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Sinds 1804 zijn de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake burgerlijke 

foutaansprakelijkheid zo goed als ongewijzigd gebleven. Nochtans heeft de samenleving in de 

afgelopen twee eeuwen fundamentele socio-economische veranderingen ondergaan. De traditionele 

landbouweconomie van weleer heeft plaats gemaakt voor een hoogtechnologische, (post-

)industriële samenleving. De klassieke aquiliaanse aansprakelijkheidsprincipes gebaseerd op de 

begrippen fout, schade en oorzakelijk verband zijn dan wel diep in de romanistische rechtstraditie 

geworteld, toch hebben ze schijnbaar moeiteloos de maatschappelijke evoluties overleefd.  

Nader onderzoek reveleert echter al snel dat het moderne buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht ondanks de zeer beperkte tussenkomsten van de wetgever een fascinerende 

evolutie ondergaan heeft, die verder gaat dan de evolutieve interpretatie van de begrippen fout, 

schade en oorzakelijk verband. Dat blijkt vooral uit de evolutie van de verhouding tussen het gemene 

aansprakelijkheidsrecht en andere, specifiekere rechtsdomeinen. Het buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht lijkt wel het juridisch vangnet bij uitstek te zijn. Met zijn ruime 

interpretatiemogelijkheden heeft het steeds opnieuw een primair juridisch kader geboden om 

nieuwe maatschappelijke fenomenen te ondervangen, maar het is ook een flexibel alternatief 

gebleken wanneer de bestaande wetgeving te star of te weinig efficiënt is. Het stijgend aantal 

burgerlijke dossiers dat de straf(proces)rechtelijke euvels wil omzeilen zijn daarvan een treffende 

illustratie. Mettertijd lijkt zich zelfs een steeds verder gaande economisering gemanifesteerd te 

hebben, waarbij schade steeds meer in kwantitatieve termen gedacht wordt en causaliteit een 



steeds ruimere interpretatie gekregen heeft, wat voor een groei aan exoneratiebedingen en een 

bloeiende verzekeringssector gezorgd heeft.  

De intrinsieke flexibiliteit van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht is in de afgelopen twee 

eeuwen ook een zwakte gebleken. Het is als gemeenrechtelijk instrument vaak onvoldoende efficiënt 

of zelfs contraproductief gebleken bij de opkomst van bepaald socio-economische fenomenen. Een 

wetgevend ingrijpen was dan ook vaak noodzakelijk om de onzekerheid of de beperkingen van het 

burgerlijke aansprakelijkheidsrecht te overstijgen. Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht is 

dan een springplank naar een nieuwe rechtstak geweest. Dergelijke juridisering, waarbij een 

specifieke rechtsmaterie een verzelfstandiging doormaakt om tegemoet te komen aan nieuwe 

sociaal-economische noden en verwachtingen, ligt dan ook ten grondslag aan de ontwikkeling van 

recente rechtstakken zoals het sociaal recht of het milieurecht, die zo treffende illustraties zijn van de 

manier waarop de industrialisering van de samenleving nieuwe rechtsmateries gecreëerd heeft. 

In het buitenland heeft het onderzoek over dit thema de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Er 

kan in dit verband verwezen worden naar ‘The European Legal Development Project’ 

(http://www.eld.law.cam.ac.uk/), wat geleid heeft tot de publicatie van het lijvige ‘Comparative 

Studies In The Development Of The Law Of Torts In Europe’ (2010) onder leiding van professor David 

Ibbetson uit Cambridge. Ons land kwam in deze rechtsvergelijkende rechtshistorische studie echter 

niet voor, waarschijnlijk omdat men er van uit ging dat ons land te vereenzelvigen valt met grote 

buur Frankrijk. Dit contactforum van het Comité Rechtsgeschiedenis van de Koninklijk Vlaamse 

Academie van België wil een aanzet geven om deze lacune op te vullen en brengt daarom een aantal 

historici, rechtshistorici en specialisten van het hedendaags aansprakelijkheidsrecht samen. Na een 

inleiding over de ontwikkeling van het pre-modern aansprakelijkheidsrecht bieden verschillende 

onderzoekers voorbeelden over hoe het aansprakelijkheidsrecht in de 19
de

, de 20
ste

 en de 21
ste

 eeuw 

gereageerd heeft op nieuwe sociaal-economische fenomenen. Op deze manier wil de studiedag een 

platform aanbieden dat niet alleen verschillende vorsers samenbrengt, maar ook concrete 

historische voorbeelden geven voor een meer conceptuele bevraging van de positie van het 

aansprakelijkheidsrecht in zijn verhouding tot andere rechtsdomeinen. 
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Programma 

 

9u00 Ontvangst 

9u15 Verwelkoming door  Dr.  Bram DELBECKE (KU Leuven) en Dr. Bruno DEBAENST 

(UGent) 

9u30 Openingsrede: Prof. Dr. Jan HALLEBEEK (Vrije Universiteit Amsterdam) – 

Buitencontractuele aansprakelijkheid aan de vooravond van de moderne samenleving 

10u05 Prof. dr. Ilse SAMOY (UHasselt/KU Leuven) – De dynamiek van het schadevereiste 

(1804-heden) 

10u40  Koffiepauze 

11u00 Dr. Françoise MÜLLER (UCLouvain / CEGESOMA) – La Cour de Cassation et la 

responsabilité civile de l’Etat avant l’arrêt Flandria (1920) 

11u35  Dr. Bram DELBECKE (KU Leuven)- De historische ontwikkeling van de burgerlijke 

persaansprakelijkheid en de depolitisering van het persrecht in België (1831-heden) 

12u10  Dr. Bruno DEBAENST (UGent) – Als de tak te zwaar wordt, breekt ze af. Het 

buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht inzake arbeidsongevallen in België (1870-

1903) 

12u45  Lunch 

13u45 Prof. dr. Dirk HEIRBAUT (UGent) – Oude oplossingen voor nieuwe problemen? De 

romeinsrechtelijke immissio-leer en de milieu-aansprakelijkheid in de 19
de

 eeuw  

14u20  Drs. Matthias CASTELEIN (KU Leuven) – Overlast van lawaai, ballast van recht? Voor- 

en nageschiedenis van de Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van 

geluidshinder 

14u55 Dr. Donald WEBER (UGent/ Amsab-ISG) – ‘La machine se paie‘. De opkomst van de 

aansprakelijkheidsverzekering voor automobielen in België 

15u30  Pauze 

15u50  Dra. Marlies EGGERMONT (UGent) – Een moeilijke bevalling. De ontwikkeling van de 

aansprakelijkheid van de vroedvrouw in België (1970-heden) 

16u25 Prof. dr. Dave DE RUYSSCHER (VUB Brussel/UAntwerpen)  – Aangestelden of 

aanstellers? De aansprakelijkheid van de werkgever voor zijn aangestelden in 

rechtshistorisch perspectief 

17u00  Nabeschouwing door Prof. dr. Ton HARTLIEF (Universiteit Maastricht) 

17u30  Afsluitende drink 


