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Woord vooraf  

Deze masterproef is geschreven met het oog op het behalen van het diploma ‘master in de 

Rechten’ aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid te Gent. In deze masterproef wordt de bestaande 

wetgeving en rechtspraak met betrekking tot artikel 1386bis BW kritisch onderzocht. Het 

schrijven van dit eindwerk ging gepaard met vele opzoekingen in de bibliotheken en vooral 

met de vereiste van een logisch redeneervermogen. Dit werkstuk vormt het sluitstuk van een 

interessante en leerrijke vijfjarige opleiding. De weg tot het behalen van dit diploma is niet 

zomaar onopgemerkt voorbijgegaan aan mijn omgeving. Zonder de steun en moed die mij 

werd gegeven zou ik nooit geraakt zijn tot waar ik nu sta. Daarom staat een woord van dank 

hier wel op zijn plaats. 

Allereerst wil ik mijn promotor Marc Kruithof bedanken voor de vele feedback die hij mij 

heeft gegeven bij het schrijven van dit werkstuk. Zonder zijn kritische bijdrage zou deze 

masterproef niet geleid hebben tot dit eindresultaat. Zijn commentaren, suggesties en zijn 

verbeteringen waren voor mij een onmisbare hulp.  

Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken. Zij hebben het mij mogelijk gemaakt deze opleiding 

te volgen. Door hun steun en bezorgdheid heb ik deze opleiding tot een goed einde kunnen 

brengen. Zij hebben mij steeds een hart onder de riem gestoken wanneer dit nodig was. 

Bedankt dat ik steeds op jullie kon rekenen.  

Bovendien wil ik mijn mama en zus expliciet bedanken voor de steun die ik van hen kreeg 

gedurende de stressvolle examenperiodes. Bedankt voor de tranen die jullie opvingen en het 

gezeur dat jullie moesten aanhoren, maar ook de vreugde die ik met jullie kon delen bij het 

behalen van goede resultaten en mijn bachelordiploma. Hartelijk bedankt dat jullie er steeds 

voor mij waren en ik steeds op jullie kon rekenen in de goede en slechte tijden van deze 

opleiding. 
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1. Inleiding 

1. Het Grondwettelijk Hof wordt dagelijks geconfronteerd met de vraag of de regelgeving 

strookt met het gelijkheidsbeginsel zoals opgenomen in de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. Door middel van een toetsing aan het gelijkheidsbeginsel verifieert het 

Grondwettelijk Hof of er geen onevenredige discriminatie schuilt in de wetgeving. Het 

gelijkheidsbeginsel houdt in dat iedereen gelijk moet worden behandeld. Een verschil in 

behandeling van personen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden wordt ook via het 

gelijkheidsbeginsel gedoogd, indien hiervoor een objectieve en redelijke verantwoording 

bestaat. Om de verantwoording objectief en redelijk te beoordelen moeten het doel en de 

gevolgen van het ingevoerde onderscheid worden onderzocht. Er is sprake van een schending 

van het gelijkheidsbeginsel, indien vaststaat dat het ingevoerde onderscheid redelijkerwijze 

niet evenredig is met het beoogde doel van de wetgever.
1
 

Het gelijkheidsbeginsel vertoont twee aspecten. Enerzijds verhindert het beginsel dat 

personen die zich in een gelijke situatie bevinden op een verschillende wijze worden 

behandeld. Anderzijds belet hetzelfde beginsel dat personen die zich in een wezenlijk 

verschillende situatie bevinden op dezelfde wijze worden behandeld, tenzij hiervoor een 

redelijke verantwoording bestaat.
2

 Indien deze verantwoording ontbreekt, gaat het 

Grondwettelijk Hof over tot een werkelijke toetsing van dit verschil in behandeling aan het 

gelijkheidsbeginsel. Vooraleer deze toetsing kan worden uitgevoerd, moet het bestreden 

onderscheid betrekking hebben op twee categorieën van personen die zich in een 

vergelijkbare situatie bevinden. Pas indien er sprake is van een vergelijkbare situatie kan het 

Grondwettelijk Hof overgaan tot de werkelijke toetsing aan de hand van drie criteria. 

Allereerst wordt er nagegaan of een verschillende behandeling een wettig doel nastreeft en 

deze differentiatie berust op een objectief criterium. Daarenboven wordt onderzocht of het 

onderscheid in behandeling wel pertinent is. Hierbij moet het Grondwettelijk Hof nagaan of 

het ingevoerde onderscheid wel noodzakelijk is om de gestelde doelstelling met deze 

maatregel te bereiken.  

 

 

                                                           
1
 Arbitragehof 13 juli 1989, nr. 21/89, BS 21 juli 1989, 12.777. 

2
 GwH 13 oktober 2011, nr. 156/2011,  BS 15 december 2011, 74650. 
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Tot slot moet het Grondwettelijk Hof nagaan of er een evenredig verband bestaat tussen de 

aangewende middelen en de beoogde doelstelling. Met andere woorden, het Grondwettelijk 

Hof moet in de laatste fase onderzoeken of het ingevoerde onderscheid in behandeling de 

beste optie is om aan de gestelde doelstelling van de wetgever tegemoet te komen. 

1.1. Probleemstelling 

 

2. In deze masterproef wordt nader ingegaan op één specifiek artikel, zijnde artikel 1386bis 

BW, dat handelt over de vergoedingsplicht van geestesgestoorden.  

Artikel 1386bis BW luidt als volgt: “Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door 

een persoon die lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of controle over zijn 

daden teniet doet of ernstig aantast, kan de rechter hem veroordelen tot een gehele vergoeding 

of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de controle 

over zijn daden had. De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende met de 

omstandigheden en met de toestand van de partijen.” 

Volgens artikel 1386bis BW is het mogelijk om de niet-aansprakelijkheid wegens 

ontoerekenbaarheid van de onrechtmatige daad ten aanzien van een krankzinnige persoon op 

te heffen. In principe kan een persoon die lijdt aan geestesstoornis niet aansprakelijk worden 

gesteld. Door de geestesstoornis heeft deze persoon geen controle over de daden die hij stelt. 

Omdat dit principe op veel kritiek stuitte, heeft de wetgever de gehele vrijstelling van 

aansprakelijkheid voor krankzinnigen aan banden gelegd. De wetgever had daarbij een 

bescherming van het slachtoffer voor ogen.  

3. De wetgever baseert zich hiervoor op de billijkheidsgedachte, aangezien de krankzinnige 

niet schuldbekwaam is.
3

 Deze billijkheidsgedachte houdt in dat de rechter de 

beoordelingsvrijheid heeft om de krankzinnige al dan niet tot een gehele of gedeeltelijke 

vergoeding te veroordelen, zodanig dat het slachtoffer door dit artikel wel zal worden vergoed 

voor de geleden schade.  Bij deze beoordeling moet de rechter voldoende rekening houden 

met de concrete omstandigheden en de toestand van de partijen.
4
   

                                                           
3
 I. BOONE, H. BOCKEN en M.KRUITHOF, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

154. 
4
 Cass (2e k) 12 september 2006, AR P.06.0718 N ( T.L, G.L., G.P.,G.J., G.T., G.M./ M.G..MA) Arr.Cass. 2006, 

afl. 9, 1700, Pas. 2006, afl. 9-10, 1725. 
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De rechter moet bij de beoordeling een aantal toetsingselementen onderzoeken. Hierbij zal de 

financiële toestand van zowel het slachtoffer als van de schadeveroorzaker geanalyseerd 

worden. Tevens zal de rechter nagaan of de schadeveroorzaker al dan niet verzekerd is.  

Tot slot wordt ook de zwaarwichtigheid van de schade in rekening gebracht. Na dit onderzoek 

oordeelt de rechter of de schadeveroorzaker voldoende financieel krachtig is. Indien de 

rechter van oordeel is dat dit het geval is, dan kan de geestelijk onbekwame 

schadeveroorzaker veroordeeld worden tot een gehele vergoedingsplicht.
5
 

4. Niet alleen de categorie geestesgestoorden leidt tot een niet-aansprakelijkheid. Er bestaan 

ook rechtvaardigingsgronden die tot gevolg hebben dat de schadeveroorzaker niet 

aansprakelijk kan worden gesteld voor het schadegeval op basis van artikel 1382 BW. Deze 

rechtvaardigingsgronden kunnen zowel betrekking hebben op de fout zelf als op de 

causaliteit.
6
 De gevolgen van een rechtvaardigingsgrond zijn wel verschillend. Bij de eerste 

categorie zal het inroepen van de rechtvaardigingsgrond ertoe leiden dat de onrechtmatige 

daad beschouwd wordt als een rechtmatige daad. De tweede categorie daarentegen heeft tot 

gevolg dat de onrechtmatige daad niet toerekenbaar is aan de schadeverwekker.
7
 

5. In deze masterproef wordt er onderzocht of in het licht van het gelijkheidsbeginsel bepaalde 

rechtvaardigingsgronden dienen opgenomen te worden in het toepassingsgebied van artikel 

1386bis BW om een discriminatie overeenkomstig artikelen 10 en 11 van de Grondwet te 

vermijden.  

In dit onderzoek wordt nagegaan of beide categorieën, zijnde de personen met een 

geestesstoornis en de personen die zich kunnen beroepen op rechtvaardigingsgronden, zich in 

een gelijke situatie bevinden. Indien dit zo blijkt te zijn, wordt er onderzocht of de 

verschillende wijze van behandeling wel wettig is en gebaseerd is op een objectief criterium. 

Vervolgens wordt het onderscheid getoetst aan het pertinentie- en proportionaliteitscriterium. 

 

 

                                                           
5
 H. VANDENBERGHE en  M. VAN QUICKENBORNE,“Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad 2000-2008”, TPR 2010, afl.4, (2107) 2113. 
6
 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, volume 3, Presses universitaires de Bruxelles, 1994-1995, 587. 

7
 L. CORNELIS en P. VAN OMMESLAGHE, “Les ‘faits justifiatifs’ dans  le droit belge de la responsabilité 

aquilienne”, in J. LIMPENS,  In memoriam Jean Limpens, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (265) 

265-267. 
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Dit onderzoek is van cruciaal belang voor de slachtoffers in beide gevallen. Indien de 

schadeveroorzaker zich voor zijn daad kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond, dan kan 

hij niet aansprakelijk worden gesteld overeenkomstig artikel 1382 BW. Dit impliceert dat het 

slachtoffer niet kan worden vergoed, waardoor deze zich in een onbillijke situatie bevindt.  

Het slachtoffer dient in dit geval zelf in te staan voor de eigen schade zonder enige fout te 

hebben begaan. Deze situatie verschilt van een context waarin de fout wordt begaan door een 

persoon die lijdt aan een geestesstoornis met een bewustzijnsverlies tot gevolg. In dergelijk 

geval heeft de wetgever een bijzondere regeling uitgewerkt om slachtoffers te beschermen. 

Hoewel een geestesgestoorde ook niet aansprakelijk kan worden gesteld op basis van artikel 

1382 BW wegens ontoerekenbaarheid van de onrechtmatige daad, heeft de rechter op grond 

van artikel 1386bis BW toch de mogelijkheid om de geestesgestoorde te veroordelen tot een 

gehele of een gedeeltelijke schadevergoeding.  

6. Indien er verder wordt ingegaan op het controleverlies in hoofde van de schadeveroorzaker, 

dan bestaat er niet alleen controleverlies wegens een geestesstoornis (psychische oorzaak). 

Het is echter ook mogelijk dat er een controleverlies ontstaat wegens fysieke redenen. Onder 

deze categorie ressorteren personen die lijden aan een ziekte met een bewustzijnsverlies tot 

gevolg. Personen die op het ogenblik van de feiten getroffen worden door een hartintact of 

een epilepsieaanval vormen hier een duidelijk voorbeeld van.
8
 Op dat moment heeft de 

persoon geen controle meer over zijn daden, waardoor de daad ook niet toerekenbaar kan zijn 

aan de schadeveroorzaker net zoals bij een geestesstoornis. 

Deze vorm van ontoerekenbaarheid wordt niet opgenomen in de rechtvaardigingsgronden, 

zoals noodtoestand of wettige verdediging, die leiden tot een niet-aansprakelijkheid op grond 

van artikel 1382 BW, maar betreft een vorm van overmacht. Net zoals bij de 

rechtvaardigingsgronden, kan het slachtoffer ook in dit geval nergens terecht om schadeloos 

gesteld te worden. Dit lijdt opnieuw tot een onbillijke situatie voor het slachtoffer. Het 

controleverlies door fysieke redenen ressorteert ook niet onder het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW.  In tegenstelling tot het controleverlies door een geestesstoornis is er ook 

voor dit specifiek geval geen bijzondere regeling uitgewerkt om het slachtoffer enige 

compensatie te bieden. 

                                                           
8
 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Overmacht in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” in J. ROZIE, S. 

RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds), Overmacht, Antwerpen, Intersentia, 2015, (35) 40. 
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7. Alhoewel er reeds verschillende pogingen werden ondernomen om het toepassingsgebied 

van artikel 1386bis BW uit te breiden, is het toepassingsgebied nog steeds niet aangepast. 

Bijvoorbeeld de suggestie van DALCQ, die voorstelde om het toepassingsgebied uit te 

breiden tot het controleverlies wegens fysieke redenen bij het besturen van een voertuig, 

kende geen succes niettegenstaande dit voorstel wel werd bijgetreden door bepaalde 

rechtspraak.
9
 

Het feit dat het toepassingsgebied nooit verder werd uitgebreid of in enige uitbreiding werd 

voorzien is te wijten aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie heeft 

de uitbreiding van artikel 1386bis BW tot de categorie voor het controleverlies wegens een 

fysieke oorzaak uitgesloten.
10

 

Het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW is namelijk overgenomen van artikel 1 van de 

interneringswet van 9 april 1930.
11

  In artikel 1 van deze wet wordt er verwezen naar een staat 

van krankzinnigheid, geestesstoornis of zwakzinnigheid. Hierdoor oordeelt het Hof van 

Cassatie dat deze bijzondere regeling enkel van toepassing is indien er een psychopathologie 

in hoofde van de schadeveroorzaker aanwezig is. Dergelijke psychopathologie moet de 

oorzaak zijn van het controleverlies. Indien het controleverlies echter te wijten is aan een 

fysieke oorzaak (zoals het geval is bij een epilepsieaanval of een hartinfarct), dan is artikel 

1386bis BW niet van toepassing. 

Volgens het Hof van Cassatie is het controleverlies met fysieke oorzaak gekenmerkt door een 

tijdelijke bewustzijnsverlies, waarna de persoon in kwestie terug volkomen normaal is. 
12

 De 

zienswijze van het Hof van Cassatie wordt bijgetreden door SWENNEN en sluit ook aan bij 

de inhoud van het wetsvoorstel van 1984.
13

  

                                                           
9
 R.O. DALCQ, “Examen de Jurisprudence (1968 à 1972). La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", 

RCJB 1974, (249) 251-252. ; Brussel, 23 maart 1979, RGAR 1980, 10115.: In deze zaak wordt aan “ de ernstige 

staat van krankzinnigheid” de volgende betekenis gegeven : “Een bestaanswijze die vatbaar is voor ernstige 

gevolgen die zich uiten door aanpassingsmoeilijkheden van de intellectuele functies van de geest.”; Luik 2 

december 1975, RGAR 1977, 9768.: Hierin wordt verduidelijkt dat het niet van belang is dat de wetgever niet 

alle toepassingsgevallen in de wet van 16 april 1935 voorzag, maar het de taak is van de hoven en rechtbanken 

om de wetten aan de sociale evolutie aan te passen. Deze evolutieve uitlegging is nodig bij vage wettelijke 

begrippen zoals hier “een staat van krankzinnigheid of geestesstoornis”. Hierdoor werd geconcludeerd dat het 

plotse bewustzijnsverlies ten gevolge van een acute slagaderinsufficiëntie wel onder het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW ressorteert. 
10

 I. BOONE, H. BOCKEN en M.KRUITHOF, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

154. 
11

 Artikel 1 wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, BS 11 mei 1930, 2447. 
12

 Cass. 20 juni 1979, RW 1979-1980, 2901.; Cass. 24 april 1980 (Lea Odd Maxwell / Goldmuntz), Pas. 1980, I, 

1055, Arr.Cass. 1979-1980, 1065, RW 1981-1982, 1215. 
13

 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2000, 423. 
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Hierin wordt geargumenteerd dat artikel 1386bis BW strikt geïnterpreteerd moet worden, 

aangezien dit artikel een afwijking vormt van het gemeen recht.  

Hierdoor is deze regeling enkel van toepassing voor volstrekt krankzinnigen. Indien de 

krankzinnige soms heldere tussenpozen kent, kan de rechter artikel 1386bis BW niet 

toepassen. Een persoon die lijdt aan een tijdelijk bewustzijnsverlies wegens ziekte en hierdoor 

een schadegeval veroorzaakt, zal dus niet aansprakelijk geacht worden. Het slachtoffer kan 

dus geen schadevergoeding vorderen voor degeleden schade, terwijl dit bij artikel 1386bis 

BW wel het geval is.
14

 

In deze masterproef wordt onderzocht of de zienswijze van het Hof van Cassatie tot op heden 

nog steeds steek houdt. De rechtspraak van het Hof van Cassatie dateert uit het verre verleden, 

terwijl er toch al heel wat evoluties merkbaar zijn omtrent de invulling van het begrip 

‘geestesgestoorde’. Waar het vroeger praktisch onmogelijk was om het gedrag van een 

geestesgestoorde te verklaren, is dit dankzij technologische vooruitgang nu wel mogelijk. 

Door nieuwe inzichten te verwerven in het gedrag van de mens is de kijk op 

geestesgestoorden en hun behandeling aanzienlijk geëvolueerd. Zo zijn ondertussen veel 

geestesstoornissen te verklaren aan de hand van hersenscans en de cerebrale storingen die 

daarmee worden getraceerd.
15

 Hierdoor komt de rechtspraak van het Hof van Cassatie op de 

helling te staan.  

8. Het oordeel van het Grondwettelijk Hof zal in dit vraagstuk een grote rol spelen. Het 

Grondwettelijk Hof kan immers nagaan of er sprake is van een schending van het 

gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Indien dit het geval is, 

dan moet de bijzondere regeling van artikel 1386bis BW worden uitgebreid tot andere vormen 

van controleverlies die vergelijkbaar zijn met deze die te wijten is aan een geestesstoornis. 

Door deze uitbreiding zal het voor de slachtoffers mogelijk zijn om ook in het geval van een 

ongeval met overmacht een vergoeding te krijgen van de schadeveroorzaker. 

 

 

                                                           
14

 Wetsvoorstel (Mr. VERVAET) tot wijziging van artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de 

wet van 16 april 1935, Parl.St. Kamer 1984-1985, nr. 1061, 2. 
15

 B. APPELS en R. PONDS, “De neuropsychologische praktijk” in R. KESSELS, P. ELING, R. PONDS, J. SPIKMAN 

en M. VAN ZANDVOORT, Klinische neuropsychologie, Amsterdam, Boom,  2012, (51) 70. 
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1.2. Onderzoeksvraag 

 

9. De centrale onderzoeksvraag in deze masterproef luidt als volgt: is het verantwoord om het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW te beperken tot één bepaalde categorie van 

controleverlies, namelijk deze wegens een geestesstoornis?  

Om een antwoord te krijgen op deze centrale onderzoeksvraag dient er eerst een antwoord 

geformuleerd te worden op een aantal bijkomende onderzoeksvragen. 

Vooreerst moet worden nagegaan welke andere vormen van controleverlies in aanmerking 

komen om onder het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW te ressorteren. Dit wordt 

nader bekeken bij de vergelijkbaarheidstoets. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt 

tussen de rechtvaardigingsgronden die leiden tot een rechtmatigheid of tot een 

ontoerekenbaarheid van de daad. De rechtvaardigingsgronden kunnen enkel in aanmerking 

komen voor de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, als deze gronden ook voldoen aan de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 1386bis BW. Hierbij is het cruciaal om na te gaan of er 

sprake is van een objectief onrechtmatige daad in hoofde van de schadeveroorzaker die op het 

moment van de feiten geen controle had over zijn daden. 

Ten tweede wordt onderzocht of het onderscheid in behandeling een wettig doel nastreeft en 

deze differentiatie gebaseerd is op een objectief criterium.  

Overigens rijst de vraag of het gemaakte onderscheid tussen een fysieke oorzaak en een 

psychische oorzaak van een geestesstoornis wel nog pertinent is. Het is immers mogelijk dat 

vergelijkbare categorieën toch op een verschillende wijze worden behandeld, tenzij dit niet 

objectief gerechtvaardigd is. Bij dit onderzoek is het echter van belang om een zicht te krijgen 

op de resultaten van  de nieuwe inzichten betreffende de oorzaken van een geestesstoornis. 

Hiervoor zal het huidige toepassingsgebied van artikel 1386bis BW worden geanalyseerd. Er 

wordt nagegaan of de oorzaak van mentaal gehandicapten, depressies en psychosen louter te 

wijten is aan een psychische stoornis zoals door het Hof van Cassatie wordt beweert. In het 

algemeen kan de vraag gesteld worden of een geestesstoornis enkel en alleen veroorzaakt kan 

worden door een psychische stoornis of door een continu inherente verbinding tussen het 

psychische en het lichamelijke. 
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Tot slot wordt de proportionaliteitstoets uitgevoerd. In het wetsvoorstel van 1984 wordt er 

verwezen naar de mogelijkheid tot het verkrijgen van een schadevergoeding van het Belgisch 

Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor slachtoffers betrokken bij een overmachtssituatie.
16

 

Bij de proportionaliteitstoets wordt er nagegaan of deze regeling een gelijkaardige 

bescherming biedt overeenkomstig artikel 1386bis BW. 

1.3. Onderzoeksmethode 

 

10. Het onderzoek start met een uitvoerig literatuur- en bronnenonderzoek. Dit houdt in dat er 

beroep wordt gedaan op zowel wetgeving, rechtspraak als rechtsleer om een duidelijk en 

volledig beeld te krijgen over artikel 1386bis BW en de bestaande rechtvaardigingsgronden. 

Vooraleer de eigenlijke toetsing door te voeren wordt er een analyse gemaakt van de arresten 

van het Grondwettelijk Hof om deze redeneerwijze te kennen. Uiteindelijk zal er aan de hand 

van verschillende toetsingscriteria geverifieerd worden of er al dan niet sprake is van een 

schending van het gelijkheidsbeginsel. 

1.4. Opbouw van de masterproef 

 

11. In deze masterproef wordt aan de hand van de toetsingscriteria van het Grondwettelijk Hof 

een onderzoek gedaan naar een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel opgenomen 

in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dit onderzoek is essentieel om eerst een beeld te 

kunnen schetsen over het verschil in behandeling van de categorieën die leiden tot de niet- 

aansprakelijkheid op basis van artikel 1382 BW. Hierbij wordt nagegaan of het gemaakte 

onderscheid de toetsing bij het Grondwettelijk Hof zou doorstaan. Indien uit deze masterproef 

blijkt dat een onderscheid in behandeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, kan dit een 

eerste aanzet zijn om toch het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW te wijzigen en te 

verruimen.  

Het onderzoek van deze masterproef start in deel 2 met een korte uiteenzetting van het 

foutbegrip in het burgerlijke buitengerechtelijk aansprakelijkheidsrecht. Vooraleer een 

persoon aansprakelijk kan worden gesteld moeten er drie constitutieve elementen bewezen 

worden, namelijk een fout, schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.   

                                                           
16

Wetsvoorstel (Mr. VERVAET) tot wijziging van artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de 

wet van 16 april 1935, Parl.St. Kamer 1984-1985, nr. 1061, 1. 
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De vereiste fout bestaat uit een subjectief element, zijnde de schuldbekwaamheid en een 

objectief element, zijnde de aanwezigheid van een onrechtmatige daad. Deze sub-elementen 

worden in deze masterproef verder toegelicht. Indien één van deze twee sub-elementen 

ontbreekt, dan is er niet voldaan aan de invulling van het foutbegrip als constitutief element 

om iemand aansprakelijk te stellen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de 

schadeveroorzaker zich kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond,waardoor de 

schadeveroorzaker niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van artikel 1382 BW.  

Alle rechtvaardigingsgronden worden ingedeeld naargelang deze een invloed hebben op het 

subjectief element of op het objectief element van het foutbegrip. Dit onderscheid is cruciaal, 

aangezien artikel 1386bis BW enkel een oplossing biedt voor de ontoerekenbaarheid van een 

onrechtmatige daad wegens een geestesstoornis.  

In tegenstelling tot de andere gevallen die leiden tot niet-aansprakelijkheid overeenkomstig 

artikel 1382 BW, kan het slachtoffer bij een schadegeval veroorzaakt door een 

geestesgestoorde wel een gehele of gedeeltelijke schadevergoeding krijgen.  

Volgens artikel 1386bis BW is de verdeling van de schadelast gebaseerd op het 

billijkheidsprincipe. Hierdoor wordt de schadelast verdeeld onder het slachtoffer en de 

schadeveroorzaker op basis van de billijkheid. In deel 3 van deze masterproef wordt er 

nagegaan wat die billijkheidsgedachte precies inhoudt en waarom de wetgever het nodig 

achtte om het billijkheidsprincipe op te nemen in artikel 1386bis BW. 

In het 4
de

 deel wordt het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW uitvoerig besproken. In 

dit onderdeel wordt vooreerst een blik geworpen op de interneringswet. De wet internering 

vormde immers het uitgangspunt om niet enkel op strafrechtelijk, maar ook op burgerlijk 

gebied een regeling uit te werken voor geïnterneerden. Hierdoor werd de onbillijke situatie 

voor het slachtoffer een precaire materie. Tevens wordt hierbij de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie als deze van de andere lagere rechtscolleges bekeken.  

In deel 5 wordt de eigenlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel uitgevoerd met de gevallen 

die de vergelijkbaarheidstoets hebben doorstaan.  Eerst wordt de wettigheid en de objectiviteit 

van het onderscheid onderzocht. Daarna wordt het pertinentie-criterium geanalyseerd, waarbij 

wordt gekeken of een onderscheid tussen een geestesstoornis met een psychische oorzaak en 

een geestesstoornis wegens een fysieke oorzaak wel nog pertinent is. Tot slot wordt de 

proportionaliteit van het onderscheid in behandeling besproken.  
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Hierin wordt onderzocht of de bescherming aan het slachtoffer door de voorziene 

vergoedingen van het Belgische Gemeenschappelijk Waarborgfonds gelijkaardig is als deze 

overeenkomstig artikel 1386bis BW.  

In het laatste deel van deze masterproef wordt omtrent het gehele onderzoek een besluit 

geformuleerd. Dit besluit dient een antwoord te bieden op de vraag of het toepassingsgebied 

van artikel 1386bis BW al dan niet dient te worden uitgebreid.  

2. Geen aansprakelijkheid op basis van artikel 1382 BW. 

2.1. Foutbegrip in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 

 

12. Om iemand aansprakelijk te kunnen stellen in het burgerlijk buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht in België moet er een fout, schade en een oorzakelijk verband 

bewezen worden. Het slachtoffer kan slechts een schadevergoeding vorderen indien hij kan 

aantonen dat de geleden schade in causaal verband staat met een fout die kan worden 

toegerekend aan de schadeveroorzaker en die tot de aansprakelijkheid van de 

schadeveroorzaker aanleiding kan geven.  

Indien het slachtoffer de drie toepassingsvoorwaarden heeft kunnen bewijzen, dan wordt de 

schadeveroorzaker, die door zijn fout schade heeft veroorzaakt, aansprakelijk gesteld 

overeenkomstig artikel 1382 BW. Conform artikel 1382 BW moet de schadeveroorzaker het 

slachtoffer vergoeden voor de bewezen geleden schade.
17

 

13. Het vereiste element fout bevat twee sub-elementen, namelijk een objectief element en 

een subjectief element. Het objectief element wordt ook de onrechtmatigheidsvereiste 

genoemd en impliceert dat er een onrechtmatige gedraging aanwezig moet zijn. Het subjectief 

element is de toerekenbaarheidsvereiste. Het is namelijk vereist dat het onrechtmatig gedrag 

kan verweten worden aan een persoon. 
18

 

 

 

                                                           
17

  I. BOONE, H. BOCKEN en M.KRUITHOF,  Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

8. 
18

 H. VANDENBERGHE, “Recente ontwikkelingen bij de foutaansprakelijkheid” in H. COUSY en H. 

VANDENBERGHE (eds), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, Die Keure, 2008, (45) 45. 
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2.1.1. Het objectief element: De onrechtmatigheidsvereiste 

A)  Miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm of een specifieke 

rechtsnorm 

 

14. Onrechtmatigheid betekent in strijd met de algemene norm. Naar Belgisch recht omvat 

onrechtmatig gedrag elk gedrag dat strijdig is met de algemene zorgvuldigheidsnorm of met 

een specifieke rechtsnorm.
19

 

De miskenning van een specifiek gebod of verbod opgelegd door de wet is op zich voldoende 

om een onrechtmatigheid vast te stellen.
20

 Bij een schending van een specifieke rechtsnorm is 

de toetsing aan de algemene zorgvuldigheidsnorm overbodig.
21

 Dit betekent evenwel niet dat 

wanneer iemand het specifiek gebod of verbod naleeft, deze persoon automatisch rechtmatig 

handelt.
22

Het schadeverwekkend gedrag wordt getoetst aan de algemene 

zorgvuldigheidsnorm.
23

 Er kan een inbreuk worden vastgesteld door het onzorgvuldig 

handelen zonder dat dit handelen een inbreuk op de wet vormt.
24

 

Daarentegen impliceert de niet-naleving van een wetsbepaling niet noodzakelijk het stellen 

van onzorgvuldig gedrag. Bijvoorbeeld een persoon begaat een inbreuk op de Wegcode door 

met zijn voertuig door het rood licht te rijden. Dit is een schending van de Wegcode, maar het 

is mogelijk dat deze inbreuk niet wordt beschouwd als onzorgvuldig gedrag. Er wordt steeds 

rekening gehouden met de mogelijke gedragingen van een zorgvuldig persoon die een 

bepaalde situatie opwekt.  

                                                           
19

 B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 12-13. 
20

 Pol. Brugge 6 september 1999, TAVW 2001,142.; Brussel 26 april 2000, RGAR 2001, nr.13449.; G. SCHAMPS, 

“La violation de la loi et la prévisibilité du dommage en matière aquilienne”( noot onder Brussel 28 april 1992), 

JLMB 1994, (45) 46. 
21

 Cass. 3 oktober 1994, AR C.93.0243.F (R.S.Z/ Bertrand), Pas. 1994, I, 788, Arr.Cass 1994, 807, JT 1995, 26. 

Het Hof oordeelde: De materiële overtreding van een wets- of verordeningsbepaling maakt op zichzelf een fout 

uit die leidt tot strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader, mits de overtreding wetens 

en willens is begaan. 
22

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 139. 
23

 G. SCHAMPS, “La violation de la loi et la prévisibilité du dommage en matière aquilienne”( noot onder Brussel 

28 april 1992), JLMB 1994, (45) 46. 
24

 Cass. 16 februari 1970,Pas. 1970, I, 523, Arr. Cass. 1970, 558, RGAR 1971, nr. 8682.: De bestuurder handelt 

foutief wanneer hij op onvoorzichtige wijze gebruik maakt van zijn voorrang van rechts door een zeer scherpe 

bocht te nemen.; Brussel 2 oktober 1985, verkeersrecht 1986, 81.;De bestuurder van een prioritair voertuig is 

niet vrijgesteld van de algemene zorgvuldigheidsplicht van art. 1382 B.W. Hij dient zijn snelheid aan te passen 

naargelang de drukte op de baan.; Brussel 27 september 1985, JLMB 1987, 362.:Een eigenaar die een 

vergunning heeft verkregen om afbraakwerken uit te voeren, maar daarbij niet de nodige voorzorgen neemt om 

schade aan de naburige gebouwen te voorkomen, begaat een fout. 
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Er kan dus naar alle redelijkheid worden geoordeeld dat deze persoon in deze concrete 

omstandigheden niet moest of kon stoppen voor het rood licht, wat ertoe leidt dat er hem ook 

geen onzorgvuldig gedrag kan worden verweten. 

15. Anders kan een schadeverwekkende handeling wel als onrechtmatig worden beschouwd 

niettegenstaande deze handeling geen schending uitmaakt van een specifieke rechtsnorm. Dit 

is het geval indien de algemene zorgvuldigheidsnorm niet nageleefd wordt. De algemene 

zorgvuldigheidsnorm houdt in dat het gedrag van de schadeveroorzaker wordt getoetst aan dat 

van een normaal, zorgvuldig en vooruitziend persoon.
25

 

Vooruitziend houdt in dat de persoon anticipeert op mogelijk nadelige gevolgen die eigen 

handelingen kunnen teweegbrengen. Bij het stellen van een bepaalde handeling dienen de 

voorzienbare risico’s dus in achting te worden genomen. Dit betekent niet dat de persoon 

moet kunnen voorzien dat die specifieke schade zou ontstaan. Zorgvuldig zijn impliceert het 

nemen van de vereiste maatregelen om schade te  voorkomen. Er dienen dus maatregelen te 

worden genomen, waarbij er rekening wordt gehouden met de risico’s en de potentiële 

schade.
26

 

De zorgvuldigheidsnorm is dus een objectieve en abstracte norm, die op een redelijke wijze 

wordt ingevuld. Schade veroorzaken is op zich niet onrechtmatig. Een bewijs van schade 

bewijst geen fout noch enige aansprakelijkheid. De algemene zorgvuldigheidsnorm vereist 

namelijk niet dat alle maatregelen moeten worden genomen om schade te vermijden. Er kan 

dus niet vereist worden van de persoon om rekening te houden met eventuele onverwachte 

risico’s.
27

 

Alhoewel de zorgvuldigheidsnorm in abstracto gebeurt, wordt de beoordeling geconcretiseerd 

door rekening te houden met de omstandigheden waarin het schadegeval zich heeft 

voorgedaan. De algemene zorgvuldigheid wordt wel geschonden indien het gedrag van de 

schadeveroorzaker niet overeenstemt met dat van een normaal vooruitziend en zorgvuldig 

persoon in dezelfde feitelijke omstandigheden. Om dit na te gaan wordt enkel rekening 

gehouden met externe omstandigheden, zoals de plaats en het tijdstip van de daad,  het 

klimaat en de betrokken personen.  

                                                           
25

 B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 13. 
26

 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006,  367. 
27

 H. VANDENBERGHE, “Het aquiliaans foutbegrip” in H. VANDENBERGHE (eds.), Onrechtmatige daad. Actuele 

tendenzen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 7. 
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Deze elementen beïnvloeden de voorwaarden van de zorgvuldigheid. De interne 

omstandigheden zoals de leeftijd, de intelligentie, het geslacht of karakter worden principieel 

genegeerd.
28

 Niettemin belet de beoordeling in abstracto niet dat er rekening wordt gehouden 

met de specifieke professionele vaardigheden van de schadeveroorzaker, wanneer deze de 

vaardigheden van een normaal zorgvuldige en omzichtig persoon overtreffen. Het 

schadeverwekkend gedrag van de persoon zal getoetst worden aan het normaal vooruitziend 

en zorgvuldig gedrag van diegene die tot dezelfde beroepscategorie behoort.
29

 Het gedrag van 

een apotheker zal dus vergeleken worden met het gedrag van een normaal zorgvuldig en 

vooruitziende apotheker. 

In principe zou de rechter geen rekening mogen houden met de interne omstandigheden.
30

 

Toch wordt bij lezing van verschillende rechtspraak bemerkt dat er bepaalde rechtspraak is 

die met de interne omstandigheden, zoals de leeftijd en de medische of fysieke toestand van 

de schadeveroorzaker, rekening houdt.
31

  Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 5 juni 

2003 geoordeeld dat de subjectieve factoren, zoals de leeftijd en ook de ervaring van de 

schadeveroorzaker, in rekening mogen worden gebracht bij de beoordeling van het gedrag van 

de persoon in kwestie om na te gaan of het gestelde gedrag een schending inhoudt van de 

algemene zorgvuldigheidsnorm.
32

 

                                                           
28

 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven,  Acco, 2006,  368. 
29

 G. VINEY en P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, Parijs, Librairie générale 

de droit et de jurisprudence, 1998, 374 nr.481. 
30

Cass 24 oktober 1974, RW 1974-1975, 1185.: Het Hof van Cassatie oordeelt dat het niet wettelijk 

gerechtvaardigd is om de jonge leeftijd van de dader in aanmerking te nemen om te oordelen over het al dan niet 

onrechtmatig kenmerk van zijn daad. 
31

 Rb. Leuven 25 maart 1987, verkeersrecht 1988, 49.: “Van jeugdige fietsers mag  niet dezelfde ervaring, kennis 

en bedrevenheid in het verkeer verwacht worden als van volwassenen.”; Gent 24 november 2005, NjW 2007, 

274.: “Het is volkomen normaal dat een kind van deze leeftijd wil meehelpen met het rooien van bieten en 

hierbij het gevaar van landbouwwerktuigen niet steeds correct kan inschatten.”; Gent 10 september 2004, TBBR 

2006,185.: “Het is trouwens van algemene bekendheid dat plus zestigers dubbel zoveel kans op vallen lopen, 

zodat zeker vanaf die leeftijd dubbele voorzichtigheid geboden is, ten minste wil men beantwoorden aan het 

gedrag van de doorsnee voorzichtige zestigplusser.”; Antwerpen 30 juni 1995, RW 1997-1998, 83: Een 

langdurige diabetes-patiënt die, ondanks het feit dat de patiënt voordien werd geconfronteerd met 

hypoglycemische aanvallen, toch de auto bestuurt een fout maakt in de zin van artikel 1382 BW. Een ervaren 

diabetes-patiënt moest voorafgaand het schadeongeval zich bewust zijn van de gevaren en de risico’s om als 

diabetespatiënt een voertuig te besturen en had hierbij een geneesheer dienen te raadplegen die gepaste medicatie 

of dieet kon aanbevelen om zo nieuwe aanvallen te voorkomen.; Corr. Nijvel 8 mei 2003, T.Verz. 2004, afl. 2, 

313: “Que la circonstance que les crises antérieures étaient précédées de signes annonciateurs ou encore le fait 

que le prévenu n'avait jamais eu de crise en conduisant, ne le dispensait certainement pas, au vu de l'évolution 

significative de sa maladie et de l'interdiction de conduire dont il avait conscience, de faire preuve d'une très 

grande prudence et de prévoyance comme l'eut fait tout homme raisonnable.”  
32

Cass 5 juni 2003, AR C.01.0252.F ( P.T. Alliance nationale des mutalités chrétiennes/ la Bergerie, T.H.), Pas. 

2003, afl. 5-6, 1125, Arr.Cass. 2003, afl. 6-8, 1337, NJW 2004, afl. 55, 14.: In dit arrest werd de vraag gesteld of 

de monitor van een vakantiekamp aansprakelijk kan gesteld worden voor het verkeersongeval waarbij een 

jongen van vijf, die deelnam aan het vakantiekamp, aangereden werd door een wagen. Het Hof oordeelde dat de 
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B) Ontbreken van de onrechtmatigheid: De rechtvaardigingsgronden 

 

16. Het is echter mogelijk dat een persoon die aangesproken wordt om een schadevergoeding 

te betalen, kan aantonen dat er niet voldaan is aan één van de constitutieve elementen van het 

aansprakelijkheidsrecht. Op die manier kan hij niet aansprakelijk worden gesteld. Door het 

inroepen van een rechtvaardigingsgrond kan die persoon worden vrijgesteld van enige fout 

waardoor hij niet kan gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding aan het 

slachtoffer op grond van artikel 1382 BW. In het Belgische recht bestaan er vijf 

rechtvaardigingsgronden waarop de schadeveroorzaker zich kan beroepen om aan 

aansprakelijkheid te ontkomen. 

Deze kunnen exhaustief worden opgesomd als volgt: dwang, het bevel van de overheid of het 

wettelijk voorschrift, de onoverkomelijke dwaling, de wettige verdediging en de 

noodtoestand.
33

 

17. De bovenstaande opgesomde rechtvaardigingsgronden leiden tot hetzelfde resultaat 

namelijk de gehele of gedeeltelijk vrijstelling van aansprakelijkheid, maar zijn inhoudelijk 

verschillend.
34

 De rechtvaardigingsgronden zijn verschillend naargelang ze betrekking hebben 

op de fout of op de causaliteit.
35

 Op het niveau van de foutvereiste impliceert de 

rechtvaardigingsgrond dat het onrechtmatig gedrag van de aangesprokene rechtmatig wordt. 

Op het vlak van de causaliteit vindt de oorsprong van de schade zich niet bij het gedrag van 

de schadeveroorzaker, maar bij een vreemde oorzaak. De gedraging kan hem echter niet 

worden toegerekend, omdat het werd veroorzaakt door een onvoorzienbare en 

onoverkomelijke omstandigheid onafhankelijk van zijn wil. 
36

 

 

                                                                                                                                                                                     
monitor niet aansprakelijk was, aangezien het gedrag van de monitor beantwoordde aan dat van een normaal, 

omzichtig, jonge monitor-vrijwilliger. 
33

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht,  Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 299. 
34

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht,  Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 299. 
35

 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, volume 3, Presses universitaires de Bruxelles, 1994-1995, 587. 
36

 L. CORNELIS en P. VAN OMMESLAGHE, “ Les ‘faits justifiatifs’ dans  le droit belge de la responsabilité 

aquilienne”, in J. LIMPENS, In memoriam Jean Limpens, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (265) 

265-267.; zie ook L.CORNELIS, De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken, 

Antwerpen, Kluwer, 1982,185 nr 197. 
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Er werd vroeger gepleit om het gemaakte onderscheid tussen rechtvaardigingsgronden en 

schulduitsluitingsgronden in het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht over te nemen van het 

strafrecht.
37

 Rechtvaardigingsgronden zijn omstandigheden die het onrechtmatig karakter van 

het strafbaar feit wegnemen, terwijl de schulduitsluitingsgronden daarentegen betrekking 

hebben op de schuld in hoofde van de dader. Bij de laatste categorie blijft het gedrag van de 

dader ontoelaatbaar, maar kan het gedrag hem niet worden verweten.
38

 De 

rechtvaardigingsgronden worden in het strafrecht de objectieve rechtvaardigingsgronden 

genoemd, terwijl de schulduitsluitingsgronden als subjectieve rechtvaardiginggronden worden 

aangeduid.
39

 

De rechtvaardigingsgronden omvatten de wettelijke verdediging, het wettelijk voorschrift of 

het bevel van de overheid en de noodtoestand. Dwang en dwaling worden daarentegen 

gekwalificeerd als schulduitsluitingsgronden.
40

 In het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht 

impliceert deze theorie dat een rechtvaardigingsgrond het objectieve element van de fout 

wegneemt, terwijl een schulduitsluitingsgrond het subjectieve element uitschakelt.
41

 Mijn 

inziens dient de strafrechtelijke indeling ook gebruikt te worden in het burgerlijke recht. In 

deze masterproef wordt deze indeling dan ook gehanteerd. Hierdoor worden enkel de 

rechtvaardigingsgronden met name de noodtoestand, wettelijke verdediging en het bevel van 

de overheid of het wettelijk voorschrift vermeld bij het ontbreken van de onrechtmatigheid 

van de gedraging, aangezien deze rechtvaardigingsgronden geen invloed hebben op de 

wilsvrijheid van de schadeveroorzaker.
42
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I. Bevel van de overheid (fait du prince) en het wettelijk voorschrift 

 

18. Er wordt verwacht van een normaal zorgvuldig persoon dat hij een bevel van de overheid 

of een wettelijk voorschrift opvolgt, aangezien er bij de miskenning sancties worden opgelegd 

aan de burger. 
43

 

Het bevel van de wettige overheid wordt ook wel eens het “fait du prince” principe genoemd 

en wordt als rechtvaardigingsgrond erkend.44 Deze rechtvaardigingsgrond kan slechts worden 

ingeroepen indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet het bevel 

uitgaan van een bevoegde overheid. De overheid dient te handelen binnen de perken van haar 

bevoegdheid. De schadeveroorzaker kan zich enigszins beroepen op deze 

rechtvaardigingsgrond indien hij er rechtmatig op mocht vertrouwen dat het bevel werd 

uitgevaardigd door de bevoegde overheid. Daarnaast mag het bevel niet kennelijk onwettig of 

immoreel zijn. Slechts een rechtmatig bevel komt in aanmerking als rechtvaardigingsgrond. 

De schadeveroorzaker dient zelf de rechtmatigheid van het bevel na te gaan. Er weegt immers 

een onderzoeksplicht op hem. Ook hier kan de schadeveroorzaker zich beroepen op de 

vertrouwensleer om de rechtvaardigingsgrond in te roepen.  

Daarbij volstaat het dat de schadeveroorzaker er redelijkerwijze mocht van uitgaan dat het 

uitgevaardigde bevel rechtmatig was. Slechts indien het bevel kennelijk onwettig of immoreel 

was, kan het bevel van de overheid niet worden ingeroepen als een rechtvaardigingsgrond die 

leidt tot de niet-aansprakelijkheid. Tot slot moet het bevel op een zorgvuldige wijze worden 

uitgevoerd. Een foutieve uitvoering van een op zich rechtmatig bevel kan niet worden 

ingeroepen als een  rechtvaardigingsgrond.45  Ook in geval van een wettelijke toelating of een 

wettelijk voorschrift wordt vereist dat de burger deze op een zorgvuldige wijze uitvoert.46 
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Bij een wettelijke toelating moet er sprake zijn van een toelating die in feite in strijd is met 

een hogere wettelijke bepaling om als rechtvaardigingsgrond te worden gekwalificeerd.47 Het 

wettelijk voorschrift kan slechts een rechtvaardigingsgrond zijn indien kan worden bewezen 

dat er gehandeld werd conform de wet.  

Een persoon die zich gedraagt conform de regels van een bepaalde de wet die op een later 

tijdstip wordt vernietigd en bijgevolg retroactief uit de rechtsorde verdwijnt, kan zich nog 

altijd beroepen op deze rechtvaardigingsgrond indien hij aantoont dat hij niet op de hoogte 

was of kon zijn van deze vernietiging.48Die wet dient geldig en in overeenstemming te zijn 

met hogere normen.49 Indien het wettelijk voorschrift niet als een rechtvaardigingsgrond kan 

worden ingeroepen, dan kan de persoon zich in dergelijk geval wel nog beroepen op de 

onoverwinnelijke dwaling.50 

19. Het bevel van de overheid en het wettelijk voorschrift worden gekwalificeerd als juridisch 

gedwongen gedrag. De burgers worden door de overheid gedwongen om zich op een bepaalde 

manier te gedragen, ook al is het mogelijk om zich op een andere manier te gedragen.
51

 

Hierdoor neemt de rechtvaardigingsgrond enkel de onrechtmatigheid van de gedraging weg, 

aangezien de burger nog een bewuste afweging dient te maken tussen de gedragsnormen die 

tegen elkaar indruisen. Hierdoor beschikt de schadeveroorzaker nog steeds over de 

mogelijkheid om zich in de concrete omstandigheden toch in strijd met het bevel te 

gedragen.
52
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II. Noodtoestand en wettige verdediging  

 

20. De noodtoestand wordt door het Hof van Cassatie erkend als een civielrechtelijke 

rechtvaardigingsgrond.
53

 

Er is sprake van noodtoestand wanneer de schadeveroorzaker, ten aanzien van een actueel, 

zeker en dreigend gevaar, geen andere mogelijkheid heeft dan de schadeverwekkende 

handeling te stellen om een hoger of gelijkwaardig maatschappelijk belang dan het door de 

overtreden norm belang, veilig te stellen.54 Het dreigend of reëel gevaar kan zowel betrekking 

hebben op de persoon zelf als op een derde of een goed.
55

 

De noodtoestand kan enkel als rechtvaardigingsgrond worden gekwalificeerd als de waarde 

van hetgeen wordt prijsgegeven lager of gelijk is aan de waarde van het goed dat men wil 

vrijwaren. Daarnaast wordt verwacht dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en 

ernstig gevaar loopt. Tenslotte mag de noodtoestand slechts de enige mogelijkheid zijn om de 

schade te voorkomen en  komt deze toestand buiten de wil van de betrokkene tot stand.56 

Dergelijke rechtvaardigingsgrond wordt voornamelijk ingeroepen met betrekking tot 

verkeersongevallen.57 

Het gedrag van de persoon die zich beroept op de noodtoestand, wordt in abstracto 

beoordeeld. De belangenafweging door de persoon in kwestie wordt getoetst aan het gedrag 

van een normaal zorgvuldig persoon die zich in dezelfde concrete feitelijke omstandigheden 

bevindt.
58
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21. Ook de wettige verdediging wordt gekwalificeerd als een rechtvaardigingsgrond. Er is 

sprake van wettige verdediging indien een persoon zich verdedigt tegen een onwettige reële 

of dreigende aanval op een persoon of goederen en hierbij schade berokkent.
59

 De 

bodemrechter oordeelt op aantastbare wijze over de ernst en de actualiteit van de 

onrechtmatige aanval, alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer. Hierbij 

zal de rechter rekening houden met de concrete omstandigheden en nagaan of de persoon op 

een redelijke manier heeft gereageerd. De verdediging zal als wettig beschouwd worden, 

indien een normaal zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden de aanval op soortgelijke 

wijze had afgeweerd. Daarbij is het vereist dat de verdedigingshandeling in verhouding staat 

met de aanval. Indien dit niet het geval is, dan kan er geen sprake zijn van een wettelijke 

verdediging. 60 De schadeveroorzaker kan zich slechts beroepen op deze 

rechtvaardigingsgrond indien de onwettige aanval gericht is op de persoon die zich verdedigt 

dan wel op een derde. De wettige verdediging kan dus niet worden toegepast indien de 

aanvaller wettig gerechtigd is geweld te gebruiken.
61

 

22. Indien de schadeveroorzaker zich kan beroepen op één van deze 

rechtvaardigingsgronden, dan kan hij niet meer aansprakelijk worden gesteld aangezien er 

niet langer een fout aanwezig is. Niettemin sluiten de beide rechtvaardigingsgronden de vrije 

wil van de betrokkene niet uit. In beide gevallen is er sprake van een moreel/ psychologisch 

gedwongen gedrag, waarbij de schadeveroorzaker nog over voldoende keuzevrijheid beschikt 

om een bepaalde handeling te stellen, ook al kan de druk om zich te verdedigen en de tijd om 

hierover na te denken bijzonder kort zijn in geval van wettige verdediging.
62

   

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Indien een taxichauffeur met een 

wapen wordt bedreigd en verzocht wordt een verkeersovertreding te begaan waarbij schade 

wordt veroorzaakt.
63

 Indien de taxichauffeur er redelijk kon van uitgaan dat hij werkelijk 

bedreigd werd en zijn keuze om de verkeersovertreding te begaan dus voor de hand liggend 

was,  kan dit de onrechtmatigheid van de daad wegnemen.  
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Andere personen die zich in dezelfde concrete omstandigheden bevinden, hadden mogelijk 

op een gelijkaardige wijze gereageerd. Hierdoor is zijn gedraging toch gerechtvaardigd, 

aangezien de gedraging als redelijk kan worden beschouwd gelet op de concrete 

omstandigheden.  

23. Bij de noodtoestand daarentegen lijkt de druk minder groot, waardoor de persoon in 

kwestie over meer tijd beschikt om de overweging te maken. Bij een noodtoestand  houdt de 

gedraging een afweging in tussen het eigen belang en het eerbiedigen van een hoger belang.64 

Bijvoorbeeld, wanneer een arts beslist het beroepsgeheim te schenden door de schuilplaats 

van de gezochte misdadigers, die hij medisch heeft onderzocht, aan te geven bij de politie. De 

arts zal hiervoor een zorgvuldige afweging moeten maken tussen de eerbiediging van het 

beroepsgeheim en het algemeen belang van de samenleving.
65

 

Niettemin is het een stap te ver om te stellen dat die druk bij de noodtoestand nooit aanwezig 

is en dus geen invloed kan hebben op de vrije wil.
66

 De graad van vermindering van de 

wilsvrijheid zal weliswaar variëren naargelang de feitelijke omstandigheden die zich in 

concreto voordoen. 
67

Bijvoorbeeld, in geval van een noodtoestand waarbij een 

autobestuurder moet uitwijken voor een plots voorbijlopende tweejarige jongen.  

Indien hij met dit manoeuvre schade veroorzaakt aan een derde, dan zal de 

schadeveroorzaker niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, aangezien zijn gedraging niet 

als onrechtmatig kan worden beschouwd. Er wordt immers van elke andere normale en 

zorgvuldige autobestuurder dezelfde gedraging verwacht in die concrete omstandigheden. Er 

kan echter wel sprake zijn van onrechtmatig gedrag indien de bestuurder met zijn auto had 

doorgereden en hierdoor de jongen verwondde. Deze gedraging wordt maatschappelijk niet 

aanvaard. Dit is ook het geval indien de autobestuurder in de veronderstelling was dat de 

jongen zou oversteken, maar uiteindelijk bleek dat de jongen niet die intentie had. In dit 

geval begaat de autobestuurder nog steeds een onrechtmatige daad, hij begaat immers een 

inschattingsfout.  
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Hij kan daarentegen wel nog bevrijd worden van enige aansprakelijkheid indien zijn 

vergissing gebaseerd is op een redelijk vermoeden dat het jongentje zou oversteken. Er moet 

daarbij worden nagegaan hoe andere normale en zorgvuldige personen op dezelfde wijze in 

dezelfde concrete feitelijke omstandigheden zouden reageren. Indien de autobestuurder er 

redelijk mocht van uitgaan dat de kans groot was dat de jongen zou oversteken, dan vormt dit 

een onrechtmatige handeling die niet aan hem toerekenbaar is.  

Naargelang de omstandigheden, leidt de noodtoestand tot een aantasting van de vrije wil en 

neemt dit dus het subjectief element van de fout weg. In  andere omstandigheden blijft de 

vrije wil in hoofde van de schadeveroorzaker bestaan, maar het objectief element van de fout 

wordt uitgeschakeld omdat het onrechtmatig karakter van de gedraging wordt 

gerechtvaardigd.
68

 

24. De rechtvaardigingsgronden kunnen dus opgedeeld worden in twee categorieën, namelijk 

dwaling of dwang. In het geval van bevel van de overheid of de noodtoestand wordt de burger 

juridisch gedwongen het bevel te volgen terwijl bij wettige verdediging en noodtoestand het 

gaat om moreel/ psychologisch gedrag. In beide gevallen is er theoretisch nog een 

keuzevrijheid aanwezig is, waardoor de gedraging van de persoon rechtmatig wordt.
 69

  De 

persoon in kwestie beschikt, naargelang de omstandigheden, in principe over de keuze welke 

handeling hij zal stellen in de concrete omstandigheden. Indien het gedrag van de 

schadeveroorzaker daarentegen gebaseerd is op een redelijke vergissing, dan blijft de gestelde 

handeling een onrechtmatige daad, maar kan deze gedraging hem niet worden toegerekend.  

Stel dat bij het voorbeeld van de taxichauffeur achteraf blijkt dat de dreigende persoon niet in 

het bezit was van een echt wapen, maar  van een plastic wapen. In die situatie wordt nagegaan 

of de schadeveroorzaker en iedere ander redelijk persoon zich wel kon vergissen over de 

echtheid van het wapen. Indien het redelijk is dat de persoon dacht dat hij werd bedreigd met 

een echt wapen, dan blijft de verkeersovertreding een onrechtmatige daad. De taxichauffeur 

had eigenlijk geen enkele reden om de verkeersovertreding te begaan, aangezien hij zich niet 

in een levensdreigende situatie bevond. Daarentegen kan hem deze onrechtmatige daad niet 

worden verweten, aangezien hij zich redelijk vergist had over de echtheid van het wapen. Dit 

wordt beschouwd als een onoverkomelijke dwaling.  
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Zoals reeds vermeld, wordt dwaling gekwalificeerd als een schulduitsluitingsgrond in het 

strafrecht.
70

 Ook in het burgerlijk recht wordt door middel van een onoverkomelijke dwaling 

de schuld in hoofde van de schadeveroorzaker weggenomen, waardoor de onrechtmatige daad 

hem niet kan worden verweten.
71

 

2.1.2. Het subjectief element: De toerekenbaarheidsvereiste 

A)  De vereiste van schuldbekwaamheid 

 

25. Een onrechtmatig daad kan slechts als fout worden gekwalificeerd als deze toerekenbaar 

is aan de schadeveroorzaker. Toerekenbaarheid betekent dat de schadeveroorzaker op het 

moment van de feiten bekwaam was om zijn handelen te beheersen en het besef had over de 

gevolgen van zijn daden.
72

 Schuldbekwaamheid kan gekwalificeerd worden als de 

voorafgaande voorwaarde om na te gaan of de schuld aan de schadeveroorzaker kan 

toegerekend worden.
73

 De rechter die over de schuldbekwaamheid oordeelt, dient rekening te 

houden met de geestelijke capaciteiten van de schadeveroorzaker op het moment van de 

feiten.  

De leeftijd van de schadeveroorzaker (de zogenaamde infantes) of de aanwezigheid van een 

geestesstoornis zullen hierbij van cruciaal belang zijn.
74

 In deze masterproef wordt niet verder 

ingegaan op de schuldonbekwame infantes, aangezien dit niet relevant is voor dit onderzoek. 

Voorts moet de onrechtmatige daad toerekenbaar zijn aan de schadeveroorzaker. De 

schadeveroorzaker kan slechts aansprakelijk worden gesteld, indien hij uit vrije en bewuste 

wil de onrechtmatige daad heeft gesteld. Er moet worden onderzocht of de schadeveroorzaker 

op het moment van de feiten een voldoende moreel en feitelijk inzicht had in zijn eigen 

handelen. De schadeveroorzaker moet dus weten dat hij op het moment van de feiten 

onrechtmatig handelde.  Daarenboven houdt het feitelijk inzicht in dat hij in staat was om de 

gevolgen van zijn handelen in te schatten en te voorzien.  
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Tot slot moet hij over de mogelijkheid beschikken om zijn gedrag te beheersen en te sturen.
75

 

Er is slechts sprake van foutief gedrag indien de schadeveroorzaker op het moment van de 

feiten over voldoende vrijheid beschikte om zich anders te gedragen dan hij deed. Als hij deze 

toegekende vrijheid misbruikt, dan moet hij instaan voor de schade die het gevolg is van zijn 

onrechtmatig handelen.
76

 

26. Er bestaan echter ook gronden die de toerekenbaarheid van de schuld uitsluiten, indien de 

persoon op het moment van de feiten niet over een bewuste en vrije wil kon beschikken. In 

het strafrecht zijn dat de zogenaamde schulduitsluitingsgronden dwang en dwaling. De 

schulduitsluitingsgronden heffen enkel de schuld van de dader op, zonder dat de gestelde 

gedraging wordt gerechtvaardigd.
77

 Dwang kan slechts als schulduitsluitingsgrond 

gekwalificeerd worden, indien de schadeveroorzaker niet over een theoretische keuzevrijheid 

beschikt en dus niet uit vrije wil handelt. De strafrechtelijke schulduitsluitingsgrond ‘dwang’ 

wordt in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht ‘overmacht’ genoemd. Overmacht 

wordt soms onterecht gekwalificeerd als een rechtvaardigingsgrond, aangezien een 

rechtvaardigingsgrond, in tegenstelling tot overmacht, betrekking heeft op de daad en niet op 

de schadeveroorzaker.
78

  

Een rechtvaardigingsgrond heeft tot gevolg dat het foutieve aspect uit de gedraging verdwijnt, 

terwijl overmacht het causaal verband tussen de fout en schade verbreekt.
79

 Overmacht wordt  

in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht omschreven als een onvoorzienbare en 

onweerstaanbare gebeurtenis die zich voordoet, onafhankelijk van de menselijke wil, 

waardoor deze niet kan worden toegerekend aan de schadeveroorzaker.
80

 

Zowel de fysieke als de morele dwang kunnen ertoe leiden dat de toerekenbaarheid wordt 

uitgesloten wegens een gebrek aan vrije wil.  
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Fysieke dwang veronderstelt dat de persoon op het moment van de feiten zich in de materiële 

onmogelijkheid bevindt om zijn gedrag te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan 

weersomstandigheden (bijvoorbeeld storm, ijzel) of aan een ziekte ( bijvoorbeeld een 

hersenbloeding, epilepsieaanval, beroerte).  Morele dwang daarentegen houdt in dat de 

persoon niet over de psychologische mogelijkheid beschikt om zijn schadeverwekkend gedrag 

te vermijden. Hierbij wordt de noodtoestand gekwalificeerd als een morele dwang indien de 

schadeveroorzaker op het moment van de feiten niet meer over zijn wilsvrijheid beschikt en er 

dus geen theoretische keuzevrijheid is.
81

 De wilsvrijheid in hoofde van de schadeveroorzaker 

kan uitgesloten worden, indien de schadeveroorzaker zich redelijk vergist over een reëel of 

dreigend gevaar. Indien de morele dwang neerkomt op een onoverkomelijke dwaling, dan 

blijft de handeling van de schadeveroorzaker onrechtmatig, maar zal er geen toerekenbaarheid 

zijn. Ieder redelijk persoon had namelijk in dezelfde concrete omstandigheden op dezelfde 

manier gereageerd. 

B) Het ontbreken van de toerekenbaarheid 

I. Onoverkomelijke dwaling 

 

27. Het handelen is pas gebaseerd op een onoverkomelijke dwaling bij situaties van 

noodtoestand en wettelijke zelfverdediging (morele dwang) waarbij de persoon bevrijd wordt 

van zijn aansprakelijkheid door de afwezigheid van zijn wilsvrijheid op het moment van de 

feiten. 

28. De onoverkomelijke dwaling geldt als een rechtvaardigingsgrond.
82

 Een onoverkomelijke 

dwaling omvat een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid, waardoor een handeling, die 

onrechtmatig is, wordt gesteld of net niet wordt gesteld en bijgevolg schade heeft veroorzaakt 

aan een derde. De dwaling is slechts verschoonbaar indien elke normale en zorgvuldige 

persoon in de concrete omstandigheden ook zou gedwaald hebben.  
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Een onoverkomelijke dwaling daarentegen, houdt in dat alle redelijke personen zouden 

gedwaald hebben in deze omstandigheden. Enkel onredelijke personen hadden de dwaling 

mogelijk niet gemaakt.83 

Er is slechts sprake van verschoonbaarheid indien de gebeurtenis, hetzij in rechte, hetzij in 

feite, onoverkomelijk was.84  De bodemrechter oordeelt over het al dan niet bestaan van een 

onoverkomelijke dwaling, waarbij het Hof van Cassatie zal nagaan of deze rechter op basis 

van zijn vaststellingen zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.85 

Een onoverkomelijke dwaling leidt tot de niet-aansprakelijkheid van de dwalende persoon.  

De onrechtmatige daad is niet toerekenbaar, aangezien de oordeelsvorming bij het stellen van 

de daad gebrekkig was.
86

 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een autobestuurder een 

schadegeval veroorzaakt, omdat hij door de overheid niet werd gewaarschuwd voor een 

bepaalde hindernis. De handeling van de autobestuurder blijft onrechtmatig, omdat deze is 

gebaseerd op een vergissing. Indien deze vergissing echter onoverkomelijk was en elke  

andere redelijk persoon in die omstandigheden dezelfde vergissing had begaan, dan kan deze 

persoon bevrijd worden van zijn aansprakelijkheid. In dergelijk geval is het schadegeval niet 

toerekenbaar aan hem.  

II. Overmacht 

 

29. Overmacht is een begrip dat vrij dikwijls in het dagelijks leven wordt aangewend als ‘de 

reden’ om aan aansprakelijkheid te kunnen ontkomen. Met andere woorden, overmacht wordt 

gebruikt als een ‘excuus’ om aansprakelijk te ontlopen. Overmacht bevrijdt de 

schadeveroorzaker van zijn aansprakelijkheid en is in dergelijk geval nagenoeg geen enkele 

schadevergoeding meer verschuldigd aan het slachtoffer.87 De wettelijke basis van het begrip 

overmacht zit vervat in de artikelen 1147 BW en 1148 BW.
88
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De artikelen worden toegepast in de contractuele context, maar ook in het buitencontractuele 

aansprakelijkheid kunnen deze artikelen worden ingeroepen.
89

 

Artikel 1147 BW luidt als volgt: “De schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, 

veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding, hetzij wegens niet uitvoering van de 

verbintenis, hetzij wegens vertraging in de uitvoering wanneer hij niet bewijst dat het niet 

nakomen het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, en 

hoewel er zijnerzijds geen kwade trouw is.” 

In artikel 1148 BW wordt gesteld dat: “Geen schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de 

schuldenaar doorovermacht of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen 

waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was.” 

In beide artikelen wordt geen definitie gegeven aan het begrip overmacht, maar worden enkel 

de gevolgen bij een overmachtsituatie beschreven. Uit deze artikelen kan worden afgeleid dat 

de schuldenaar wordt vrijgesteld van zijn vergoedingsplicht indien hij zich in een situatie van 

overmacht bevindt. De wetsartikelen omschrijven niet wanneer de persoon zich in een situatie 

van overmacht kan bevinden. De rechtspraak en de rechtsleer kunnen aan dit begrip dus zelf 

een invulling geven. In de wettelijke bepalingen wordt ook niet enkel het begrip overmacht 

gebruikt, maar ook de begrippen vreemde oorzaak en toeval. De wet kent aan deze begrippen 

dezelfde werking toe.90 

Alhoewel de feitenrechter soeverein oordeelt of er sprake is van een overmachtsituatie, kan 

het Hof van Cassatie steeds nagaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten en 

omstandigheden overmacht kon afleiden.91  Er zijn twee toepassingsgevallen van overmacht 

namelijk het controleverlies met fysieke oorzaak (een ziekte) en de weersomstandigheden.
92
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Deze toepassingsgevallen kunnen slechts als overmacht gekwalificeerd worden indien deze 

aan drie voorwaarden voldoet, namelijk de gebeurtenis moet onvoorzienbaar en 

onweerstaanbaar zijn en moet zich voordoen, onafhankelijk van de wil van de 

schadeveroorzaker. 93 

 Toepassingsvoorwaarden 

 

a) De onvoorzienbaarheid van de gebeurtenis 

30. De onvoorzienbaarheidsvoorwaarde wordt beoordeeld in abstracto aan de hand van de 

zorgvuldigheidsnorm. Er wordt onderzocht of de gestelde gedraging in die omstandigheden 

wel redelijk was.  

Indien de gebeurtenis wel voorzienbaar was en de schadeveroorzaker hiervoor dus een 

gepaste maatregelen kon treffen, dan is er geen sprake van overmacht en bijgevolg geen 

bevrijding van de schadevergoedingsplicht.94  

Het criterium van de onvoorzienbaarheid moet door de feitenrechter in alle redelijkheid 

worden beoordeeld en wordt dus niet absoluut ingevuld. Het volstaat dus dat een gebeurtenis 

redelijkerwijs niet kon worden voorzien.95 Maar de onvoorzienbaarheid van de gebeurtenis 

vormt geen afzonderlijke vereiste. Indien een gebeurtenis niet kan worden voorkomen terwijl 

het toch voorzienbaar was, dan kan er nog steeds geen sprake zijn van overmacht. Hiervoor 

moet wel worden aangetoond dat alle redelijke voorzorgsmaatregelen werden genomen om de 

gebeurtenis te voorkomen.96 

b) De onweerstaanbaarheid van de gebeurtenis 

31. Het onweerstaanbaarheidscriterium houdt in dat de schadeveroorzaker onvrij heeft 

gehandeld. Opnieuw moet de feitenrechter via het zorgvuldigheidscriterium nagaan of de 

persoon in de concrete omstandigheden anders moest handelen dan hij deed. Indien dit het 

geval is, dan kan er geen sprake zijn van overmacht.97  
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De rechter dient te onderzoeken of de schadeveroorzaker zorgvuldig heeft gereageerd op deze 

situatie, waarbij de concrete omstandigheden een belangrijke rol spelen.
98

 

Dit criterium hangt nauw samen met het criterium van de onvoorzienbaarheid. Een 

voorzienbare gebeurtenis zal bijgevolg niet onweerstaanbaar worden geacht.  De 

schadeveroorzaker kon vrij handelen, omdat in die omstandigheden redelijke maatregelen 

konden worden genomen om het schadegeval te vermijden.99 

 c) Gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de schuldenaar 

32. Tot slot moet de gebeurtenis zich hebben voorgedaan buiten de wil om van de 

schadeveroorzaker en mag deze niet aan hem verwijtbaar zijn.  Dit is wel het geval indien hij 

de omstandigheden uit vrije wil heeft gecreëerd.100 

33. De bewijslast met betrekking tot overmacht is ook afhankelijk van het soort schending. 

Indien het gaat om een wetsinbreuk, dan zal de bewijslast rusten op de schadeveroorzaker. De 

schadeveroorzaker zal in eerste instantie aansprakelijk zijn, maar kan hiervan worden bevrijd 

indien hij kan bewijzen dat er sprake is van overmacht.
101

Een inbreuk op de wet is 

onrechtmatig ongeacht de zorgvuldigheid van het gedrag. In het Belgisch recht geldt het 

principe dat het niet naleven van een wettelijke regel op zich een voldoende grond is om de 

persoon die de wettelijke regel heeft geschonden te laten instaan voor alle schade die daaruit 

voortvloeit. Daarbij wordt er geen rekening gehouden of de persoon in kwestie zich al dan 

niet zorgvuldig heeft gedragen en de schade kon voorzien.
102

 

Bij de schending van de zorgvuldigheidsnorm zal het slachtoffer niet alleen zijn schade moet 

bewijzen, maar moet hij ook het toerekenbaar onvoorzichtig of onbehoorlijk gedrag van de 

schadeveroorzaker aantonen.
103
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Bijgevolg is overmacht enkel relevant voor verplichtingen opgelegd door een specifiek 

gebod/verbod. Indien de schadeveroorzaker zich kan beroepen op overmacht, dan kan de 

gedraging van de schadeveroorzaker niet onzorgvuldig zijn.104 

34. Bij overmacht wordt het gedrag van de schadeveroorzaker niet bepaald door de gemaakte 

keuze van de persoon zelf, maar wel door iets dat onvoorzienbaar, onvermijdbaar en 

onontkoombaar is. Er wordt een bepaalde gedraging gesteld, omdat de persoon in kwestie niet 

anders kon. Overmacht maakt een feitelijk gedwongen gedrag uit. Aangezien de persoon niet 

over een bewuste en vrije wil beschikt om zijn handelingen te controleren, leidt overmacht 

(fysieke dwang) tot een onrechtmatige daad die niet toerekenbaar is aan de 

schadeveroorzaker.  

Aangezien niet aan de toerekenbaarheidsvereiste is voldaan, kan de schadeveroorzaker niet 

aansprakelijk worden gesteld.
105

  

 Toepassingsgevallen 

 

 a) Controleverlies wegens fysieke staat 

35. Een belangrijk toepassingsgeval van overmacht is de zogenaamde malaise achter het 

stuur. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een schadegeval wordt veroorzaakt door een 

bestuurder die de controle over zijn stuur verliest door een beroerte, een hersenbloeding, 

hartaanval of een epilepsieaanval.
106

 Het toepassingsgebied beperkt zich niet tot het 

controleverlies tijdens het sturen, maar kan zich ook buiten de verkeerscontext voordoen.
107

 

Een malaise achter het stuur maakt niet altijd overmacht uit. Een lichamelijke ziekte of 

stoornis kan slechts als schulduitsluitingsgrond worden ingeroepen indien, in de periode 

voorafgaand aan het ongeval, geen onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg in hoofde van 

de schadeveroorzaker kan worden verweten. De feitenrechter zal bij zijn beoordeling steeds 

moeten onderzoeken of er geen fout werd gemaakt in de voorfase van het ongeval, dit betreft 

het moment vlak voordat de desbetreffende persoon aan het verkeer deelneemt.  
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Indien dit wel het geval is, zal de persoon aansprakelijk zijn op basis van de eerder begane 

fout.
108

 Stel,een autobestuurder veroorzaakt een ongeval door een plots hartfalen, waardoor 

hij de controle over de wagen verliest. Indien de persoon reeds eerder in behandeling was 

voor hartproblemen, dan zal hij zich niet kunnen beroepen op een toevallig feit, omdat het 

hartfalen in zijn hoofde niet onvoorzienbaar en toevallig was. 109 

36. De rechtspraak heeft voor deze overmachtsituatie twee concrete beoordelingscriteria 

uitgewerkt. Een eerste criterium is dat de bestuurder een fout begaat indien hij geen rekening 

houdt met de gegeven indicaties en symptomen in de voorfase.  

Indien bijvoorbeeld de dokter eerder geadviseerd had om niet met de auto te rijden omdat één 

van de symptomen van het hartfalen een bewustzijnsverlies kan veroorzaken, dan zal de 

persoon die met dit advies geen rekening houdt en zich toch op de weg begeeft een fout 

begaan. In dat geval kan hij zich niet meer beroepen op overmacht om de aansprakelijkheid 

te ontlopen.  

Een tweede criterium is de verplichting tot het naleven van de medische instructies en het 

volgen van de medische behandelingen.
110

 De persoon die kerngezond is en later een ongeval 

veroorzaakt door een plots hartfalen wordt niet aansprakelijk gesteld voor het schadegeval 

wegens de ontoerekenbaarheid van de onrechtmatige daad. Hierdoor kan het slachtoffer van 

het verkeersongeval geen schadevergoeding vorderen van de schadeveroorzaker die zich op 

overmacht beroept.
111

 

b) Weersomstandigheden 

37. Daarnaast worden ook weersomstandigheden beschouwd als overmacht. 

Weersomstandigheden worden slechts zelden aanvaard in de rechtspraak als overmacht door 

het onvoorzienbaarheidscriterium.112  
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Weersomstandigheden worden immers ten allen tijde meegedeeld in het weerbericht waarbij 

iedereen op de hoogte wordt gesteld van enig gevaar op mist of ijzelvlekken. Indien 

bijvoorbeeld een autobestuurder een verkeersongeval veroorzaakt in erbarmelijke 

weersomstandigheden en hiervan op de hoogte was of moest zijn dan zal de persoon 

aansprakelijk worden geacht. Het inroepen van weersomstandigheden als overmacht wordt 

praktisch bijna nooit aanvaard. De erkenning van een natuurramp kan daarentegen wel 

overmacht uitmaken. Niettemin wordt de erkenning van een natuurramp niet automatisch 

gelijkgesteld met overmacht. Ook in deze situatie zal de rechter concreet moeten nagaan of 

aan alle voorwaarden is voldaan om overmacht in te roepen.113 

III. Geesteszieken 

 

37. Naast overmacht bestaan er ook categorieën van personen die niet aansprakelijk kunnen 

gesteld worden, aangezien zij schuldonbekwaam zijn. Een schadeveroorzaker die wegens een 

geestesstoornis op het moment van de feiten geen controle had over zijn daden is hiervan een 

voorbeeld. Geesteszieken kunnen niet aansprakelijk worden gesteld op basis van artikel 1382 

BW, aangezien zij niet vrij en bewust handelen.
114

 

Geesteszieken handelen wel nog steeds onrechtmatig en kunnen hierdoor schade veroorzaken, 

maar één van de constitutieve elementen in het burgerrechtelijk buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht ontbreekt. Er kan geen fout worden verweten, omdat het subjectieve 

element namelijk de schuldbekwaamheid niet aanwezig is.
115

 

2.1.3. Gevolg: Geen vergoeding voor het slachtoffer 

 

38. De schadeveroorzaker kan niet aansprakelijk worden gesteld overeenkomstig artikel 1382 

BW omwille van het ontbreken van het objectief element dan wel het subjectief element van 

de fout. Het slachtoffer dient dus zelf in te staan voor zijn eigen geleden schade.  
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Alhoewel de slachtoffers in al deze gevallen zich in een gelijkaardig situatie bevinden, wordt 

enkel een regeling (artikel 1386bis BW) uitgewerkt voor het schadegeval veroorzaakt door 

een geesteszieke om te voorzien in een bescherming van de slachtoffers. 

2.1.4. Oplossing: Artikel 1386bis BW 

 

39. Aangezien geesteszieken, net door het gebrek aan besef, enorme schade kunnen 

veroorzaken, leidde de niet-aansprakelijkheid van een geesteszieken tot een onbillijke situatie 

in hoofde van het slachtoffer.
116

  

40. Op strafrechtelijk vlak worden in toepassing van artikel 71 Sw (schulduitsluitingsgrond) 

geesteszieke daders niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld. Hierdoor werden geesteszieke 

daders buiten vervolging gesteld of vrijgesproken.  

Om de maatschappij te beschermen is het door middel van de wet van 9 april 1930 mogelijk 

om een interneringsmaatregel op te leggen aan de geesteszieke daders.
117

 In deze wet werd op 

civiel vlak geen regeling uitgewerkt, waardoor de wetgever genoodzaakt was om het civiele 

luik van de interneringsregeling te regelen. Hiervoor werd artikel 1386bis BW ingevoerd. 

41. Artikel 1386bis BW luidt als volgt: “wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt 

door een persoon die lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle 

over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast, kan de rechter hem veroordelen tot de gehele 

vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de 

controle van zijn daden had. De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende 

met de omstandigheden en de met de toestand van de partijen.” 

Artikel 1386bis BW wijkt af van artikel 1382 BW met betrekking tot de schuldbekwaamheid. 

De constitutieve elementen zoals het objectief element van de fout,  zijnde een onrechtmatige 

daad, schade en causaal verband van de burgerlijke buitengerechtelijke aansprakelijkheid 

blijven vereist om artikel 1386bis BW toe te passen.
118
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Er kan geen sprake zijn van fout in de zin van artikel 1382 BW, aangezien er in dit geval niet 

voldaan is  aan het subjectief element namelijk de schuldbekwaamheid.
119

 

 Toepassingsvoorwaarden artikel 1386bis BW 

 

a) Schade en causaal verband 

42. Vooraleer het slachtoffer aanspraak kan maken op een vergoeding van de 

geestesgestoorde overeenkomstig artikel 1386bis BW moet aangetoond worden dat de schade 

is veroorzaakt door een onrechtmatige daad begaan door de geestesgestoorde zelf. Er moet 

een causaal verband worden aangetoond tussen de onrechtmatige daad en de schade. Pas 

indien het slachtoffer de schade en de causaliteit kan bewijzen, kan de geestegestoorde 

eventueel gehouden zijn tot het betalen van een gehele of gedeeltelijke schadevergoeding aan 

het slachtoffer in toepassing van artikel 1386bis BW.
120

 

b) Controleverlies te wijten aan een geestesstoornis 

43. Het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW zoals ingevoerd door de wet van 16 april 

1935, werd overgenomen uit de wet van 9 april 1930 betreffende het maatschappelijk 

verweer. In de wet van 9 april 1930 omvatte het toepassingsgebied alle personen die zich in 

een staat van krankzinnigheid bevinden of in een staat van ernstige geestesstoornis of 

zwakzinnigheid die hen voor de controle van hun daden ongeschikt maakt, ongeacht de wijze 

waarop de schade is veroorzaakt.121 Dit personeel toepassingsgebied is volledig gekopieerd en 

overgenomen in artikel 1386bis BW.  

44. Door de invoering van de nieuwe interneringswet van 5 mei 2014 werd het 

toepassingsgebied van de interneringswet gewijzigd naar “een persoon, die lijdt aan een 

geestesstoornis waardoor zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden ernstig is 

aantast of teniet is gedaan.”
122

 Opnieuw werd deze wijziging vanuit de interneringswet 

volledig gekopieerd voor de afbakening van het artikel 1386bis BW.
123
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Voortaan kan de rechter in toepassing van artikel 1386bis BW de persoon, die lijdt aan een 

geestesstoornis waardoor zijn oordeelsvermogen ernstig is aangetast of tenietgedaan en dus 

geen controle meer heeft over zijn daden, veroordelen tot een gehele of een gedeeltelijke 

schadevergoeding waartoe hij zou gehouden zijn indien hij wel over de controle van zijn 

daden beschikte. De rechter doet in dit geval uitspraak naar billijkheid, rekening houdend met 

de omstandigheden en met de toestand van de partijen.124 

De staat van de krankzinnigheid hoeft niet permanent of continu te zijn. Het is voldoende dat 

deze staat er is op het moment van het schadegeval.125 Het feit dat de persoon zich niet meer 

in een ernstige geestesstoornis bevond bij de latere beoordeling van of verschijning voor de 

raadkamer is irrelevant.126 Er is daarenboven geen volledige onbekwaamheid vereist. Een 

ernstige vermindering van de controle over zijn daden is voldoende.127 

45. De rechter is niet verplicht om artikel 1386bis BW toe te passen, maar beschikt over deze 

mogelijkheid in het geval de schadeveroorzaker een ernstige verzwakking van de controle van 

zijn daden had op het moment van de feiten.128 Om na te gaan in welke psychische toestand de 

schadeveroorzaker verkeerde op het moment van zijn daad moeten zijn verklaringen, 

gevoelens, gedachten en waarnemingen onmiddellijk na feiten worden beoordeeld.129 

De rechter kan hiervoor een deskundige aanstellen en zich bij deze beoordeling baseren op het 

verslag dat deze deskundige opstelt. De inhoud van het verslag heeft slechts een advieswaarde 

en is niet bindend. De rechter hoeft dus het verslag niet te volgen. Het verslag kan wel in 

aanmerking komen als bewijs van de geestestoestand. Daarnaast kan de rechter ook rekening 

houden met de vroegere feiten zoals een maatregel tot internering of een strafrechtelijke 

buitenvervolgingstelling. Een eerdere internering is op zich onvoldoende om te concluderen 

dat de persoon op het moment van de feiten zich in een staat van krankzinnigheid bevond.130 
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46. Artikel 1386bis BW heeft uitsluitend betrekking op de aansprakelijkheid van 

krankzinnigen en abnormalen waardoor dit artikel enkel geldt ten aanzien van hen. Noch de 

verzekeraar van de schadeveroorzaker, noch de ouders die aansprakelijk worden gesteld 

overeenkomstig artikel 1384 lid 2 BW kunnen zich beroepen op de billijkheidsregeling 

voorzien in artikel 1386bis BW.131 Daarnaast kan artikel 1386bis BW niet worden toegepast 

op personen die op basis van een andere grond schuldonbekwaam zijn, zoals de onmondige 

kinderen (de zogenaamde infantes).
132

 

c) Objectief onrechtmatige daad gesteld door de geesteszieke 

47. Artikel 1386bis BW is eveneens een schuldloze aansprakelijkheid gebaseerd op 

billijkheidsoverwegingen en vormt  een uitzondering op de niet-aansprakelijkheid in zowel de 

contractuele als in de buitencontractuele context.133  

Artikel 1386bis BW biedt enkel een oplossing voor het ontbreken van het subjectieve element 

van de fout door een schadegeval veroorzaakt door een geesteszieke. Hierdoor blijft het dus 

vereist dat de daad van de krankzinnige of abnormale gekwalificeerd wordt als een objectief 

onrechtmatige daad die als een fout zou zijn aangemerkt, indien de dader op het moment van 

de feiten over een oordeelsvermogen beschikte.
134

 De rechter moet hierbij het gedrag van de 

krankzinnige vergelijken met dat van een goede huisvader en nagaan of het gestelde gedrag 

hiervan afwijkt.
135
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48. Ook in de contractuele context zoals bij huurovereenkomsten blijft deze vereiste overeind. 

Artikel 1386bis BW kan bijgevolg zowel worden toegepast in de verhouding tussen een 

eigenaar en een huurder als in de verhouding tussen huurder en onderhuurder.136 Het Hof van 

Cassatie heeft daarbij geoordeeld dat een onderhuurder contractueel niet aansprakelijk kan 

worden gesteld op grond van artikel 1733 en 1735 BW voor het in brand steken van het 

gehuurde gebouw ook al begaat de onderhuurder hierdoor een onrechtmatige daad.  

De schadeveroorzaker bevond zich op het moment van de feiten immers in een vlaag van 

krankzinnigheid.137De niet-aansprakelijkheid op basis van artikel 1733 BW wordt dus nu 

opgevangen door de toepassing van artikel 1386bis BW ter bescherming van de verhuurder.138  

De niet-bestaande schuldaansprakelijkheid wordt immers vervangen door een 

verhaalsaansprakelijkheid van het vermogen van de geesteszieke waarbij het 

billijkheidsprincipe als richtlijn zal dienen om de omvang van de schadevergoedingsplicht te 

begroten.139 

49. Er is enkel een regeling uitgewerkt voor het schadegeval veroorzaakt door een 

geesteszieke om te voorzien in een bescherming van de slachtoffers. In deze masterproef 

wordt nagegaan of deze ongelijke behandeling bij gelijke situaties niet in strijd is met het 

gelijkheidsbeginsel overeenkomstig artikel 10 en 11 van de Grondwet. In het ene geval 

kunnen de slachtoffers wel een vergoeding krijgen op basis van de billijkheid, terwijl 

slachtoffers in een gelijkaardige situatie geen enkele mogelijkheid hebben om een vergoeding 

te krijgen. Vooraleer wordt overgegaan tot de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, wordt er in 

de volgende delen ingegaan op de totstandkoming van artikel 1386bis BW en het principe van 

de verdeling naar billijkheid. 
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3. De inhoud van artikel 1386bis BW: verdeling naar billijkheid 

50. Artikel 1386bis BW luidt als volgt: “Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt 

door een persoon die lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle 

over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast, kan de rechter hem veroordelen tot de gehele 

vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de 

controle van zijn daden had. De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende 

met de omstandigheden en met de toestand van de partijen.” 

Op grond van bovenstaand artikel heeft de rechter de keuze om door middel van billijkheid de 

schadeveroorzaker te veroordelen tot het betalen van een gehele of een gedeeltelijke 

schadevergoeding aan het slachtoffer.140 

3.1. Verdeling naar billijkheid: wat houdt dit precies in ? 
 

51. Conform artikel 1382 BW heeft het slachtoffer recht op een integrale vergoeding van zijn 

geleden schade, indien hij zijn werkelijk geleden schade kan bewijzen. De werkelijk geleden 

schade vormt de maatstaf voor de schadeloosstelling. Hierbij wordt geen rekening gehouden 

met de billijkheid en de draagkracht van de partijen. Bij het bepalen van de omvang van de 

schadevergoeding speelt het geen rol of de schadeveroorzaker al dan niet verzekerd is.
141

 Het 

wetsartikel 1386bis BW voorziet in afwijking op de schadeloosstelling overeenkomstig artikel 

1382 BW. Vooreerst kan de rechter op grond van artikel 1386bis BW afwijken van het 

principe van integrale schadevergoeding en slechts een gedeeltelijke schadevergoeding 

opleggen. Daarnaast vormt de integrale vergoeding niet de maatstaf voor de 

schadeloosstelling, maar wel de billijkheid. 
142

 Dit wetsartikel vindt zijn fundering in vroegere 

buitenlandse wetgevingen die de burgerlijke aansprakelijkheid van de krankzinnigen en 

abnormalen regelt.
143
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52. Op grond van artikel 1386bis BW heeft de rechter de mogelijkheid om de 

geestesgestoorde te veroordelen tot het betalen aan het slachtoffer van een gehele, 

gedeeltelijke of zelfs geen schadevergoeding. De rechter houdt bij deze beslissing rekening 

met de concrete omstandigheden van de zaak en de toestand van de partijen. Vooreerst kan de 

rechter rekening houden met de dadergebonden elementen, namelijk de mate van 

‘toerekeningsvatbaarheid’ van de schadeveroorzaker. De rechter kan beslissen om geen of een 

beperkte schadevergoeding op te leggen in functie van de geestestoestand van de 

schadeverwekker.  

Daarenboven houdt de rechter rekening met de daadgebonden elementen.
144

  Enerzijds 

kunnen zowel de aard en de ernst van de onrechtmatige daad alsook van de schade worden 

verrekenend in het billijkheidsoordeel.
145

 Anderzijds wordt de fout van het slachtoffer in 

rekening gebracht, waardoor de schadevergoedingsplicht in hoofde van de schadeveroorzaker 

kan worden beperkt of geweigerd.
146

 

 

                                                                                                                                                                                     
verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten 

erlangt werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umständen, insbesondere 

nach den Verhältnissen der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht die Mittel entzogen 

werden, deren er zum angemessenen Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten 

bedarf.”; In het Oostenrijks Burgerlijke Wetboek artikel 1310: “Indien de benadeelde zich niet kan doen 

schadeloosstellen door hem, die met toezicht over de krankzinnige belast is, moet de rechter hem een billijke 

gehele of gedeeltelijke vergoeding toekennen, na te hebben nagegaan of de aanrichter van de schade, hoewel hij 

gewoonlijk niet over zijn verstandelijke vermogens beschikt, in een bijzonder geval geen schuld heeft die hem 

ten laste kan gelegd worden en ten slotte met inachtneming van het onderscheidenlijk vermogen van de 

tegenover elkaar staande partijen.”; Artikel 2377 van het Portugees Burgerlijk Wetboek: “Is de aanrichter van de 

schade vrij van alle strafrechtelijke verantwoordelijkheid uit hoofde van zijn staat van volledige dronkenschap of 

krankzinnigheid, toch is hij gehouden tot de burgerlijke schadeloosstelling, tenzij hij onder voogdij of onder 

wettelijk toezicht van iemand staat. In dat geval is de voogd of de curator verplicht de schade te vergoeden, 

tenzij hij bewijst dat er aan zijn kant noch een fout noch een nalatigheid bestond”. Overeenkomstig artikel 2378 

wordt bepaald dat “ In al de gevallen waarin schadeloosstelling verschuldigd is op de goederen van een persoon, 

die niet in het bezit van zijn verstandelijke vermogens is, begint men het bedrag dat voor zijn onderhoud, 

overeenkomstig zijn staat en zijn stand, noodzakelijk is, vooruit te nemen.” 

In het Russisch Burgerlijk Wetboek wordt in artikel 406 het volgende bepaald: “De rechtbank kan hem evenwel 

verplichten die schade te herstellen, daarbij rekening houdende met zijn vermogenstoestand en met dien van zijn 

slachtoffer”.Artikel 54 van het Zwitsers Federaal Burgerlijke Wetboek: “Indien de billijkheid het vergt, kan de 

rechter een persoon, zelfs als hij onbekwaam is met oordeel des onderscheids te handelen, veroordelen tot de 

gehele of gedeeltelijke herstelling van de schade die hij veroorzaakt heeft”. Vertaling van deze artikels zie: 

Wetsvoorstel (P.E. JANSON) op de vergoeding van de door de krankzinnigen en abnormalen veroorzaakte 

schade, Parl.St. kamer 1933-1934, nr 97, 6-7. 
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Tot slot houdt de rechter bij zijn beslissing rekening met één van de belangrijkste parameters, 

zijnde de vermogenstoestand van de partijen. De vermogenstoestand van beide partijen heeft 

een invloed op de verdeling van de schadelast overeenkomstig de billijkheid.  De financiële 

draagkracht van beide partijen bepaalt hoe de rechter de schadelast kan verdelen. Er wordt 

daarbij nagegaan wat de eigenlijke betaalkracht is van de schadeveroorzaker en hoeveel deze 

persoon nog overhoudt na het betalen van de eventuele schadevergoeding om in zijn eigen 

onderhoud te voorzien.
147

 Bijvoorbeeld, het feit dat iemand nog gedomicilieerd is bij de 

ouders en daarenboven een bijdrage ontvangt voor zijn invaliditeit van 66%, verhoogt de 

financiële draagkracht van die persoon. De rechter houdt hiermee rekening bij het nemen van 

zijn beslissing over de schadeloosstelling.
148

 Andersom zal de rechter kunnen oordelen dat er 

geen gehele of gedeeltelijke schadevergoeding kan worden opgelegd, omdat de veroordeling 

tot het betalen van enige schadeloosstelling de financiële toestand van de schadeveroorzaker 

alleen maar zal verslechteren.  

Dit is het geval indien de schadeveroorzaker reeds een enorme schuldenlast heeft waardoor hij 

de schadevergoeding ongetwijfeld niet zal kunnen betalen.
149

 

Bijzonder van belang is hierbij de vraag of het schadegeval gedekt is door een 

aansprakelijkheidsverzekering. Indien dit het geval is, dan bestaat er geen reden om de 

omvang van de verschuldigde schadevergoeding te matigen en is het gerechtvaardigd om een 

volledige schadevergoedingsplicht op te leggen aan de schadeveroorzaker.
150

 Toch verhindert 

de afwezigheid van zo’n aansprakelijkheidsverzekering niet dat de schadeveroorzaker kan 

worden veroordeeld tot een gedeeltelijke of gehele schadevergoedingsplicht.
151

 

De rechter zal enkel rekening houden met de vermogenstoestand van de dader en niet met de 

vermogenstoestand van de erfopvolgers. Hun vermogenstoestand blijft vreemd aan de 

bepaling van de omvang van de schadevergoedingsplicht overeenkomstig artikel 1386bis BW, 

ook al is de financiële draagkracht van de erfopvolgers gunstiger dan deze van de dader.152 
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Daarnaast zal de rechter ook rekening houden met de vermogenstoestand van de schadelijder 

bij de verdeling van de schadelast overeenkomstig de billijkheid.
153

 

3.2. Verdeling naar billijkheid: De beste oplossing 
 

53. Door middel van een belangenafweging wordt de schadevergoeding van het slachtoffer 

verschoven naar de schadeveroorzaker. Deze verschuiving is enkel van toepassing indien de 

fout waardoor de schade is ontstaan, kan worden toegerekend aan een schuldige gedraging 

van de schadeveroorzaker. In het Belgisch recht wordt de schadelast namelijk verdeeld 

naargelang wie schuld treft.
154

 Een geestesgestoorde kan niet aansprakelijk worden gesteld, 

aangezien deze persoon hem juist geen schuld treft. Het is dan ook niet rechtvaardig om de 

geestesgestoorde toch volledig aansprakelijk te stellen overeenkomstig artikel 1382 BW.  

Daarentegen is het niet mogelijk om te voorzien in een volledige vrijstelling van de 

schadevergoedingsplicht voor een geestesgestoorde.  

Door het onderscheid te maken tussen de patrimoniale en de persoonlijke aansprakelijkheid 

ontstaat er de objectieve onrechtvaardigheid om het slachtoffer alleen te laten opdraaien voor 

zijn geleden schade. Het vermogen van de geestesgestoorde blijft dus in eender welke 

omstandigheid ongeschonden niettegenstaande het vermogen van het slachtoffer wel wordt 

verminderd door de onrechtmatige daad van de geestesgestoorde.
155

 Hieruit kan worden 

afgeleid dat de schadelast hoe dan ook gedragen moet worden door de schadeveroorzaker, 

aangezien zijn onrechtmatige daad de enige oorzaak is van de schade. Evenwel is het niet de 

bedoeling van de wetgever om de dader te ruïneren voor een door hem gestelde onrechtmatige 

daad die hem niet kan worden toegerekend. Om die reden werd in artikel 1386bis BW 

voorzien in een oordeel van de rechter naar billijkheid.   

Het al dan niet opleggen van een schadevergoedingsplicht in hoofde van de geestesgestoorde 

kan tot onaanvaardbare gevolgen leiden, terwijl de geestesgestoorde geen schuld treft. Om dit 

te vermijden wordt er bij de toepassing van artikel 1386bis BW door de rechter toch rekening 

gehouden met de vermogenstoestand van de partijen.  
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De vermogenstoestand wordt in dit geval in de plaats van de schuld als grond gebruikt om de 

schade al dan niet over te hevelen naar de schadeveroorzaker. Een belangrijke factor van deze 

vermogenstoestand is het al dan niet verzekerd zijn via een aansprakelijkheidsverzekering. 

54. Hierdoor wordt gerechtvaardigd dat de schade wordt gedragen door diegene die daarvan 

het minste nadeel ondervindt. Toch kan de schadelast niet worden verschoven louter op basis 

van de vermogenstoestand van de partijen. Hierdoor zouden immers de slachtoffers in 

gelijkaardige situaties vorderingen kunnen instellen tegen een voldoende verzekerde 

schadeveroorzaker en hierdoor een grotere kans maken op een gehele schadevergoeding, 

terwijl een slachtoffer die een vordering instelt tegen een onvoldoend verzekerde 

schadeveroorzaker weinig tot geen kans heeft op een gehele of gedeeltelijke 

schadevergoeding.
156

 Om dit te vermijden wordt er niet enkel rekening gehouden met de 

vermogenstoestand van de partijen, maar ook met dader- en daadgebonden elementen.  

Ook al is de schadeverwekker verzekerd, dan nog kan hij vrijgesteld worden van een gehele 

schadeloosstelling indien het slachtoffer zelf ook een fout heeft gemaakt, die heeft 

bijgedragen tot de geleden schade. Daarenboven zullen de ernst van de onrechtmatige daad en 

de omvang van de schade ook een rol spelen bij de verdeling van de schadelast.
157
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4. Toepassingsgebied artikel 1386bis BW 

4.1. De wettelijke afbakening van het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW 

4.1.1. Historische oorsprong: De civiele regeling voor geïnterneerden 

A) De Evolutie van de interneringsregeling in het strafrecht 

 

55. Het toepassingsgebied van de wet van 16 april 1935 werd overgenomen uit de wet van 9 

april 1930 betreffende het maatschappelijk verweer. De wet bepaalt in artikel 1: “de verdachte 

(die) verkeert, hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van 

geestesstoornis of van ernstige zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het controleren 

van zijn daden.”
158

In deze wet wordt niet verduidelijkt wat er onder de woorden 

geestesstoornis en krankzinnigheid moet worden verstaan. Beide termen kunnen allerlei 

psychiatrische stoornissen omvatten. Hierdoor worden deze begrippen in de rechtsleer zelf 

ingevuld.
159

Alleen de term zwakzinnigheid beantwoordt aan een welomlijnde 

psychopathologie namelijk een verstandelijke handicap.
160

 

56. Sinds de 18
de

 eeuw werden krankzinnigen die een misdrijf gepleegd hadden niet gestraft. 

Deze personen werden wel opgesloten in een gevangenis, maar de opsluiting op zich werd 

niet beschouwd als een straf. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid werd opgenomen in 

artikel 64 van het strafwetboek en later in artikel 71 van het strafwetboek van 1867. In deze 

wet werd gesteld dat “qu’il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence 

au moment de l’action”. Er wordt daarbij verwezen naar elke storing van de intellectuele 

vermogens die bij de mens het bewustzijn van de moraliteit van zijn handelen ontneemt. Het 

is irrelevant of deze storing permanent of van voorbijgaande aard is. 
161
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Artikel 71 Sw. werd toegepast als een schulduitsluitingsgrond waardoor een geestesgestoorde 

dader niet strafrechtelijk aansprakelijk kon worden gesteld. Ten aanzien van een 

geestesgestoorde kon er dus enkel een vrijspraak of een buitenvervolgingstelling worden 

uitgesproken.
162

De krankzinnigen konden wel via de gemeentelijke overheden, later het 

openbaar ministerie, worden gecolloqueerd. In de praktijk gaven de rechters een ruime 

interpretatie aan de term ’krankzinnigheid’. Ook bepaalde andere vormen van geestesstoornis 

die een ernstige aantasting waren voor de verantwoordelijkheid werden gelijkgesteld met 

krankzinnigen. Delinquenten zoals minderjarigen en abnormalen die in een minder mate 

geestesgestoord waren en dus over een verminderd toerekenbaarheidsvermogen beschikken, 

werden daarentegen wel gestraft in verhouding tot de graad van hun toerekeningsvatbaarheid. 

De verminderde toerekeningsvatbaarheid werd beschouwd als een verzachtende 

omstandigheid.
163

 

Deze aanpak gaf aanleiding tot heel wat discussie. Enerzijds werd het regime van de partiële 

toerekeningsvatbaarheid afgekeurd. De ‘half ontoerekeningsvatbare personen’  konden 

veroordeeld worden tot lichte straffen en werden vrijgesteld van enige medische behandeling. 

Het was wenselijk om de volledige en partieel toerekeningsvatbare personen gelijk te 

schakelen in het licht van de bescherming van de maatschappij. Het toepassingsgebied 

voorzien in artikel 71 Sw. moest voortaan zowel de volledige ontoerekeningsvatbare personen 

als de half ontoerekeningvatbare personen omvatten. Anderzijds was er ook kritiek op de 

straftoemeting zelf.  

Sommige beklaagden die ontoerekeningsvatbaar werden verklaard werden ontslagen van 

enige rechtsopvolging, terwijl andere personen in een gelijkaardig geval werden 

gecolloqueerd.
164

 

57. Om dit te vermijden werd er gezocht naar een nieuwe regeling. Het nieuwe wetsontwerp 

had betrekking op abnormalen waaronder werd verstaan: krankzinnigen, zwakzinnigen en 

geestesgestoorden. Deze drie categorieën werden beschouwd als zieke personen alhoewel tot 

nu toe slechts enkel de krankzinnigen een medische behandeling ondergaan namelijk de 

collocatie.  
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In het wetsontwerp tot bescherming van de maatschappij van 1925 werd een voorstel gedaan 

om alle abnormale delinquenten te onderwerpen aan een medische observatie. Zolang er geen 

eindvonnis was kon de medische observatie in elke stand van het geding worden opgelegd 

door de rechter waardoor de rechter een beter zicht kreeg omtrent de toestand van de persoon 

in kwestie.
165

 

58. Door de wet van 9 april 1930 werd het mogelijk voor de strafrechter om een 

interneringsmaatregel op te leggen aan krankzinnige, geestesgestoorde en zwakzinnige 

daders. De kritieken en tegengestelde visies van juristen en medici met betrekking tot deze 

wet hadden tot gevolg dat er een tweede commissie werd opgericht namelijk de commissie 

Braas. Dit resulteerde in de nieuwe wet van 1 juli 1964.  

In de wet van 1 juli 1964 werd de duur van de internering onbepaald, kregen de 

geïnterneerden meer rechten en kreeg de commissie tot bescherming van de maatschappij 

meer bevoegdheden. Ondanks deze nieuwe wet, bleef de interneringsmaatregel fel 

bekritiseerd. De wettelijke basis van de internering werd pas opnieuw onder handen genomen 

door het overlijden van twee Luikse meisjes wegens een daad gesteld door een geïnterneerde 

man. 
166

 

59. Naar aanleiding van het wetsontwerp dat werd ingediend op 10 januari 2007 kwam de wet 

van 21 april 2007 tot stand betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. 

In deze wet werd beslist om aan het begrip geestesstoornis een ruimere definitie toe te 

kennen. Er werd gekozen om de categorie van geestesgestoorden niet te beperken tot de 

personen die zich in een staat van krankzinnigheid, een staat van ernstige geestesstoornis of 

zwakzinnigheid bevinden waardoor zij geen controle meer hebben over hun daden. Het is 

voldoende dat de geestesstoornis tot gevolg heeft dat het oordeelsvermogen of de controle 

over de daden ernstig wordt aangetast of teniet wordt gedaan. In dit wetsvoorstel werd er ook 

voorgesteld om geen nauwkeurige of precieze terminologie te gebruiken omdat de 

psychiatrische of psychologische diagnose steeds kunnen veranderen naarmate de medische, 

psychiatrische en psychologische disciplines evolueren.  
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Het begrip ‘geestesstoornis’  in de ruime zin van het woord is een internationaal aanvaarde 

term van de Wereldgezondheidsorganisatie van de American Psychiatric Association, die niet 

enkel handicaps, maar allerlei ziekten dekt. 

De wet van 9 april 1930 ( vervangen door 1 juli 1964) verwijst uitsluitend naar de 

“wilvermogens” van de geestesgestoorde.
167

 Er werd in deze wet enkel rekening gehouden 

met het vermogen om zich te beheersen op het ogenblik van de handeling en niet met het 

cognitieve aspect. In het wetsvoorstel betreffende de internering van personen van 2013 werd 

daarom een bijkomend criterium ingevoegd, namelijk de verwijzing naar de ‘cognitieve’ 

vermogens. Er werd vanaf dit wetsvoorstel rekening gehouden met de intellectuele vermogens 

en het oordeelsvermogen van de persoon in kwestie. Het is immers mogelijk dat een persoon 

een bepaald daad geruime tijd op voorhand heeft gepland en dit ook beheerst uitvoert, 

alhoewel deze gehele daad duidelijk is gebaseerd op een pathologische inhoud.
168

  Nagenoeg 

is de wet van 21 april 2007 nooit in werking getreden, waardoor de toenmalige wet van 1 juli 

1964 nog steeds de geldende wet was. 

60. Naar aanleiding van de vele veroordelingen van België door het Europees Hof van de 

Rechten van de Mens voor schendingen van onder meer artikel 5§1, artikel 4, artikel 2 en 3 

EVRM was er de noodzaak om een nieuwe wet te maken.
169

  

De nieuwe wet van 5 mei 2014 trad  in werking op 1 oktober 2016 en is tot op heden de nog 

steeds geldende regeling met betrekking tot internering.
170

 In deze wet werd onder meer de 

verruimde definitie van het begrip geestesstoornis uit de wet van 21 april 2007 overgenomen.  
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B) De civielrechtelijke regeling 

 

61. Voorheen de wet van 9 april 1930 had het slachtoffer niet de mogelijkheid om een 

schadevergoeding te verkrijgen van een schadeveroorzaker die lijdt aan een geestesstoornis. 

De schadeveroorzaker werd op basis van artikel 71 Sw niet strafrechtelijk aansprakelijk 

gesteld, waardoor het slachtoffer ook geen recht had op vergoeding. Maar niet alle 

krankzinnigen werden vrijgesteld van hun burgerlijke aansprakelijkheid.  

Net als op strafgebied werd in de civielrechtelijke regeling een onderscheid gemaakt tussen 

krankzinnigen en abnormalen. De abnormalen werden geheel gelijkgesteld met de 

verantwoordelijke personen, waardoor zij gehouden waren tot een gehele schadevergoeding 

overeenkomstig artikel 1382 BW. In tegenstelling tot de krankzinnigen, lijden de abnormalen 

aan een geestesstoornis of een geesteszwakzinnigheid waardoor zij slechts een deel van hun 

verstand en vrije wil verliezen. Indien een schadegeval daarentegen veroorzaakt werd door 

een krankzinnige persoon, dan kon het slachtoffer geen vergoeding krijgen. 171    De 

onderzoeks-of vonnisgerechten konden in toepassing van artikel 71 van het strafwetboek 

zowel uitspraak doen over de strafvordering als over de bij hen op regelmatige wijze 

ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen.
172

 

62. De interneringswet van 9 april 1930 zorgde ervoor dat het voortaan mogelijk was om een 

krankzinnige toch strafrechtelijk aan te pakken. Maar in hoofde van de slachtoffers bood deze 

wet geen enkele garantie op een vergoeding voor de geleden schade. Hierdoor was de 

wetgever genoodzaakt om op civiele basis ook een regeling uit te werken. In de wet van 16 

april 1935 werd uiteindelijk de schaderegeling uitgewerkt voor schadegevallen veroorzaakt 

door een geestesgestoorde, waarbij de schadelast op basis van de billijkheid wordt geregeld. 

Het toepassingsgebied voorzien in artikel 1 van de wet van 9 april 1930 werd geheel 

overgenomen voor de civiele regeling.  
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Zowel op strafrechtelijk als op civielrechtelijk gebied werd het onderscheid tussen 

krankzinnigen en abnormalen achterwege gelaten. Beide categorieën zijn immers onbekwaam 

om zich verstandelijk te gedragen en beschikken niet over een vrije wil om hun daden te 

stellen. Daardoor is het niet meer werkbaar om een onderscheid tussen beide categorieën aan 

te houden.
173

 

63. In de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 

gewoontemisdadigers wordt verwezen naar artikel 1386bis BW. Vooraleer de rechter artikel 

1386bis BW kon toepassen om het slachtoffer eventueel schadeloos te stellen moest er aan 

twee voorwaarden voldaan zijn. Enerzijds is het vereist dat de schadeveroorzaker op het 

ogenblik van de feiten geestesziek is. Anderzijds moet de vergoeding van het slachtoffer 

afhankelijk zijn van de internering van de schadeveroorzaker. Hierdoor was het mogelijk dat 

de rechter in bepaalde gevallen het slachtoffer niet schadeloos kon stellen. In de wet van 21 

april 2007, die nooit in werking is getreden, werd de verwijzing naar artikel 1386bis BW 

geschrapt. Niettemin had de rechter de mogelijkheid om zich uit te spreken over de 

burgerlijke vordering, ofwel op basis van artikel 1386bis BW, ofwel op grond van de 

artikelen 1382-1383 BW.
174

 

64. In de wet van 5 mei 2014 wordt in artikel 18 van deze wet opnieuw verwezen naar artikel 

1386bis BW. Indien het onderzoeks-of vonnisgerecht een uitspraak doet op basis van artikel 

71 van het strafwetboek, dan dienen zij tegelijkertijd uitspraak te doen over de ingestelde 

burgerlijke rechtsvordering, overeenkomstig artikel 1386bis BW.
175

 

In de wet van 5 mei 2014 wordt de nieuwe ruimere definitie van het begrip geestesstoornis 

overgenomen uit de wet van 21 april 2007. In artikel 1 van 9 april 1930 werd een 

geestesgestoorde omschreven als een persoon die zich hetzij in staat van krankzinnigheid, 

hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid bevindt, die hem 

ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden. Deze definitie wordt vervangen door de 

volgende formulering als “een persoon die getroffen is door een geestesstoornis die het 

oordeelsvermogen of de controle over de daden heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast.” 
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De gewijzigde formulering in de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering heeft ook 

uitwerking gehad op de civiele regeling overeenkomstig artikel 1386bis BW.
176

 Ook in artikel 

1386bis BW werd de formulering aangepast. De zinsnede “door een persoon die zich staat 

van krankzinnigheid bevindt, of in een staat van ernstige geestesstoornis of van 

zwakzinnigheid die hem voor de controle van zijn daden ongeschikt maakt” werd vervangen 

door de zin “door een persoon die lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of 

de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast.” 

De nieuwe formulering wordt dus gekopieerd uit de interneringswet waardoor het personeel 

toepassingsgebied veel minder strikt kan worden afgebakend. Met betrekking tot de 

afbakening van het personeel toepassingsgebied is er een tegenstelling merkbaar tussen 

enerzijds de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de rechtspraak van de begin jaren tachtig 

en anderzijds de rechtspraak eind de jaren tachtig tot heden. Deze tegenstelling is volgens mij 

een gevolg van de wijziging van de definitie geestesstoornis. 

4.2. Evolutie in de rechtspraak omtrent de afbakening van het toepassingsgebied 

4.2.1. De rechtspraak van het Hof van Cassatie 

 

65. Het Hof van Cassatie vertrekt van de definitie uit artikel 1 van de wet van 9 april 1930, 

aangezien het Hof van Cassatie aanneemt dat het gaat om geestesgestoorden die kunnen 

ressorteren onder de wet op het sociaal verweer van 9 april 1930 en dus voor een 

interneringsmaatregel in aanmerking komen.
177

 Een dader voor wie een strafrechtelijke 

maatregel van internering wordt aanbevolen, kan op civielrechtelijk vlak tot een vergoeding 

gehouden zijn overeenkomstig artikel 1386bis BW.
178

 Een geestesgestoorde in de zin van 

artikel 1386bis BW is “een persoon die zich hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een 

ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid bevindt, die hem ongeschikt maakt 

tot het controleren van zijn daden.” Het Hof van Cassatie kopieert de definitie vanuit de 

interneringswet, maar laat na de begrippen krankzinnigheid en geestesstoornis duidelijk te 

definiëren.  
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Alhoewel zwakzinnigheid duidelijk slaat op een mentale achterstand, kunnen de begrippen 

krankzinnigheid en geestesstoornis allerlei pathologische aandoeningen omvatten.
179

 Door 

deze begrippen niet verder te omschrijven of te verduidelijken verleent Het Hof van Cassatie 

een discretionaire bevoegdheid aan de bodemrechters.  De bodemrechters zullen hierdoor zelf 

in concreto het personeel toepassingsgebied moeten bepalen aan de hand van de vraag welke 

gevallen er wel en welke gevallen er niet onder het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW 

kunnen ressorteren. 

66. In de rechtspraak van het Hof van Cassatie worden er wel drie criteria aangegeven waar 

de bodemrechters rekening mee moeten houden om het personeel toepassingsgebied af te 

bakenen. Ten eerste moet er een bepaalde psychopathologie met controleverlies aanwezig zijn 

op het moment van de feiten. Ten tweede is artikel 1386bis BW enkel van toepassing indien 

de toestand van dit controleverlies een psychische oorzaak heeft.
180

 Tot slot verwijst het Hof 

van Cassatie naar het toepassingsgebied van de interneringswet van 1930. Enkel de 

geestesgestoorden die in aanmerking zouden komen om onder het toepassingsgebied van de 

wet van 9 april 1930 te ressorteren, kunnen worden opgenomen in het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW.
181

 

Het Hof van Cassatie beslist in het arrest van 24 april 1980 dat een persoon die volkomen 

gezond van geest is, maar plotseling en voorbijgaand het bewustzijn heeft verloren ten 

gevolge van een vasculaire hersenstoornis niet ressorteert onder de definitie van 

krankzinnigen of abnormalen overeenkomstig artikel 1386bis BW.182 Dit arrest gaat over een 

verkeersongeval veroorzaakt doordat de bestuurder van het motorrijtuig zich plots op de 

linkerkant van de weg bevond die hij aan het volgen was. De bestuurder kon dergelijke 

gedraging niet voorzien, aangezien hij plotseling getroffen werd door een hersenstoornis in de 

rechter hemisfeer met een bewustzijnsvernauwing als gevolg. Hierdoor had deze persoon 

geen controle meer over zijn daden. In deze zaak werd gepoogd om toepassing te maken van 

artikel 1386bis BW, maar het Hof van Cassatie wees dit af.  
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Het Hof van Cassatie nam reeds in een arrest van 1979 hetzelfde standpunt in. In dit arrest 

betrof het een schadeongeval veroorzaakt door een plotse ongesteldheid van de 

schadeveroorzaker die te wijten was aan een hartaanval. Ook in dit geval kon artikel 1386bis 

BW niet worden toegepast.183   

Het gaat in beide gevallen om  een plotseling en voorbijgaand bewustzijnsverlies, waardoor er 

geen sprake kan zijn van een psychopathologie in hoofde van de schadeveroorzaker. Op die 

manier bepaalt het Hof van Cassatie in haar rechtspraak dat een kort bewustzijnsverlies met 

fysieke oorzaak niet onder het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW ressorteert. 

67. Daarentegen wordt een schadeveroorzaker met een mentale achterstand wel onderworpen 

aan artikel 1386bis BW, aangezien er sprake is van een zwakzinnigheid.184 Het verlies van de 

controle over zijn daden voldoet hier wel aan de vereiste van de aanwezigheid van een 

psychopathologie die een geestelijke oorzaak heeft.  

4.2.2. Evolutie in de rechtspraak op niveau van de feitenrechters 

 

68. Vooraleer het Hof van Cassatie definitief de toepassing van artikel 1386bis BW had 

uitgesloten bij een  controleverlies wegens een fysieke oorzaak in de arresten van 20 juni 

1979 en 24 april 1980, was er op het niveau van de feitenrechters heel wat onenigheid inzake 

de invulling van het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW. De problematiek betrof 

voornamelijk het controleverlies te wijten aan een fysieke oorzaak tijdens het sturen van een 

voertuig.
185

 De rechtspraak waarin werd geoordeeld dat artikel 1386bis BW van toepassing 

moest zijn bij een schadegeval veroorzaakt door een controleverlies wegens fysieke oorzaak 

tijdens het sturen baseerde zich vooral op het feit dat het controleverlies zich moest voordoen 

op het moment van de feiten. Het is dan ook niet vereist om na te gaan wat de oorzaken zijn 

van de geestesstoornis.
186

 Het is voldoende dat er een controleverlies was op het moment van 

de feiten ook al was die maar van een tijdelijke duur.
187
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Deze redeneerwijze werd niet door alle rechtscolleges gevolgd. In tegenstelling tot deze 

rechtspraak werd gesteld dat artikel 1386bis BW niet kon worden toegepast bij een 

controleverlies wegens fysieke oorzaak, aangezien dit niet strookt met de ratio van de wet en 

de voorbereidende werken. Het onwel worden wegens een hartaanval tijdens het sturen kan 

niet gekwalificeerd worden als een geestesstoornis in de wettelijke betekenis van het 

woord.
188

 Deze zienswijze werd ook toegepast in een zaak waarbij de bestuurder de controle 

over zijn daden verloor wegens een plotse verlamming in de linkerarm. Artikel 1386bis BW 

kon niet worden toegepast op het concrete geval, aangezien artikel 1386bis BW strikt dient te 

worden geïnterpreteerd.
189

 Daarentegen werd wel aanvaard dat een geval waarbij een persoon 

die zich op het moment van de feiten in een psychose bevond gekenmerkt door een 

achtervolgingswaanzin, gekwalificeerd wordt als een geestesstoornis in de wettelijke 

betekenis van het woord.
190

 

69. Vlak na de arresten van het Hof van Cassatie (begin de jaren tachtig) valt het op dat de 

rechtspraak zich heeft gebaseerd op het oordeel van het Hof van Cassatie om het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW  af te bakenen. Hierbij wordt aangegeven dat een 

persoon enkel als geestesgestoorde kan worden beschouwd, indien hij onder de toepassing 

van de interneringswet van 9 april 1930 zou ressorteren en in aanmerking zou komen voor een 

interneringsmaatregel. Een persoon die op het moment van de feiten de controle verliest 

wegens een vaatinsufficiëntie voldoet niet aan het begrip ernstige geestesstoornis in de zin 

van artikel 1386bis BW.
191

 

70. Het is vaste rechtspraak dat een aantal categorieën van personen ressorter onder het begrip 

geestesgestoorde. Het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW kan worden ingedeeld in 

drie categorieën van personen.  
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Vooreerst worden de personen die lijden aan een depressie of aan psychosen gekwalificeerd 

als een geestesgestoorde en ressorteren deze personen ook onder de regeling van artikel 

1386bis BW.192 Artikel 1386bis BW kan evenwel niet automatisch worden toegepast. 

De vaststelling van een psychose of een depressie is niet voldoende om te oordelen dat artikel 

1386bis BW van toepassing is. Er wordt daarbij rekening gehouden met de omstandigheden 

op de dag van de feiten.193 

Daarnaast omvat het personeel toepassingsgebied ook mentaal gehandicapten.
194

 Het feit dat 

een persoon wordt gekwalificeerd als een mentaal gehandicapte is niet voldoende om artikel 

1386bis BW van toepassing te verklaren. Indien niets erop wijst dat de persoon op het 

moment van de feiten zich in een staat van mentaal onevenwicht bevond waardoor hij zijn 

daden niet kon controleren, is artikel 1386bis BW niet van toepassing. De persoon zal dus 

aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 1382 BW en veroordeeld worden tot een 

integrale schadevergoeding aan het slachtoffer.195 

Tot slot omvat het toepassingsgebied ook de schadegevallen veroorzaakt door dementerende 

personen196. Het is een vaste rechtspraak dat dementie een geestesziekte is waardoor artikel 

1386bis BW van toepassing is, alhoewel dementie gekenmerkt is door periodes met heldere 

momenten. 197 Dementerende  personen worden dikwijls opgenomen in een psychiatrische 

instelling of een geriatrie waarbij de uitvoering van de toezichts- of bewakingstaak in zo’n 

instelling een inspanningsverbintenis is.198 De instelling moet dus alle handelingen gesteld 

hebben en alle voorzorgen hebben genomen die redelijkerwijze van haar konden verwacht 

worden in die gekende concrete omstandigheden.199 Personen die in een instelling niet worden 

gecolloqueerd en dus beschouwd worden als een vrije patiënt kunnen vanuit de instelling bij 

een werkgever gaan werken. Indien er zich op de terugkeer van het werk een ongeval heeft 

voorgedaan, dan kan dat niet te wijten zijn aan een gebrekkige zorgvuldigheidsplicht in 

hoofde van de instelling.  
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Het feit dat de instelling door het vrije regime een risico heeft tot stand gebracht is niet 

voldoende om haar te veroordelen tot nalatigheid. Deze grote vrijheid heeft de sociale re-

integratie tot doel.200 

71. Vanaf eind de jaren tachtig wordt het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW nog 

verruimd. Niet alleen wordt het begrip “geestesstoornis” door de feitenrechters veel ruimer 

ingevuld, maar ook de context wordt verruimd. De problematiek met betrekking tot de 

toepassing van artikel 1386bis BW bij een controleverlies te wijten aan een fysieke oorzaak 

wordt ruimer toegepast dan louter op de schadegevallen veroorzaakt door een controleverlies 

van de bestuurder tijdens het sturen van een motorrijtuig. Er is dus een evolutie merkbaar van 

een zeer strikte toepassing naar een minder strikte toepassing van artikel 1386bis BW. 

72. Er worden verschillende andere ziektes opgenomen in het toepassingsgebied van artikel 

1386bis BW onder andere schizotypisch gedrag en autisme
201

. Een persoon met een zeer 

zware schizotypische persoonlijkheid wordt ook beschouwd als een geesteszieke. Deze 

persoon leeft voortdurend in angst en is aanhoudend achterdochtig. Hierdoor voelt de persoon 

zich vrijwel steeds ongemakkelijk in gezelschap. Voor iemand met deze stoornis vormt 

sociale integratie met andere personen binnen zijn omgeving een groot probleem.202 In de 

rechtspraak wordt zowel de aanhoudende achterdochtigheid als de toestand van een acute 

angst beoordeeld overeenkomstig artikel 1386bis BW, aangezien het niet uitmaakt of de 

psychopathologische toestand van blijvende of tijdelijke aard is. Zo werd geoordeeld dat een 

persoon die zich op strafrechtelijk gebied kan beroepen op onweerstaanbare dwang zich op 

civielrechtelijk gebied kan beroepen op een toepassing van artikel 1386bis BW. De 

correctionele rechtbank te Kortrijk heeft geoordeeld dat de persoon geheel automatisch 

gehandeld heeft. Het betrof een winkelier die plots lawaai hoorde. Toen hij besefte dat er 

inbrekers in zijn winkel aanwezig waren, handelde de persoon geheel automatisch, aangezien 

hij zich zodanig angstig en bedreigd voelde. De man nam een revolver en schoot in het wilde 

weg. Zijn echtgenote getuigde dat hij er verward uitzag, bleek, beefde en zweette. Door dit 

alles bevond de persoon zich op het moment van de feiten in een ernstige pathologische 

toestand met een vernauwd bewustzijn en met waarnemingsstoornissen veroorzaakt door een 

acuut opgetreden existentiële angst ten gevolge van een levensbedreigende toestand.203 
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73. Ook de infantilisatie en de psycho-affectieve afhankelijkheid van de schadeveroorzaker 

die leiden tot kinderlijke gedragingen kunnen als geestesstoornis worden aangemerkt, ook al 

neigen deze personen geen gevaar uit te maken voor zichzelf of de maatschappij. Toch is het 

mogelijk dat de persoon zich door deze aandoening niet in staat bevond om controle te hebben 

over zijn daden waardoor artikel 1386bis BW van toepassing kan zijn.204 

74. Daarnaast kunnen personen die lijden aan schizofrenie ook onder artikel 1386bis BW 

ressorteren.205 In casu ging het om een schadegeval waarbij een auto was beschadigd aan de 

motorkap door een zelfmoord. De vrouw in kwestie leed aan schizofrenie en besliste om 

zelfmoord te plegen, aangezien ze niet meer kon leven met haar ziekte. De vrouw was vóór 

het ongeval reeds in behandeling bij een psychiater.  Ze nam al medicatie in en werd invalide 

verklaard. Er wordt geargumenteerd dat deze persoon op het moment van de feiten aan een 

psychotische stoornis leed, waardoor ze geen controle had over haar daden. Voor het ongeval 

had zij nog een mail gestuurd naar het ziekenhuis om te melden dat ze door de medicatie voor 

haar schizofrenie begon te hallucineren. In deze zaak werd toepassing gemaakt van artikel 

1386bis BW en kon de schade aan de auto volledig worden vergoed, aangezien de vrouw over 

een gezinsaansprakelijkheidsverzekering beschikte.206 

75. Vervolgens kunnen personen die lijden aan diabetes ook onder het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW ressorteren. Daarvoor kan worden verwezen naar een vonnis van de 

rechtbank van Antwerpen, waarin de rechter ook oordeelde dat een gedaald of gestoord 

bewustzijn een geestesstoornis kan zijn. Op de dag van de feiten was het zeer warm en 

bevond de persoon zich in een tijdelijke vlaag van zinsverbijstering voortvloeiend uit zijn 

algemene medische toestand. De dokter stelde vast dat er geen aanwijzingen waren om te 

verklaren dat de persoon zich in een staat van krankzinnigheid bevond op het moment van de 

feiten. Maar gezien zijn medische toestand en de omstandigheden was het echter wel mogelijk 

dat de persoon een gedaald of een gestoord bewustzijn had. Volgens de rechter was dit 

gedaald of verstoorde bewustzijn een staat van geestesstoornis, omdat het de persoon in 

kwestie ongeschikt maakte om zijn daden te controleren.
207

 

 

                                                           
204

 Brussel 4 december 1995, Rev.dr. Pénal 1997, 350. 
205

 Luik (3
e
 k) 26 mei 2008, Forum de l’assurance 2008, afl.88, 172. 

206
 Rb Antwerpen 28 mei 2010, RW 2011-2012, afl.42, 1857. 

207
 Rb Antwerpen 1 februari 2006, Nullum crimen 2007, 73. 



55 
 

76. Tot slot werden er in deze context ook zaken behandeld omtrent dronkenschap en drugs. 

In principe ressorteert een persoon die, zich in een toestand van dronkenschap bevindt of 

onder invloed van drugs, schade veroorzaakt niet onder de toepassing van artikel 1386bis 

BW. Deze zienswijze is aanvaardbaar indien de persoon zichzelf in die toestand heeft 

gebracht. 

Dit is niet anders in het geval dat een persoon lijdt aan delirium tremens, het 

dronkenmanwaanzin, en hierdoor tijdelijk geen controle meer heeft over zijn daden. De 

oorzaak van een delirium tremens is een gebrek aan alcohol met ontwenningsverschijnselen 

tot gevolg. Er is sprake van delirium tremens bij een gebrek aan alcohol. Dit is anders bij een 

persoon die verkeert in een toestand van dronkenschap en een teveel aan alcohol heeft 

geconsumeerd. Indien de persoon dus geen gewoontedrinker was geweest, dan zou hij niet 

aan deze ziekte lijden. Bij het veroorzaken van schade tijdens een vlaag van delirium tremens 

met een tijdelijk controleverlies kan geen toepassing worden gemaakt van artikel 1386bis 

BW. Dit artikel kan enkel worden toegepast wanneer de dader krankzinnig of geestesgestoord 

is, wat in casu niet zo was. 
208

 

77. Toch kan de rechter van oordeel zijn dat een persoon in staat van dronkenschap wel deel 

uitmaakt van het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW door rekening te houden met de 

concrete omstandigheden. Hiervoor kan verwezen worden naar de uitspraak van de 

correctionele rechtbank van Gent. Twee mannen verkeerden in een staat van dronkenschap en 

vernielden en beschadigden opzettelijk andermans roerende goederen. Getuigen verklaarden 

dat de twee mannen geestelijk verward waren, aangezien ze geen besef hadden van tijd en 

plaats. Het waren tweelingen die vanaf hun geboorte al problemen veroorzaakten en bijzonder 

onderwijs volgden. Ze kwamen uit een gezin met familiale problemen. Hun vader was 

alcoholverslaafd en liet de kinderen aan hun lot over. Beide betrokkenen waren mentaal zeer 

zwak, zelfs in die mate dat een normaal verhoor onmogelijk was. Volgens de algemene 

medische attesten bleken beide mannen voor onbepaalde duur getroffen door een 

vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder die minstens overeenstemt 

met een ongeschiktheid van 66%. Hieruit heeft de rechter besloten dat artikel 1386bis BW dus 

toch van toepassing is, gezien ze reeds geruime tijd in hoge mate arbeidsongeschikt bleken te 

zijn en zich geenszins volledig bewust waren van de gevolgen van hun daden.209 
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Ook in een andere uitspraak van de rechtbank van Gent werd geoordeeld dat een grote mate 

van alcoholmisbruik als gevolg van een depressie onder het toepassingsgebied van artikel 

1386bis BW ressorteert. De daden die deze persoon in een toestand van dronkenschap stelde 

werden beschouwd als een ontlading van niet meer te dragen innerlijke spanningen, als 

verkapte zelfmoordpogingen en een uiting van opgekropte agressiviteit. Deze dronken 

persoon had op het moment van feiten geen controle over zijn daden waardoor hij niet 

aansprakelijk kon worden gesteld op grond van artikel 1382BW. De dronken persoon moest 

wel in toepassing van  artikel 1386bis BW een vergoeding betalen. Het alcoholgebruik is 

immers een gevolg van de depressie en lag dus niet aan de basis van de geestestoestand.210 

78. Hieromtrent bestaat geen eensgezindheid in de rechtspraak en vertonen sommige 

vonnissen en arresten wel een grote souplesse wat betreft dronkenschap en drugs. Zo werd in 

een zaak voor de rechtbank van Tongeren geoordeeld dat een persoon, die verkeerde in een 

opwinding te wijten aan dronkenschap of onder invloed van medicatie, kon worden 

gekwalificeerd als geesteszieke. Het is niet vereist dat degene die het schadelijk feit heeft 

gepleegd volledig onbekwaam is. Het volstaat dat er op het ogenblik van de schadelijke 

handeling een ernstige vermindering van de controle van zijn daden is of dat er 

gedragsstoornissen optreden gepaard gaand met een ernstige vermindering van de controle 

van zijn daden.211 Ook een toestand van verwardheid met waanachtige belevenissen, mogelijk 

veroorzaakt onder invloed van drugs, ressorteert onder artikel 1386bis BW.212 

4.2.3. Huidige stand van het positief recht 

 

79. De zienswijze van het Hof van Cassatie met betrekking tot de afbakening van het 

personeel toepassingsgebied van artikel 1386bis BW komt door de rechtspraak alsook door 

kritiek vanuit de rechtsleer op de helling te staan. In de rechtsleer zijn er echter meningen die 

stellen dat het personeel toepassingsgebied van artikel 1386bis BW moet worden uitgebreid 

zodat het beter aansluit bij de ratio van de wetgeving. De belangrijkste kritieken worden geuit 

door professor VAN OMMESLAGHE en wijlen professor Robert KRUITHOF.  
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Beide professoren zijn van oordeel dat alle ontoerekeningsvatbare personen onder artikel 

1386bis BW moeten ressorteren en dat er dus geen verwijzing meer nodig is naar de oorzaak 

van de ontoerekenbaarheid.213 

Robert KRUITHOF voegde hieraan toe dat het gemaakte onderscheid tussen het kort 

bewustzijnsverlies met psychische oorzaak en het bewustzijnsverlies met een fysieke oorzaak 

in principe twee gelijke situaties zijn die op een ongelijke wijze door de wet worden 

behandeld. In het eerste geval zou artikel 1386bis BW wel van toepassing zijn, terwijl in het 

tweede geval er geen toepassing kan worden gemaakt van het artikel. Volgens Robert 

KRUITHOF was er voor dit onderscheid geen voldoende objectieve rechtvaardiging of 

redelijke verklaring te vinden.214 Op heden is deze verantwoording nog steeds niet gekend. 

80. Het Hof van Cassatie gaf aan dat een persoon die naast het controleverlies volledig 

normaal is niet kan beschouwd worden als een geesteszieke. Indien er dus slechts sprake is 

van een tijdelijk bewustzijnsverlies kan artikel 1386bis BW niet worden toegepast.
215

  

Niettemin blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie zelf als van de bodemrechters dat 

het controleverlies zich enkel moet voordoen op het ogenblik van de feiten en er dus geen 

rekening wordt gehouden met de geestestoestand op eender gelijk welk ander moment.
216

 Het 

eerder gegeven voorbeeld van de acute angst van de inbrekers is hier een duidelijke 

toepassing van. Er is dus een zekere tegenstrijdigheid merkbaar met betrekking tot de duurtijd 

van het controleverlies.
217

 

81. Daarnaast vertoont de rechtspraak vanaf het einde van de jaren tachtig een soepele 

houding tegenover het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW. Er wordt grotendeels 

afgeweken van de zienswijze van het Hof van Cassatie. Het artikel wordt immers ook 

toegepast bij controleverlies veroorzaakt door diabetes en autisme. Dit is zeer opmerkelijk 

aangezien diabetes een fysieke oorzaak heeft.  
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Bij diabetes type 1 wordt er geen insuline meer aangemaakt, terwijl er bij diabetes type 2 wel 

nog insuline wordt aangemaakt in het lichaam, weliswaar te weinig.  Onderzoek wijst tevens 

uit dat autisme, dat gepaard kan gaan met een vorm van zwakzinnigheid, wordt veroorzaakt 

door afwijkingen in het functioneren en de opbouw van de hersenen. Er zijn aanwijzingen dat 

er bij autistische personen storingen zijn in de verbindingen tussen neuronen in de hersenen 

en het verlies van hersenweefsel in bepaalde hersengebieden. Hersenen van kinderen met 

autisme gaan zich anders gaan ontwikkelen door de genetische factoren en 

omgevingsinvloeden zoals blootstelling aan gifstoffen of virussen.
218

 Mocht de zienswijze van 

het Hof van Cassatie gehanteerd worden in deze situatie, was er in dit geval geen 

mogelijkheid geweest om artikel 1386bis BW toe te passen.  

82. Ook in sommige gevallen van dronkenschap wordt artikel 1386bis BW toch toegepast. Dit 

toont aan dat sommige bodemrechters het onderscheid tussen fysieke en geestelijke oorzaak 

naast zich leggen en dus artikel 1386bis BW toepassen zodra er sprake is van een 

controleverlies over de daden op het moment van de feiten. Deze beslissing neigt aan te 

sluiten bij de zienswijze van Robert KRUITHOF en VAN OMMESLAGHE. Er wordt door 

deze rechtspraak meer rekening gehouden met zowel de concrete omstandigheden op het 

moment van de feiten alsook met de nieuwe inzichten omtrent de oorzaak van 

geestesstoornissen.  

83. De afwijkingen van de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de soepele invulling van 

de begrippen geestesstoornis en krankzinnigheid door de bodemrechters zijn enorm voordelig 

ten aanzien van het slachtoffer. Het slachtoffer zal hierdoor toch een gehele of gedeeltelijke 

vergoeding kunnen krijgen overeenkomstig artikel 1386bis BW, terwijl dit in het geval van 

overmacht niet mogelijk is. Bij overmacht moet het slachtoffer dan ook zelf opdraaien voor 

zijn geleden schade.  

Het feit dat een slachtoffer voor zijn eigen geleden schade dient in te staan zonder enige fout 

te hebben begaan, is strijdig met het buikgevoel van de burgers. Ook dit vormt wellicht een 

indicatie voor de rechters om het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW zo ruim mogelijk 

te interpreteren rekening houdend met de omstandigheden. 
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5. Is het verantwoord volgens het gelijkheidsbeginsel de 

billijkheidverdeling overeenkomstig artikel 1386bis 

BW te beperken tot de categorie van controleverlies 

met psychische oorzaak? 

84. Door middel van een grondig onderzoek kan het Grondwettelijk Hof deze vraag 

beantwoorden. Het Grondwettelijk Hof beschikt namelijk over de mogelijkheid om de 

wetgeving te toetsen aan het gelijkheidsbeginsel. Zodra het Grondwettelijk Hof een beslissing 

neemt en hierover een arrest velt dan heeft deze beslissing een grote impact op de wetgevende 

initiatieven. Het Grondwettelijk Hof opteert altijd voor een gelijke behandeling. Zodra  de 

wetgever in een wet een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen 

voorziet, kan dit door middel van een prejudiciële vraag voor het Grondwettelijk Hof worden 

gebracht.219 

Het Grondwettelijk hof spreekt zich ook uit over de situatie waarin een categorie personen op 

een gelijke wijze wordt behandeld, maar zich in een verschillende situatie bevindt.220 Door 

middel van de toetsingsbevoegdheid aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan de 

wetgever op de vingers worden getikt bij het vervaardigen van discriminerende wettelijke 

normen. Het Grondwettelijk Hof houdt als het ware een ‘oogje in het zeil’ op de wetgeving, 

zodat geen willekeurige of discriminerende wetgeving kan worden ingevoerd of toegepast. 

85. Het Grondwettelijk Hof hanteert bij de toetsingsbevoegdheid steeds dezelfde interpretatie 

van het gelijkheidsbeginsel om uit te maken of er sprake is van een schending. Deze 

interpretatie kwam voor eerst tot uitdrukking in het arrest Biorim. Het Grondwettelijk hof 

oordeelde toen als volgt: “De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet 

en van de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling volgens bepaalde 

categorieën van personen zou worden ingesteld, voor zover voor het criterium van 

onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.  
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Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot 

het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel; het gelijkheidsbeginsel is geschonden 

wanneer vaststaat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het 

beoogde doel.” 
221

 

Daarnaast stelde het Grondwettelijk Hof ook dat verschillende situaties niet op dezelfde 

manier, maar op een andere wijze moeten worden behandeld: “Dezelfde regels verzetten er 

zich overigens tegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de aangevochten 

maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden 

behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.”
222

 

86. Vooraleer het Grondwettelijk Hof zich uitspreekt over een mogelijk schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, moeten de concrete situaties met elkaar vergeleken 

worden en derhalve ook vergelijkbaar zijn. Indien er geen vergelijkbaarheid tussen beide 

categorieën van situaties aanwezig is, dan er is geen enkele reden om een eventuele schending 

van het gelijkheidsbeginsel te onderzoeken. Ook niet-vergelijkbare situaties worden echter 

aan het gelijkheidsbeginsel getoetst indien deze op dat moment op een gelijke wijze door de 

wet worden behandeld. Zodra het vaststaat dat er sprake is van vergelijkbare categorieën, kan 

het Grondwettelijk Hof overgaan tot de eigenlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel.
223

 

5.1. Is het verantwoord om het toepassingsgebied louter uit te breiden tot de 

niet-aansprakelijkheid wegens de ontoerekenbaarheid van de gedraging? 

 

87. Zowel de niet-aansprakelijkheid omwille van de ontoerekenbaarheid van de gedraging dan 

wel omwille van de rechtmatiging van de daad, heeft tot gevolg dat het slachtoffer geen 

mogelijkheid heeft om zich te beroepen op artikel 1382 BW. Er is namelijk in beide gevallen 

geen fout aanwezig. Hierdoor moet het slachtoffer zelf instaan voor de geleden schade 

waardoor het slachtoffer in een onbillijke situatie terecht komt. Enkel voor een schadegeval 

dat veroorzaakt is door een persoon die lijdt aan een geestesstoornis wordt het slachtoffer 

beschermd. Voor andere gelijkaardige gevallen is deze bescherming er niet. De vraag die in 

deze masterproef relevant is luidt als volgt: strookt dit onderscheid in behandeling met het 

gelijkheidsbeginsel voorzien in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet? 
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88. Er is slechts sprake van een gelijkaardig geval indien deze voldoet aan de 

toepassingsvoorwaarden opgelegd in artikel 1386bisBW.
224

 Er moet met andere woorden 

schade geleden zijn die veroorzaakt is door een onrechtmatige daad begaan door een persoon 

die op het moment van de feiten geen controle heeft over zijn/ haar daden. 

Als eerste voorwaarde moet er sprake zijn van een controleverlies in hoofde van de dader. 

Dergelijk controleverlies heeft tot gevolg dat de gestelde onrechtmatige daad niet 

toerekenbaar is aan deze persoon waardoor de dader geen schuld treft. Indien het 

controleverlies daarentegen de rechtmatigheid van de gedraging tot gevolg heeft, dan kan er 

geen sprake zijn van een gelijkaardig geval. De onrechtmatige daad is immers een vereiste 

voor de toepassing van artikel 1386bis BW. Hiervoor is er reeds een opsplitsing gemaakt 

tussen de rechtvaardigingsgronden die een onrechtmatige gedraging rechtmatig maken en de 

gevallen waarbij het schadegeval niet toerekenbaar is aan de dader.  Enkel diegenen die leiden 

tot de ontoerekenbaarheid van de onrechtmatige daad kunnen in aanmerking komen voor een 

toetsing aan het gelijkheidsbeginsel.  

5.2. Is het verantwoord om het billijkheidsprincipe overeenkomstig artikel 

1386bis BW toe te passen op alle gevallen die leiden tot de ontoerekenbaarheid 

van de onrechtmatige daad ? 

5.2.1. Ontoerekenbaarheid via de rechtvaardigingsgronden 

 

89. Door een onderscheid te maken tussen de rechtvaardigingsgronden die leiden tot de 

rechtmatigheid van de gedraging dan wel de ontoerekenbaarheid van de gedraging, kan 

besloten worden dat de tweede categorie gekwalificeerd wordt als een onoverkomelijke 

dwaling.
225

 Indien de schadeveroorzaker zich in een bepaalde situatie redelijk vergist, dan is 

de gedraging niet toerekenbaar aan hem. Er is pas sprake van een onoverkomelijke dwaling, 

indien alle redelijke personen in dezelfde gelijkaardige concrete omstandigheden hadden 

gedwaald. Enkel onredelijke personen hadden mogelijk niet gedwaald. Deze dwaling is dus 

anders dan de verschoonbare dwaling waarbij elke normale persoon ook zou gedwaald 

hebben. Eenmaal er één of meer redelijke personen zijn die de dwaling mogelijk hadden 

begaan, dan is die verschoonbaar. Bij de onoverkomelijke dwaling is er dus een hogere 

maatstaf aanwezig.  
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90. Om een onoverkomelijke dwaling in te roepen moeten er een aantal 

toepassingsvoorwaarden vervuld worden. 

Bij een onoverkomelijk dwaling is er vooreerst sprake van een redelijke gedraging. Er is 

slechts ontoerekenbaarheid van een bepaalde gedraging, indien de persoon zich redelijk heeft 

vergist. Het uitgangspunt van onoverkomelijk dwaling berust op controleerbaar gedrag. Er is 

bij een onoverkomelijke dwaling dus geen sprake van enig controleverlies in hoofde van de 

schadeveroorzaker. De persoon beschikt als het ware nog altijd over de keuze om al dan niet 

een bepaalde handeling te stellen. 

In tegenstelling tot de onoverkomelijke dwaling is het billijkheidsprincipe voorzien in artikel 

1386bis BW gebaseerd op oncontroleerbaar gedrag, aangezien de persoon in kwestie op het 

moment van de feiten geen controle heeft over zijn daden.  Daarenboven beschikt de 

dwalende persoon nog steeds over de keuze om een bepaalde handeling te stellen. In 

tegenstelling tot bij een geestesgestoorde beschikt de persoon in een situatie van 

zelfverdediging of noodtoestand nog steeds over voldoende besef bij het stellen van een 

welbepaalde gedraging. Vanuit het besef kiest de persoon er zelf voor om een bepaalde 

handeling te stellen in zijn eigen voordeel of ten voordele van anderen. Dit is niet het geval bij 

een geestesgestoorde. Daarnaast is een onoverkomelijk dwaling gebaseerd op een vergissing 

begaan door de persoon zelf. De persoon in kwestie maakt een verkeerde keuze bij het 

handelen, die gebaseerd is op een redeneer- of inschattingsfout.  

91. Dit is anders indien de persoon een verkeerde keuze moet maken door een bedreiging. In 

dit geval kan de persoon zich niet beroepen op artikel 1386bis BW. Indien de 

schadeveroorzaker op het moment van de feiten werkelijk werd bedreigd, dan zal de begane 

onrechtmatige daad rechtmatig worden. Hierdoor is er niet meer voldaan aan de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 1386bis BW, waardoor er geen verdere toetsing mogelijk 

is aan het gelijkheidsbeginsel. 

92. Dit is een reden waarom de verdeling van de schadelast volgens billijkheid niet kan 

worden toegepast bij elke situatie die leidt tot de ontoerekenbaarheid van de gedraging, maar 

enkel bij de ontoerekenbaarheid van de gedraging gesteld door een schadeveroorzaker die 

lijdt aan een geestesstoornis. Het volstaat niet dat de schuld ontbreekt in hoofde van de dader 

zoals bij een onoverkomelijke dwaling waardoor de persoon niet aansprakelijk kan worden 

gesteld overeenkomstig artikel 1382 BW.  
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De niet-toerekenbaarheid wegens het ontbreken van de schuld in hoofde van de dader moet 

wel degelijk te wijten zijn aan oncontroleerbaar gedrag. 

5.2.2. Controleverlies wegens fysieke redenen 

 

93. Anderzijds voldoet het controleverlies wegens fysieke redenen wel aan de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 1386bis BW. Er is immers sprake van schade veroorzaakt 

door een onrechtmatige daad gesteld door een persoon die op het moment van de feiten geen 

controle had over zijn daden. In tegenstelling tot de situatie van onoverkomelijke dwaling, 

beschikt de dader hier niet meer over de keuzevrijheid om zich op een bepaalde manier te 

gedragen.  

De meest relevante voorbeelden hiervan zijn een epilepsie- of een hartaanval  waardoor de 

persoon tijdelijk het bewustzijn verliest en dus op geen enkele manier zijn gedrag onder 

controle heeft of kan houden. In deze situaties handelt de persoon dus ook geheel onredelijk, 

hij bevindt zich op dat moment immers niet meer in de realiteit. Aangezien het schadegeval te 

wijten is aan oncontroleerbaar gedrag, is het wenselijk dat ook in deze situatie toepassing 

wordt gemaakt van het billijkheidsprincipe overeenkomstig artikel 1386bis BW. In dit geval 

zal ook de geleden schade worden verdeeld rekening houdend met de toestand van de partijen.  

94. Bij de categorie van personen met controleverlies door een fysieke reden rijst de vraag of 

deze categorie ook niet moet worden opgenomen in het toepassingsgebied van artikel 1386bis 

BW. Het Hof van Cassatie is van oordeel dat dit niet nodig is, aangezien het slechts gaat om 

een tijdelijk controleverlies dat wordt veroorzaakt door een fysieke aandoening. Het Hof van 

Cassatie is van oordeel dat het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW moet worden 

beperkt tot de categorie van personen waarbij het controleverlies te wijten is aan een 

psychische oorzaak eerder dan een fysieke reden.
226

  

95. In het volgende deel van deze masterproef wordt onderzocht of het verschil tussen 

psychische en fysieke oorzaak wel pertinent is. Om uit te maken of de verschillende 

behandeling al dan niet strookt met het gelijkheidsbeginsel zoals opgenomen in de artikelen 

10 en 11 van de Grondwet, moet het onderscheid in behandeling aan vier criteria worden 

getoetst. Vooreerst moet worden onderzocht of het nagestreefde doel wettig is.  
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Vervolgens moet het gemaakte onderscheid op een objectief criterium berusten. Tot slot dient 

het onderscheid in behandeling zowel pertinent als proportioneel te zijn. 

5.3. Is beperking tot niet-toerekenbaarheid wegens "psychische staat" 

verantwoord? 

5.3.1. Wettigheid van het nagestreefde doel 

 

96. Vooreerst wordt onderzocht of het verschil in behandeling een wettig doel nastreeft. Om 

dit te onderzoeken is het voor het Grondwettelijk Hof heel belangrijk om eerst de beoogde 

doelstelling van de wetgever te kennen.227  Daarom bekijkt het Grondwettelijk Hof eerst de 

parlementaire voorbereidingen om op die manier een zicht te krijgen over de totstandkoming 

van het wetsartikel. Artikel 1386bis BW is tot stand gekomen, omdat de wetgever 

genoodzaakt was een burgerlijk luik in te voeren voor de interneringregeling voorzien in de 

wet van 9 april 1930. Op basis van de interneringswet is het mogelijk om aan krankzinnigen 

die niet strafrechtrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het plegen een misdrijf, 

toch een interneringsmaatregel op te leggen. Echter werd in deze wet niets voorzien op 

burgerlijk vlak waardoor het slachtoffer geen enkele mogelijkheid had om een vergoeding 

voor de geleden schade te recupereren. Om deze onbillijke situatie voor het slachtoffer te 

verhelpen, werd via de wet van 16 april 1935 het wetsartikel 1386bis BW ingevoerd.228  Het 

opzet van de invoering van dit wetsartikel strookt volledig met het buikgevoel van elke 

gewone burger. De wetgever had daarmee voor ogen dat het slachtoffer niet volledig zelf 

moet opdraaien voor de schadelast die werd veroorzaakt door een derde. Ook al treft de 

persoon geen schuld omwille van zijn krankzinnigheid, dan nog lijkt het strijdig met het 

rechtsgevoel dat het slachtoffer als enige de schadelast zelf moet dragen en die nergens kan 

recupereren. 

Ook in het wetsontwerp van 25 januari 1934 dat voorziet in vergoeding van de schade aan het 

slachtoffer veroorzaakt door krankzinnigen of abnormalen wordt duidelijk bepaald dat het 

onbillijk is dat het vermogen van het slachtoffer vermindert, terwijl het vermogen van de 

krankzinnige bij elke onrechtmatige daad telkens ongeschonden blijft. Een ‘krankzinnige’ 

dader heeft immers ook burgerlijke rechten en kan dus ook een vermogen opbouwen, 

waarmee hij het slachtoffer zou kunnen vergoeden.  
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Om ervoor te zorgen dat de schade die geleden wordt door het slachtoffer maar niet door de 

schadeveroorzaker moet gedragen worden, werd artikel 1386bis BW ingevoerd. Door dit 

artikel wordt de schadelast via het billijkheidsprincipe verdeeld.
229

 

97. In het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1386bis BW, ingevoerd bij de wet van 16 

april 1935, werd echter duidelijk gesteld dat die billijkheidsregeling enkel van toepassing is 

bij geestesgestoorden. Het is bijgevolg niet mogelijk om de billijkheidsregeling in te roepen 

bij schade die bijvoorbeeld geleden wordt naar aanleiding van een ongeval dat te wijten is aan 

een malaise achter het stuur.  In dit geval wordt het slachtoffer helemaal niet vergoed, omdat 

het controleverlies in hoofde van de schadeveroorzaker te wijten is aan een fysieke oorzaak. 

De billijkheidsregeling overeenkomstig artikel 1386bis BW kan bijgevolg niet worden 

ingeroepen, omdat de schadeverwekker geen geestesgestoorde is.
230

 Deze beperking is tot 

stand gekomen doordat de wetgever het toepassingsgebied van artikel 1 van de 

interneringswet van 9 april 1930 volledig gekopieerd heeft bij de invoering van het nieuwe 

wetsartikel 1386bis BW.  

 

98. Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe wet van 5 mei 2014 is het 

toepassingsgebied van de interneringswet gewijzigd. Het toepassingsgebied is verruimd en 

omvat nu elke geestesstoornis die tot gevolg heeft dat het oordeelsvermogen of de controle 

over de daden ernstig is aangetast of teniet wordt gedaan.
231

 De categorie van personen die in 

aanmerking komen voor een interneringsmaatregel wordt dus aanzienlijk uitgebreid. Het 

aangepaste toepassingsgebied van de nieuwe interneringswet werd door de wetgever opnieuw 

geheel overgenomen in artikel 1386bis BW.
232

 Doordat het toepassingsgebied, waarop artikel 

1386bis BW volledig gebaseerd is, een grote verandering onderging door nieuwe medische en 

technologische inzichten en ontwikkelingen is het nagestreefde doel van de wetgever 

ingegeven in 1935 niet langer representatief.  

 

Het toepassingsgebied van artikel 1386bis is verruimd wat ertoe leidt dat niet enkel een 

geestesstoornis te wijten aan een psychische oorzaak in het toepassingsgebied mag worden 

opgenomen.  
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In de interneringswet zijn namelijk ook de termen krankzinnigheid en zwakzinnigheid 

verwijderd door de mogelijke veranderlijke en evolutieve invulling van het begrip 

geestesstoornis. 

 

De burgerrechtelijke regeling van de interneringswet overeenkomstig artikel 1386bis BW dat 

enkel van toepassing is op de categorie personen die ressorteren onder de toepassing van de 

oude interneringswet van 9 april 1930, valt zonder belang. De wetgever kan immers niet alle 

toepassingsgevallen van een wet voorzien, aangezien hij niet de mogelijkheid heeft om de 

toekomstige omstandigheden te voorzien.
233

 

 

99. Het zou dan ook niet wettig zijn om het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW te 

beperken tot de geestesstoornissen die te wijten zijn aan een psychische oorzaak. De 

uitbreiding van het toepassingsgebied strookt immers meer met de nieuwe definitie voorzien 

in het wetsartikel 1386bis BW. In dit artikel wordt de aanwezigheid van het controleverlies 

beschouwd als het uitgangspunt om te oordelen of de rechter al dan niet artikel 1386bis BW 

kan toepassen. Daarenboven kan het niet de bedoeling zijn van de wetgever om slachtoffers in 

een gelijkaardige situatie op een andere manier te behandelen zonder dat deze verschillende 

behandeling gebaseerd is op een rechtmatig criterium. De verschillende behandeling van 

beide categorieën is dus totaal niet gebaseerd op een wettig doel. 

5.3.2. Het objectief criterium 

 

100. De vereiste van objectiviteit houdt in dat het onderscheid moet steunen op concrete 

elementen en dus niet mag afhangen van enige persoonlijke appreciatie.
234

 In artikel 1386bis 

BW is het de psychische toestand van de persoon die leidt tot het bewustzijnsverlies. Bij 

overmacht daarentegen bestaat de aanleiding van het controleverlies over de daden 

voornamelijk uit fysieke oorzaken zoals een hartinfarct.   

De billijkheidsregeling voorzien in artikel 1386bis BW is daarnaast ook enkel van toepassing 

indien er een psychopathologie aanwezig is waardoor het wetsartikel niet kan ingeroepen 

worden bij personen die na het bewustzijnsverlies terug volkomen normaal zijn.  
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Het onderscheid in behandeling steunt dan ook op concrete elementen die de wetgever 

aangeeft waardoor is voldaan aan het objectief criterium. Toch bestaat er geen zekerheid of 

het onderscheid tussen fysieke en geestelijke oorzaak wel nog pertinent is. 

5.3.3. Pertinentie 

A) Het begrip geestesstoornis 

 

101. Hoewel het Hof van Cassatie geen definitie geeft van het begrip “geestesstoornis”, maakt 

het Hof wel een onderscheid tussen een geestesstoornis met een psychische oorzaak en een 

geestesstoornis met een fysieke oorzaak. Hierbij vermeldt het Hof van Cassatie niet waarop 

het onderscheid gebaseerd is. 

102. Het is moeilijk om het begrip ‘geesteszieke’ te definiëren.  In het Burgerlijk Wetboek 

van 1804 werd een geesteszieke beschouwd als “de meerderjarige die zich in een 

aanhoudende staat van onnozelheid, krankzinnigheid of razernij bevindt, zelfs wanneer in die 

staat heldere tussenpozen voorkomen.”
235

 

In artikel 1386bis BW werd de geesteszieke omschreven als de persoon die zich in staat van 

krankzinnigheid bevindt of in een ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor de 

controle van zijn daden ongeschikt maakt. Naar aanleiding van de wijziging van de 

interneringwet door de wet van 5 mei 2014, werd deze definitie gewijzigd. Thans gaat het om 

een geesteszieke waarbij een geestesstoornis het oordeelsvermogen of de controle over de 

daden tenietdoet of ernstig aantast.  

103. Sinds de invoering van het artikel 487bis BW in de wet van 29 juni 1973 is er een 

onderscheid gemaakt tussen een geesteszieke en een geestelijk achterlijke.
236

 Dit onderscheid 

is in deze analyse heel belangrijk. Een geestelijke achterlijkheid “is een staat van geestelijke 

onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens de vroegere kinderjaren die gekenmerkt 

wordt door een uitgebleven ontwikkeling van de gezamenlijke vermogens van verstand, 

gevoel en wil.”
237

 Indien een persoon geestelijk achterlijk is, ontwikkelt zijn verstand zich niet 

volgens het normale ritme en bereikt het nooit een normaal niveau. Deze toestand is 

onomkeerbaar en kan dus niet verholpen worden met speciale verzorging of medicatie.  
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Een geesteszieke daarentegen is een persoon wiens intelligentie zich normaal heeft 

ontwikkeld, maar het gedrag ondergaat onregelmatige storingen zonder dat de intelligentie 

zelf effectief wordt aangetast. Die storingen zijn niet altijd blijvend of onomkeerbaar, 

waardoor die personen ook periodes hebben waarin zij zich volkomen normaal kunnen 

gedragen. 
238

 

De gegeven definitie van het begrip “geesteszieke” sluit nauw aan bij het controleverlies met 

een fysieke oorzaak. Er is immers sprake van een persoon met een normaal ontwikkelde 

intelligentie, maar bepaalde storingen in het gedrag leiden mogelijk tot een controleverlies bij 

het stellen van zijn daden. Het controleverlies, zoals voorzien in de definitie van het 

wetsartikel, is niet voortdurend. Daardoor kan de persoon zich op andere ogenblikken geheel 

normaal gedragen. Dit strookt zowel met de rechtspraak van het Hof van Cassatie als met dat 

van de lagere rechtbanken, waarin bevestigd wordt dat de aanwezigheid van krankzinnigheid 

op het moment van de feiten voldoende is. Met andere woorden, de krankzinnigheid hoeft niet 

van blijvende aard te zijn. 

104. Daarnaast werd het begrip “geesteszieke” gebruikt in de strafrechtelijke context namelijk 

in artikel 71 Sw. Ook in de wet van 1 juli 1964, die de wet van 9 april 1930 verving,  wordt 

het begrip geesteszieke gebruikt. Conform artikel 1 van de wet van 9 april 1930 wordt een 

geesteszieke beschouwd als “De verdachte (die) verkeert, hetzij in staat van krankzinnigheid, 

hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van ernstige zwakzinnigheid die hem 

ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden.”
239

 De bedoeling van de wetgever 

bestond erin om de maatschappij te beschermen tegen geesteszieken door een 

interneringsmaatregel te voorzien die aan de geesteszieke dader kon worden opgelegd. 

Doordat het Hof van Cassatie de interneringswet gebruikt als uitgangspunt om op die manier 

het toepassingsgebied op het burgerlijk gebied te bepalen, kan worden besloten dat het begrip 

“geesteszieke” voorzien in de interneringswet ook door het Hof van Cassatie wordt gebruikt.  

105. De rechtspraak van het Hof van Cassatie omtrent de afbakening van het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW is geheel in strijd met het begrip “geesteszieke”.  
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Het Hof van Cassatie besluit immers dat een persoon die volkomen gezond van geest is, maar 

plotseling en voorbijgaand het bewustzijn verliest, niet ressorteert onder de definitie van 

krankzinnigen of abnormalen overeenkomstig artikel 1386bis BW.240 Uit deze uitspraak van 

het Hof van Cassatie kan worden afgeleid dat het Hof van Cassatie hier voornamelijk vertrekt 

vanuit het begrip geestelijke achterlijkheid. Niettemin behoort ook deze categorie tot het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW onder het begrip zwakzinnigheid. De begrippen 

krankzinnigheid en geestesstoornis kunnen beide worden uitgelegd volgens de definitie van 

het begrip “geesteszieke”.  

106. Hierdoor moet het toepassingsgebied worden uitgebreid tot personen die volkomen 

gezond van geest zijn, maar waarbij een plots en tijdelijke verlies van de controle over hun 

daden kan optreden. 

B) De oorzaak van de geestesstoornis 

 

107. Daarnaast beperkt het Hof van Cassatie het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW 

tot een geestesstoornis veroorzaakt door een psychische stoornis. Er zou volgens het Hof van 

Cassatie in geval van tijdelijke bewustzijnsverlies geen sprake zijn van een psychopathologie 

waardoor deze categorie van controleverlies niet onder het toepassingsgebied van artikel 

1386bis BW ressorteert. Voor dit onderscheid is volgens professor Robert KRUITHOF echter 

geen voldoende objectieve rechtvaardiging of redelijke verklaring te vinden.
241

 

108. Geesteszieken werden in het begin van de 19
de

 eeuw beschouwd als mysterieuze feiten. 

Vele aandoeningen waren complex en niet te begrijpen. De artsen konden symptomen 

waarnemen, maar konden daar geen oorzaak op plakken.
242

 Jarenlang dacht men dat die 

aandoeningen uitsluitend psychisch veroorzaakt werden. Nu wordt er vaker uitgegaan van het 

feit dat psychische stoornissen en psychopathologie het gevolg kunnen zijn van een 

lichamelijke aandoening, zodat een onderscheid dat gemaakt wordt tussen oorzaken van kort 

bewustzijnsverlies of ontoerekeningsvatbaarheid niet goed valt te verantwoorden. Dit heeft 

verschillende oorzaken. Allereerst is de tijdsgeest veranderd, wat meer aandacht met zich 

meebrengt voor de samenhang tussen biologie en psychiatrie.  
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Ten tweede is het mogelijk om via sterk verbeterde technieken hersenfuncties en lichamelijke 

processen te meten in een wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 

kennis te verwerven over de rol van de lichamelijke processen in het ontstaan van een 

psychische stoornis. Er kan daarbij een verband worden vastgesteld tussen een verstoorde 

werking in biologische processen en hersenstructuren en de totstandkoming van een 

psychische stoornis.
243

 

109. Dit wordt aangetoond bij de drie categorieën die in het toepassingsgebied van artikel 

1386bis BW worden opgenomen.  

De eerste categorie omvat onder meer zwakzinnige personen en mentaal gehandicapten. 

Niettemin kan een zwakzinnigheid worden veroorzaakt door lichamelijke oorzaken zoals 

chromosomale en genetische aandoeningen, infectieziekten en alcoholgebruik van de moeder 

tijdens de zwangerschap. Een van de meest voorkomende geïdentificeerde oorzaken van 

zwakzinnigheid is het downsyndroom. Het downsyndroom is een stoornis waarbij een extra 

chromosoom van paar 21 aanwezig is in het lichaam van de persoon in kwestie. De oorzaak 

van dit soort zwakzinnigheid is dus geheel lichamelijk, waardoor het volgens de 

redeneerwijze van het Hof van Cassatie niet onder artikel 1386bis BW zou kunnen 

ressorteren. Niettemin worden mentaal gehandicapten in het algemeen opgenomen in artikel 

1386bis BW.   

Daarnaast zijn sommige gevallen van zwakzinnigheid te wijten aan infecties bij de 

zwangerschap. Rubella (rode hond) kan door de moeder worden doorgegeven aan het 

ongeboren kind waardoor er hersenbeschadigingen ontstaan die tot zwakzinnigheid leiden. 

Ook andere infecties van de moeder zoals syfilis en genitale herpes kunnen leiden tot een 

zwakzinnigheid bij het kind. Niettemin wordt er bij deze categorie van controleverlies geen 

onderscheid gemaakt tussen een zwakzinnigheid die veroorzaakt wordt door een lichamelijke 

aandoening en een zwakzinnigheid die veroorzaakt wordt door een geestelijke aandoening. 
244

 

Een tweede categorie van controleverlies die wordt opgenomen in het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW is de categorie dementerende personen.  

                                                           
243

 S. A. RATHUS, B. GREENE en J. F. NEVID, (Nederlandstalige bewerking door: E. HOENCAMP) , Psychiatrie : 

een inleiding, Amsterdam, Pearson Benelux, 2012, 22-24. 
244

 S. A. RATHUS, B. GREENE en J. F. NEVID, (Nederlandstalige bewerking door: E. HOENCAMP) , Psychiatrie : 

een inleiding, Amsterdam, Pearson Benelux, 2012, 140. 



71 
 

Dementie kan ook hier verschillende oorzaken hebben waaronder hersenziekten zoals de 

ziekte van Alzheimer en de ziekte van Pick, maar ook door infecties en aandoeningen die het 

functioneren van de hersenen beïnvloeden zoals meningitis, hiv en encefalitis.
245

 

Tot slot maakt ook depressie deel uit van het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW. Uit 

neurologisch onderzoek blijkt dat een depressie enigszins samenhangt met afwijkingen in de 

hersenen. Er is bij personen met een depressie immers sprake van een overactivatie in de 

geheugengerelateerde hersengebieden, wat een geheugenbias bij de depressieve patiënten 

veroorzaakt. 
246

 

110. Epilepsie of een hartinfarct worden daarentegen niet in het toepassingsgebied van artikel 

1386bis BW opgenomen, aangezien die aandoeningen slechts een tijdelijk bewustzijnsverlies 

teweegbrengen dat fysiek wordt veroorzaakt. Alhoewel epilepsie een van de meest 

voorkomende chronische neurologische aandoeningen is, uit deze aandoening zich in de vorm 

van aanvallen. De aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de 

elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. 

De aanvallen worden geclassificeerd waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 

eenvoudige en complexe partiële aanvallen. Eenvoudige partiële aanvallen eindigen zonder 

een bewustzijnsstoornis, terwijl een persoon met een complex partiële aanval wel het 

bewustzijn verliest. De aanval houdt vanzelf op, waarna de persoon in slaap valt of verward 

uit de aanval bijkomt.
247

 

Een beroerte of herseninfarct is de verzamelnaam voor aandoeningen veroorzaakt door een 

gestoorde bloedvoorziening in de hersenen. Hierdoor ontstaat een zuurstoftekort waardoor een 

stuk van hersenweefsel afsterft. Naargelang welk deel van de hersenen zonder bloed valt, leidt 

een beroerte onder meer tot verlammingen, spraakproblemen en geheugenstoornissen. Dit 

heeft vaak een blijvende handicap tot gevolg.
248
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Het is eigenaardig dat het Hof van Cassatie deze aandoeningen niet opneemt in artikel 

1386bis BW, terwijl het Hof van Cassatie de blijvende handicap of geheugenstoornis ten 

gevolge van een beroerte wel zou opnemen in artikel 1386bis BW.   

111. Verder kan een vasculaire dementie veroorzaakt worden door opeenvolgende of 

gelijktijdige infarcten.
249

 In de rechtspraak is het algemeen aanvaard dat de categorie van 

dementerende personen opgenomen wordt in het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW. 

Nochtans is deze aandoening eerder het gevolg van een lichamelijke oorzaak namelijk een 

gebrekkige bloedvoorziening in de hersenen.  Het is dan ook onlogisch dat een ongeval ten 

gevolge van een herseninfarct niet vergoed wordt overeenkomstig artikel 1386bis BW, terwijl 

een aandoening ten gevolge van een herseninfarct, zoals dementie en een blijvende handicap 

wel zouden vergoed worden conform artikel 1386bis BW. Nochtans hebben beide aandoening 

exact dezelfde oorzaak namelijk een gebrekkige bloedvoorziening in de hersenen.  In beide 

gevallen is er dus sprake zijn van een controleverlies met een fysieke oorzaak. Aangezien het 

controleverlies zich enkel dient voor te doen op het moment van de feiten, zouden beide 

gevallen dus gelijkaardig moeten worden behandeld. 

112. Uit onderzoek blijkt nagenoeg dat het onmogelijk is om bij een geestesstoornis een 

onderscheid te maken tussen een geestelijke oorzaak en een lichamelijke oorzaak. De 

psychische en lichamelijke processen staan steeds in verband met elkaar.
250

 Ook in de 

classificatie van het afwijkend gedrag werd het onderscheid weggewerkt. Het afwijkend 

gedrag wordt geclassificeerd in de wetenschap. Door de classificatie is het mogelijk voor 

artsen of psychiaters om onder meer het verloop van de aandoening te kennen, welke 

behandeling moet worden toegediend en welke medicatie in aanmerking komt. Deze 

classificatie gebeurt door het Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders. In 1994 

werd het onderscheid tussen organische en niet-organische geestesstoornissen al verlaten in de 

‘Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders IV’.
251
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Het is mogelijk dat sommige aandoeningen wellicht een pure biologische oorzaak hebben en 

andere een meer psychische oorzaak kennen of een combinatie van beide.
252

 Het onderscheid 

tussen een geestesstoornis veroorzaakt door een psychische stoornis en een geestesstoornis 

veroorzaakt door een lichamelijke aandoening is puur gebaseerd op de onwetendheid over de 

ware aard van geestesziekten. Het dualisme, zijnde de scheiding tussen geest en lichaam heeft 

een enorme invloed gehad op het moderne denken. Tegenwoordig weten zowel 

wetenschappers als psychiaters dat de geest en het lichaam nauw met elkaar verbonden zijn en 

elkaar continu beïnvloeden.
253

 

113. Het onderscheid tussen beide zal dus onvermijdelijk verbrokkelen naarmate de 

hersenwetenschap door middel van onderzoek dichter bij hun einddoel geraken zoals dat 

wetenschappers kennis zullen verwerven in het ontstaan van psychische stoornissen.  

Hieruit kan worden besloten dat het gemaakte onderscheid door het Hof van Cassatie niet 

pertinent is. Er is reeds rechtspraak waarin het onderscheid niet in acht wordt genomen om het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW te bepalen. Door de evolutie in de wetenschap en 

de opkomst van nieuwe ziekten is het voor de lagere rechtscolleges onmogelijk om zich nog 

steeds te baseren op de rechtspraak van het Hof van Cassatie. De rechtspraak van het Hof van 

Cassatie is immers verouderd om nu nog het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW te 

bepalen.  

114. Verder rijst de vraag wat er zal gebeuren met nieuwe voorkomende ziekten zoals 

borderline. Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Het is een psychische aandoening 

waarbij men te maken heeft met angst, depressiviteit en verwarring. Basiskenmerken van 

borderline zijn impulsiviteit en emotionele instabiliteit. Een borderline patiënt gedraagt zich 

erg impulsief en reflecteert niet (op tijd) over de gevolgen van zijn impulsieve daden. Die 

impulsiviteit kan hierbij extreme vormen aannemen en zich uiten in criminaliteit en 

verslaving.
254

 Op het eerste zicht zou er verwacht worden dat het Hof van Cassatie dergelijke 

persoonlijkheidsstoornis kwalificeert als een geestesstoornis in de zin van artikel 1386bis 

BW.  Er is namelijk sprake van een controleverlies dat enigszins te wijten kan zijn aan een 

depressie of emotionele gevoeligheid.  
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Niettemin zijn bepaalde kenmerken van borderline in de genen aanwezig. Het gaat vooral om 

de aanleg voor impulsiviteit en stemmingswisselingen. Bij mensen met borderline is er sprake 

van afwijkingen in de stofwisselingsprocessen die plaatsvinden in de hersenen, namelijk een 

stoornis in de serotoninehuishouding. Serotonine is een van de stoffen die in het zenuwstelsel 

ervoor zorgt dat prikkels van de ene zenuw naar de andere kunnen gaan.
255

 Het betreft dus 

allereerst een psychische stoornis die te wijten is aan een lichamelijk oorzaak, waarbij een 

depressieve houding plots kan optreden en wordt gevolgd door volkomen normaal gedrag. 

Volgens het Hof van Cassatie zou ook borderline hierdoor buiten het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW moeten ressorteren.  

115. Vanaf de rechtspraak van eind de jaren tachtig wordt daarentegen vooral de focus gelegd 

op de symptomen van een bepaalde aandoening en houdt weinig tot geen rekening meer met 

de oorzaak ervan. Een louter controleverlies, dat niet te wijten is aan een handeling van de 

persoon zelf, komt in aanmerking om volgens artikel 1386bis BW te worden beoordeeld. Of 

het controleverlies te wijten is aan dementie of schizofrenie speelt minder tot geen rol meer. 

De aanpassing van de wettekst door de zinsnede “een persoon die zich staat van 

krankzinnigheid bevindt, of in een staat van ernstige geestesstoornis of van zwakzinnigheid 

die hem voor de controle van zijn daden ongeschikt maakt” te vervangen door de woorden 

“door een persoon die lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle 

over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast” laat dit enigszins ook toe. De aanpassing van de 

definitie geeft aan dat vooral het controleverlies als uitgangspunt moet worden gebruikt in 

artikel 1386bisBW ongeacht of het controleverlies te wijten is aan een psychische of een 

fysieke aandoening. Allerlei ziekten komen in het vizier om in het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW te worden opgenomen. De zienswijze van het Hof van Cassatie is dan ook 

geheel verouderd.  

De wijziging van de definitie van een geestesstoornis in de wet van 5 mei 2014 toont duidelijk 

aan dat omwille van evoluties op psychologische en wetenschappelijk vlak de voormalige 

definitie geen steek meer houdt. Aangezien het Hof van Cassatie zich voornamelijk baseert op 

de interneringswet, zal het Hof haar visie moeten herzien. De categorieën van personen die in 

aanmerking komen voor internering is namelijk enorm uitgebreid, wat een impact zal hebben 

op de civiele regeling overeenkomstig artikel 1386bis BW.  
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5.3.4. Proportionaliteit 

 

116. De beperkingen opgelegd bij een bepaalde categorie mogen niet verder reiken dan wat 

noodzakelijk is om de beoogde doelstelling te bereiken. Hiermee wordt bedoeld dat het 

onderscheid in behandeling evenredig moet zijn.
256

 Het onderscheid is enerzijds gebaseerd op 

het personeel toepassingsgebied van de interneringswet van 9 april 1930 en anderzijds op de 

verouderde gedachte dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen een 

geestesstoornis met psychische oorzaak en een geestesstoornis met een fysieke oorzaak.  

Door zowel de gewijzigde definitie van een geestesstoornis in de interneringswet van 5 mei 

2014  als de doorbraak in de wetenschap met betrekking tot het onderzoek naar 

geestesstoornis via hersenonderzoek is dit onderscheid niet meer relevant. 

  

117. In het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1386bis BW wordt er zelf reeds aangegeven 

dat er aandrang is om artikel 1386bis BW aan te passen aan de noden van onze tijd. Artikel 

1386bis BW is nu enkel van toepassing op geesteszieken en, aangezien het artikel een 

uitzondering vormt op het gemeen recht wordt er een restrictieve interpretatie gehanteerd. 

Hierdoor blijft het gemeen recht van toepassing voor geesteszieken die heldere tussenpozen 

hebben en dus niet “volledig” geestesgestoord zijn.
257

  

 

Onder de toepassing van het gemeen recht kan er bij een ongeval veroorzaakt door een 

persoon die een hartaanval krijgt achter het stuur geen vergoeding worden gevraagd aan de 

schadeverwekker door het slachtoffer, aangezien de schadeverwekker geen schuld treft. Ook 

artikel 1386bis BW die een billijkheidsoplossing aanbiedt, kan niet worden toegepast. Dit 

probleem wordt, volgens het vermelde wetsvoorstel, opgelost door een verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuig in te voeren, zo niet door het 

motorwaarborgfonds.
258

 Hierdoor wordt er aangegeven dat het onderscheid wel degelijk 

proportioneel is, aangezien het slachtoffer betrokken bij een verkeersongeval door overmacht, 

toch enigszins wordt vergoed.  
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118. Conform artikel 19bis-11, §1, 3° WAM vergoedt het fonds ( het Belgisch 

Gemeenschappelijk Waarborgfonds: hierna BGWF) het slachtoffer indien geen enkele 

verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht is om reden van toevallig feit, waardoor de 

bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakt vrijuit gaat. Het toevallig feit bestaat 

erin dat de persoon de controle verliest over zijn stuur door een hartinfarct of epilepsieaanval. 

Wegens het toevallig feit is er geen aansprakelijkheid in hoofde van de schadeveroorzaker en 

is er dus ook geen tussenkomst van de verzekeraar. Op grond van de regeling van het 

toevallig feit, zal het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de gehele schade 

vergoeden, stoffelijke schade inbegrepen. Schade aan het betrokken voertuig en aan de 

bestuurder zelf, die op grond van toevallig feit bevrijd wordt van zijn aansprakelijkheid, wordt 

daarentegen niet vergoed. Deze schade zou immers ook niet vergoed worden door de 

verzekeraar, indien de bestuurder wel aansprakelijk was geweest.
259

 

 

Artikel 19bis-11 WAM is niet van toepassing indien het slachtoffer geen bestuurder is en zich 

dus kan beroepen op artikel 29bis WAM.
260

 Artikel 29bis WAM is een regeling waarbij 

verkeersslachtoffers voor alle schade worden vergoed die het gevolg is van lichamelijke 

letsels en overlijden, met inbegrip van kledijschade. Bij lichamelijk letsel heeft het slachtoffer 

recht op een vergoeding voor inkomstenderving, medische kosten, morele schade en 

economische waardevermindering. Voor die schade blijven de WAM-verzekeraar van de 

betrokken voertuigen  tot vergoeding gehouden. Er wordt geen stoffelijke schade (zoals 

fietsschade) vergoed, behalve de kledijschade. Om een vergoeding te krijgen voor stoffelijke 

schade zal het slachtoffer een beroep moeten doen op het gemeen aansprakelijkheidsrecht.
261

 

Indien het motorrijtuig niet geïdentificeerd kan worden dan zal het Gemeenschappelijk 

Motorwaarborgfonds enkel lichamelijk schade moeten vergoeden en geen stoffelijke schade 

tenzij er sprake is van een aanzienlijk lichamelijk letsel. 
262

 

 

 

 

                                                           
259

 I. BOONE, H. BOCKEN en M.KRUITHOF, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

265. 
260

 I. BOONE, H. BOCKEN en M.KRUITHOF, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

265. 
261

 I. BOONE, H. BOCKEN en M.KRUITHOF, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

251. 
262

 I. BOONE, H. BOCKEN en M.KRUITHOF, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

265. 



77 
 

119. De regeling zoals opgenomen in artikel 19bis-11 WAM biedt aan verkeersslachtoffers 

een grotere bescherming. Er is immers sprake van een integrale schadeloosstelling zonder dat 

het slachtoffer een fout moet aantonen in hoofde van de bestuurder. Op het eerste zicht lijkt 

deze regeling inderdaad een goed alternatief te zijn voor slachtoffers bij een toevallig feit. Er 

is immers een grote kans om geheel vergoed te worden.  Toch zijn er enkele bedenkingen met 

betrekking tot deze alternatieve bescherming.  

 

Eerst en vooral is deze regeling enkel van toepassing indien het ongeval zich voordoet in het 

verkeer waarbij een motorrijtuig betrokken is. Het toepassingsgebied is dus veel beperkter dan 

dat van artikel 1386bis BW.  In de buitencontractuele context is er een beperking van het 

toepassingsgebied, aangezien een motorrijtuig dient betrokken te zijn in het verkeersongeval. 

Voor ongevallen die zich niet voordoen in het verkeer of ongevallen die zich voordoen tussen 

twee zwakke weggebruikers kan deze regeling niet meer worden gehanteerd. In tegenstelling 

tot de regeling overeenkomstig artikel 1386bis BW, is de vergoedingsplicht van het 

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet mogelijk in de contractuele context.  

 

Ten tweede strookt dit niet met het billijkheidsprincipe van artikel 1386bis BW. De regeling 

overeenkomstig artikel 1386bis BW impliceert een bescherming ten aanzien van het 

slachtoffer bij een schadegeval veroorzaakt door een geestesgestoorde, aangezien het 

slachtoffer zijn schade bij geen enkele schadeveroorzaker kon recupereren. Het vermogen van 

het slachtoffer verminderde, terwijl het vermogen van de schadeveroorzaker enigszins 

ongewijzigd bleef ook al was de schade te wijten aan zijn onrechtmatigheid. Op basis van 

artikel 1386bis BW heeft de rechter de mogelijkheid om het vermogen van de 

schadeveroorzaker enigszins aan te tasten en een soort a postiori “straf” op te leggen aan de 

geestesgestoorde. Bij de regeling van het motorwaarborgfonds daarentegen wordt de last door 

de gehele gemeenschap gedragen, terwijl deze last eigenlijk rust bij de schadeverwekker zelf. 

Net zoals in artikel 1386bis BW kan opnieuw rekening worden gehouden met de 

vermogenstoestand van de partijen en de eventuele aanwezigheid van een 

aansprakelijkheidsverzekering waarbij de verzekeraar niet vrijgesteld zal worden van betaling 

wegens toevallig feit.  

 

 

 



78 
 

120. Om die redenen schendt artikel 1386bis BW de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het belet dat een tijdelijke controleverlies die te 

wijten is aan een fysieke oorzaak opgenomen wordt in het toepassingsgebied betreffende het 

controleverlies te wijten aan een geestesstoornis.  

Dezelfde bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, indien het in die zin 

wordt geïnterpreteerd dat de rechtvaardigingsgronden die de ontoerekenbaarheid of de 

rechtmatigheid van de gedraging tot gevolg hebben niet wordt opgenomen in het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW. 

6. Besluit 

121. De wet van 16 april 1935 is tot stand gekomen naar aanleiding van de wet van 9 april 

1930 betreffende de bescherming van de maatschappij. Geestesgestoorde personen konden 

overeenkomstig artikel 71  Sw niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden, waardoor de 

geestesgestoorde dader steeds buiten vervolging werd gesteld. Door de wet van 9 april 1930 

werd voorzien in de mogelijkheid om geestesgestoorden te interneren ter bescherming van de 

maatschappij. Deze interneringsmaatregel is geen straf, maar is louter een 

beschermingsmaatregel. In de interneringswet van 9 april 1930 werd een geestesgestoorde 

omschreven als “de verdachte (die) verkeert, hetzij in een staat van krankzinnigheid, hetzij in 

een staat van geestesstoornis of van ernstige zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het 

controleren van zijn daden.” Deze definitie werd gekopieerd door de wetgever naar de wet 

van 16 april 1935 om een civiele regeling uit te werken voor schadegevallen veroorzaakt door 

personen die in aanmerking komen voor de interneringsmaatregel. De wet was in feite het 

civiele luik in de interneringsregeling van de wet van 9 april 1930.  Door de invoering van 

deze wet werden ook de slachtoffers beschermd die door een onrechtmatige daad van een 

geestesgestoorde schade hebben geleden. Aangezien een geestesgestoorde niet aansprakelijk 

kon worden gesteld, kon het slachtoffer vroeger nergens een vergoeding verkrijgen voor zijn 

geleden schade. Dit strookte niet met het rechtsgevoel en de billijkheid.  
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De wetgever was daarom genoodzaakt om een regeling uit te werken om op die manier de 

slachtoffers van enige bescherming te voorzien. Hierdoor werd artikel 1386bis BW ingevoerd. 

De rechter beschikt over de mogelijkheid om een persoon die zich in een staat van 

krankzinnigheid of van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid bevindt waardoor de 

persoon in kwestie niet meer beschikt over enige controle over zijn daden, te veroordelen tot 

een gehele of een gedeeltelijke schadevergoeding waartoe hij zou gehouden zijn indien hij 

wel de controle over zijn daden had. De rechter doet daarbij uitspraak naar billijkheid, 

rekening houdend met de omstandigheden en met de toestand van de partijen.  

 

122. Noch in de wet van 9 april 1930, noch in de wet van 16 april 1935 werden de begrippen 

krankzinnigheid en ernstige geestesstoornis uitgelegd. Alleen de term zwakzinnigheid 

beantwoordt aan een welomlijnde psychopathologie namelijk een verstandelijke handicap. 

Hierdoor beschikt de rechter over een discretionaire bevoegdheid omtrent de interpretatie van 

het begrip geestesgestoorde.  Niettemin heeft het Hof van Cassatie criteria aangegeven in haar 

rechtspraak waarmee de bodemrechters rekening moeten houden om het personeel 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW af te bakenen. 

 

Ten eerste moet er een bepaalde psychopathologie aanwezig zijn op het moment van de feiten 

die een controleverlies over zijn daden tot gevolg heeft. Ten tweede is artikel 1386bis BW 

enkel van toepassing indien de toestand van het controleverlies een psychische oorzaak heeft. 

Een persoon die getroffen wordt door een tijdelijk bewustzijnsverlies veroorzaakt door een 

fysieke aandoening kan niet worden opgenomen in het toepassingsgebied van artikel 1386bis 

BW.  Tot slot verwijst het Hof van Cassatie naar het toepassingsgebied van de wet van 9 april 

1930. Enkel personen die in aanmerking zouden komen om volgens de interneringswet een 

interneringsmaatregel opgelegd te krijgen, kunnen opgenomen worden in het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW.  

 

123. Voordat het Hof van Cassatie richtlijnen gaf omtrent het toepassingsgebied van artikel 

1386bis BW, was er veel onenigheid in de rechtspraak over de vraag of een zogenaamde 

malaise achter het stuur wel overeenkomstig artikel 1386bis BW beoordeeld kon worden. 

Kort na de uitspraken van 1979 en 1980 van het Hof van Cassatie werd artikel 1386bis BW 

uitgesloten ingeval zich een tijdelijk controleverlies voordeed dat te wijten was aan een 

lichamelijke oorzaak.  
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Eind de jaren tachtig daarentegen valt het op dat de feitenrechters een soepele houding 

aannamen tegenover het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW.  Artikel 1386bis BW 

werd immers ook toegepast in geval van diabetes en autisme. Dit is geheel in strijd met de 

zienswijze van het Hof van Cassatie, aangezien diabetes een aandoening is die wordt 

veroorzaakt door een fysieke oorzaak namelijk te weinig of geen insuline aanmaak in het 

lichaam. Ook autisme wordt mogelijk veroorzaakt door een afwijking in de functie en de 

opbouw van de hersenen.  Het onderscheid tussen een geestesstoornis met een psychische 

oorzaak en een geestesstoornis met een fysieke oorzaak wordt door deze rechtspraak geheel 

aan de kant geschoven.   

 

Niet enkel door de rechtspraak, maar ook door de rechtsleer komt de zienswijze van het Hof 

van Cassatie op de helling te staan. Professor VAN OMMESLAGHE en wijlen Professor 

Robert KRUITHOF zijn van oordeel dat alle ontoerekeningsvatbare personen onder het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW ressorteren en bijgevolg is er geen verwijzing meer 

nodig naar de oorzaak van de ontoerekenbaarheid van een bepaalde persoon.  

 

124. Hierdoor rijst de vraag of de beperking tot controleverlies te wijten aan een 

geestesstoornis in artikel 1386bis BW wel verantwoord is in het licht van het 

gelijkheidsbeginsel overeenkomstig artikel 10 en 11 van de Grondwet. Deze vraag dient 

voorgelegd te worden aan het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof heeft de 

bevoegdheid om wettelijke normen te toetsen aan onder meer de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. Het Grondwettelijk Hof kan telkens nagaan of het door de wetgever ingevoerde 

onderscheid in behandeling in de wetgeving wel strookt met het gelijkheidsbeginsel. Ook de 

omgekeerde situatie waarbij een categorie van personen op gelijke wijze worden behandeld, 

maar zich in een verschillende situatie bevinden wordt door het Grondwettelijk Hof getoetst 

aan het gelijkheidsbeginsel. Het Grondwettelijk Hof heeft dus de mogelijkheid om 

discriminerende wetgeving te veroordelen. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot het invoeren 

van willekeurige of discriminerende wetgeving aan banden gelegd.  

 

125. In deze masterproef werd onderzocht of  effectief alle gevallen van niet-

aansprakelijkheid op grond van artikel 1382 BW omwille van een rechtvaardigingsgrond of 

overmacht, volgens artikel 1386bis BW dienen beoordeeld te worden.  
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Bij rechtvaardigingsgronden kan de persoon van zijn aansprakelijkheid worden vrijgesteld, 

omdat de daad rechtmatig wordt door een rechtvaardigingsgrond in te roepen of omdat 

hierdoor de gedraging ontoerekenbaar is aan de schadeveroorzaker. Hierdoor bevindt het 

slachtoffer zich in een gelijkaardige situatie als in het geval van artikel 1386bis BW. 

Alhoewel slachtoffers zich in een gelijkaardige situatie bevinden, worden ze op een 

verschillende wijze behandeld. Indien het slachtoffer de schadeveroorzaker niet aansprakelijk 

kan stellen overeenkomstig artikel 1382 BW wegens de toepassing van de 

rechtvaardigingsgronden, dan kan hij geen vergoeding krijgen voor zijn geleden schade. 

Indien daarentegen de schadeveroorzaker niet aansprakelijk kan worden gesteld wegens een 

geestesstoornis dan kan het slachtoffer zich wel nog beroepen op artikel 1386bis BW om 

volgens het billijkheidsprincipe een gehele of gedeeltelijke schadevergoeding te krijgen van 

de schadeveroorzaker. 

 

126. Vooraleer het Grondwettelijk Hof overgaat tot de eigenlijke toetsing van het onderscheid 

in behandeling aan het gelijkheidsbeginsel, moeten de gevallen die de niet- aansprakelijkheid 

in hoofde van de schadeveroorzaker tot gevolg hebben, vergelijkbaar zijn. Vooraleer artikel 

1386bis BW van toepassing kan zijn, moet er voldaan worden aan twee 

toepassingsvoorwaarden. Vooreerst dient de schadeveroorzaker een onrechtmatige daad te 

stellen. Daarenboven moet de schadeveroorzaker op het moment van de feiten geen controle 

meer hebben over zijn daden, waardoor de gestelde onrechtmatige daad niet toerekenbaar is 

aan hem. Hierdoor komen enkel de rechtvaardigingsgronden die de ontoerekenbaarheid tot 

gevolg hebben in aanmerking voor het onderzoek. Indien de gedraging door het inroepen van 

een rechtvaardigingsgrond immers rechtmatig wordt, dan is er niet langer voldaan aan de 

eerste toepassingsvoorwaarde van artikel 1386bis BW, waardoor er geen sprake kan zijn van 

een vergelijkbaar geval.   

 

127. Mijn inziens is enkel het controleverlies wegens fysieke redenen vergelijkbaar met de 

situatie voorzien in artikel 1386bis BW. De rechtvaardigingsgronden die leiden tot de 

ontoerekenbaarheid van de gedraging kunnen gekwalificeerd worden als een onoverkomelijke 

dwaling. Een onoverkomelijke dwaling kan niet in aanmerking komen voor de toetsing aan 

het gelijkheidsbeginsel omwille van twee redenen. Vooreerst vormt het rationeel gedrag het 

uitgangspunt van de onoverkomelijke dwaling. Er is slechts ontoerekenbaarheid van een 

bepaalde gedraging indien de persoon zich redelijk vergist heeft. Ten tweede is wat betreft 

onoverkomelijke dwaling geen controleverlies aanwezig in hoofde van de schadeveroorzaker. 
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De persoon beschikt nog altijd over voldoende besef om een keuze te maken om al dan niet 

een bepaalde handeling te stellen. De eerste reden strookt daarenboven ook niet met het 

billijkheidsprincipe. Het billijkheidsprincipe overeenkomstig artikel 1386bis BW  is 

gebaseerd op oncontroleerbaar gedrag.  Dit is de reden waarom de verdeling van de schadelast 

volgens billijkheid niet kan worden toegepast bij de situatie waarbij de ontoerekenbaarheid 

van de gedraging omwille van een rechtvaardigingsgrond ontstaat.  

 

In tegenstelling tot de onoverkomelijke dwaling beschikt een geestesgestoorde niet over 

voldoende besef om een keuze te maken om een bepaalde handeling te stellen. De 

onrechtmatige daad van de dwalende persoon is niet toerekenbaar, aangezien de persoon een 

verkeerde keuze maakt om al dan niet te handelen die gebaseerd is op een redelijke redeneer- 

of inschattingsfout. Daarentegen is de onrechtmatige daad van de geestesgestoorde niet 

toerekenbaar, omdat hij niet over de mogelijkheid beschikt om een  keuze te maken om al dan 

niet een handeling te stellen op het moment van de feiten. 

 

128. Daarentegen voldoet het controleverlies wegens fysieke redenen wel aan de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 1386bis BW. De persoon in kwestie wordt getroffen door 

een bewustzijnsverlies, waardoor de persoon de controle verliest over het stellen van zijn 

gedragingen. Hij beschikt niet meer over de keuzevrijheid om zich op een bepaalde manier te 

gedragen. Omwille van het controleverlies is er sprake van oncontroleerbaar gedrag in hoofde 

van de persoon. De schadeveroorzaker zou de handeling niet of anders gesteld hebben mocht 

hij controle hebben gehad over zijn daden op het moment van de feiten. Aangezien het 

schadegeval enerzijds te wijten is aan irrationeel gedrag en anderzijds een onrechtmatige daad 

uitmaakt die niet kan worden toegerekend aan de schadeveroorzaker, is het wenselijk dat ook 

in deze situatie toepassing wordt gemaakt van het billijkheidsprincipe om de schadelast te 

verdelen. Enkel bij deze categorie van controleverlies rijst de vraag of deze niet dient te 

worden opgenomen in het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW. Volgens het Hof van 

Cassatie kan deze categorie niet worden opgenomen, aangezien het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW beperkt is tot het controleverlies te wijten aan een psychische oorzaak.  

129. Via het pertinentiecriterium van het Grondwettelijk Hof werd nagegaan of het verschil 

tussen psychische en fysieke oorzaak wel pertinent is waardoor het onderscheid in 

behandeling gerechtvaardigd is.  
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Robert KRUITHOF is van mening dat een geestesstoornis te wijten aan een fysieke oorzaak 

en de geestesstoornis te wijten aan een psychische oorzaak twee gelijke situaties zijn die op 

ongelijke wijze door de wet worden behandeld. Artikel 1386bis BW kan niet worden 

toegepast bij de eerste categorie van controleverlies, terwijl het artikel wel wordt toegepast bij 

de tweede categorie van controleverlies. Voor dit onderscheid is er volgens Robert 

KRUITHOF geen voldoende rechtvaardiging of verklaring te vinden.  

Het onderscheid tussen een geestesstoornis veroorzaakt door een psychische stoornis en een 

geestesstoornis veroorzaakt door een lichamelijke aandoening is puur gebaseerd op 

onwetendheid over de ware aard van geestesziekten. Het dualisme, de scheiding tussen geest 

en lichaam heeft een enorme invloed gehad op het moderne denken. Tegenwoordig weten 

wetenschappers en psychiaters dat de geest en het lichaam nauw met elkaar verbonden zijn en 

elkaar continu beïnvloeden. Uit hersenonderzoek blijkt dat heel wat psychische stoornissen 

veroorzaakt worden door een aandoening in de hersenen. Ook dementie, depressie en 

zwakzinnigheid die het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW afbakenen worden dikwijls 

veroorzaakt door een lichamelijk aandoening. Het argument van het Hof van Cassatie met 

betrekking tot dit onderscheid komt zo op de helling te staan.  

De verouderde zienswijze van het Hof van Cassatie strookt niet met de conclusies die 

voortvloeien uit de technologische en wetenschappelijke onderzoeken waardoor deze 

zienswijze voor de lagere rechtscolleges verwaarloosbaar is bij het bepalen van de toepassing 

van artikel 1386bis BW. 

130. Bovendien blijkt uit de aanpassing van de wettekst door de nieuwe interneringswet van 5 

mei 2014 dat de oorzaak van de geestesstoornis niet relevant is om het toepassingsgebied van 

artikel 1386bis BW te bepalen. De zinsnede “ een persoon die zich staat van krankzinnigheid 

bevindt, of in een staat van ernstige geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem voor de 

controle van zijn daden ongeschikt maakt” werd vervangen door de zin “een persoon die lijdt 

aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of 

ernstig aantast.” De aanpassing van de definitie geeft aan dat vooral het controleverlies als 

uitgangspunt moet worden gebruikt om toepassing te maken van artikel 1386bis BW ongeacht 

of het controleverlies te wijten is aan een psychische of fysieke aandoening. Allerlei ziekten 

komen in aanmerking om in het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW te worden 

opgenomen.  
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De rechtspraak vanaf eind de jaren tachtig houdt dan ook enkel rekening met de vraag of de 

schadeveroorzaker op moment van de feiten de controle heeft verloren over zijn daden 

waardoor hij een onrechtmatige daad heeft begaan die hem niet kan worden toegerekend.  

131. Het is vaste rechtspraak dat het controleverlies wordt beoordeeld op moment van de 

feiten. Het argument van het Hof van Cassatie omtrent het tijdelijk bewustzijnsverlies is dan 

ook geheel tegenstrijdig. Het feit dat een persoon het bewustzijnsverlies is verloren op het 

moment van de feiten is voldoende voor de rechter om te oordelen overeenkomstig artikel 

1386bis BW, ongeacht de schadeveroorzaker na het schadegeval geheel normaal en gezond is. 

Dit strookt ook met de invulling van het begrip geesteszieke.  Het begrip geesteszieke wordt 

gedefinieerd als een persoon met een normaal ontwikkelde intelligentie, maar waarbij 

bepaalde storingen in het gedrag kunnen leiden tot een controleverlies bij het stellen van zijn 

daden. Het controleverlies is net zoals vermeld in de definitie niet voortdurend waardoor de 

persoon zich op andere ogenblikken geheel normaal kan gedragen. Deze definitie strookt met 

de vaste rechtspraak omtrent het feit dat de krankzinnigheid niet voortdurend hoeft te zijn, 

maar voldoende is dat deze aanwezig is op het moment van de feiten.  

132. Om deze redenen is het onderscheid tussen een geestesstoornis met een psychische 

oorzaak en een geestesstoornis met een fysieke oorzaak niet pertinent. De slachtoffers die zich 

in een gelijkaardige situatie bevinden, worden dus ten onrechte op een verschillende manier 

behandeld. Bij de eerste categorie is er immers wel voorzien in een bescherming voor de 

slachtoffers waardoor een vordering tot schadevergoeding mogelijk is, terwijl deze 

bescherming niet wordt voorzien voor de tweede categorie.  

133. De vergoedingsplicht overeenkomstig artikel 19bis-11§1,3° WAM in hoofde van het 

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds is onvoldoende om een gelijkaardige 

bescherming te bieden zoals artikel 1386bis BW.  Het toepassingsgebied van deze 

bescherming is miniem ten aanzien van deze overeenkomstig artikel 1386bis BW. In 

buitencontractuele context is artikel 19bis-11§1,3°WAM enkel van toepassing indien het 

ongeval zich voordoet in het verkeer waarbij een motorrijtuig betrokken is. Voor ongevallen 

die zich voordoen buiten het verkeer of het ongeval zich voordoet tussen twee zwakke 

weggebruiker kan deze regeling niet meer worden gehanteerd. Daarenboven zijn de 

slachtoffers, in tegenstelling tot artikel 1386bis BW, niet beschermd in de contractuele 

context.  
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Om deze redenen kan besloten worden dat de bescherming overeenkomstig artikel 19bis-11 

WAM voor de slachtoffers bij een overmachtsituatie in het verkeer onvoldoende wordt 

geacht. Deze bescherming is niet gelijkaardig aan de bescherming geboden overeenkomstig 

artikel 1386bis BW. Hierdoor is het onderscheid in behandeling tussen het controleverlies met 

een fysieke oorzaak en het controleverlies met een psychische oorzaak niet proportioneel. 

134. Daarnaast strookt deze regeling niet met het billijkheidsprincipe. De verdeling van de 

schadelast overeenkomstig artikel 1386bis BW is gebaseerd op het billijkheidsprincipe. De 

gehele schadelast kan immers door geen van beide partijen gedragen worden. De schadelast 

kan niet door het slachtoffer gedragen worden, indien hij het bewijs levert dat de schade is 

ontstaan door de onrechtmatige daad van de schadeveroorzaker. Hierdoor wordt de schadelast 

verschoven naar de schadeveroorzaker. Niettemin is de onrechtmatige daad niet toerekenbaar 

aan de geestesgestoorde schadeveroorzaker, aangezien hij niet schuldbekwaam is. De 

schadeveroorzaker kan dus niet aansprakelijk worden gesteld, waardoor het slachtoffer geen 

schadevergoeding kan vorderen.  Hierdoor is het wenselijk om de schadelast te verdelen op 

basis van de billijkheid, zodat het slachtoffer niet alleen dient in te staan voor zijn geleden 

schade. Bij de regeling van het motorwaarborgfonds daarentegen wordt de last door de gehele 

gemeenschap gedragen, terwijl deze last eigenlijk rust bij de schadeveroorzaker zelf. De 

onrechtmatige daad, die het schadegeval heeft veroorzaakt, wordt gesteld  door een persoon 

die over een eigen vermogen beschikt en dus de mogelijkheid heeft om de 

schadevergoedingsplicht te dragen.  Aangezien de persoon op het moment van de feiten niet 

voldoende controle had over zijn daden en zijn gedraging bijgevolg niet aan hem niet 

toerekenbaar is, vormt de verdeling van de schadelast volgens de billijkheid hier de beste 

mogelijkheid. 

135. Om deze redenen schendt artikel 1386bis BW de artikelen 10 en 11 van de Grondwet als 

het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het belet dat een tijdelijke controleverlies met een 

fysieke oorzaak opgenomen wordt in het toepassingsgebied van artikel 1386bis BW. 

Dezelfde bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, indien het in die zin 

wordt geïnterpreteerd dat de rechtvaardigingsgronden die de ontoerekenbaarheid of de 

rechtmatigheid van de gedraging tot gevolg hebben niet worden opgenomen in het 

toepassingsgebied van artikel 1386bis BW. 
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