-L. 
 
Cass. 13 mei 2009, Arr. Cass. 2009, afl. 5, 1254; AM 2009, afl. 4, 384; Pas. 2009, afl. 5, 1167. 
  
Gent 14 mei 2009, T. Gez. 2010-11, 52, noot T.V. 
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Pas. 2009, afl. 5, 1263; Soc. Kron. 2009, afl. 10, 555. 
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Cass. 11 juni 2009, Arr. Cass. 2009, afl. 6-7-8, 1636; Juristenkrant 2009, afl. 200, 4; JLMB 2010, afl. 21, 
967; Pas. 2009, afl. 6-8, 1501, concl. DE KOSTER, P.; T.Gez. 2010-11, afl. 1, 27, noot VAN ENIS, Q. 
 
Cass. 22 juni 2009, NJW 2009, afl. 209, 724, noot BOONE, I. 
 
Cass. 26 juni 2009, Arr. Cass. 2009, afl. 6-7-8, 1829; Juristenkrant 2009, afl. 200, 4; NJW 2009, afl. 211, 
812, noot BOONE, I.; Pas. 2009, afl. 6-8, 1681; RW 2009-10, afl. 36, 1522, noot NYS, H. 
 
Cass. 29 juni 2009, Arr. Cass. 2009, afl. 6-7-8, 1849; Pas. 2009, afl. 6-8, 1701; RGAR 2010, afl. 4, nr. 
14636; TBH 2010, afl. 1, 75, noot; RW 2010-11, 1177. 
 
Rb. Luik 30 november 2009, JLMB 2010, afl. 16, 748, noot GENICOT, G.; RGAR 2010, afl. 9, nr. 14682, 
noot M.V. 
 
Rb. Brussel 7 januari 2010, JLMB 2010, afl. 16, 752, noot GENICOT, G.. 
 
Cass. 11 januari 2010; RABG 2010, afl. 20, 1325, noot VEREECKEN, S.; Rev. trim. dr. fam. 2010, afl. 3, 
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Rb. Hasselt 15 april 2010, T. Gez. 2010-11, afl. 2, 154, noot LEMMENS, C. 
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