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Dankwoord

DANKWOORD

Het schrijven van een proefschrift is bij uitstek een individuele aangelegenheid: ontelbare uren
werden doorgebracht in de bibliotheek, achter de kopieermachine en - vooral - achter het compu-
terscherm. En toch zou dit werk nooit zijn voltooid zonder de steun van verschillende mensen. In
zekere zin kan het schrijven van een proefschrift worden vergeleken met de voorbereiding op de
Olympische Spelen. Bijvoorbeeld voor zwemmen en atletiek is het telkens de individuele atleet
die een prestatie dient neer te zetten, maar die prestatie is er enkel gekomen dankzij de inzet van
een groep mensen die zich achter de atleet hebben geschaard en die hem of haar ten voile hebben
gesteund, en dit zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak.

In de eerste plaats wens ik de instellingen te bedanken die dit onderzoek hebben mogelijk ge-
maakt en gefinancierd. Voorliggend boek is het resultaat van een samcnwerking tussen het Stu-
diecentrum voor Kernenergie te Mol (Belgie) en de Universiteit Maastricht. Zonder de financiele
en didactische steun van beide instellingen was het materieel onmogelijk geweest om dit onder-
zoek uit te voeren. Een van de belangrijkste elemcnten hierbij was ongetwijfeld de uitstekende
bibliotheek van het SCK/VITO waar ik documenten heb gevonden uit de jaren vijftig die aan de
basis liggen van dit onderzoek. Vooral dankzij Dominique Vanpee heb ik heel wat bronnen kun-
nen ontsluiten. Tegelijk bood het SCK mij de gelegenheid om als jurist samen te werken met een
aantal technisch geschoolde mensen. De inzichten die zij mij bijbrachten zijn van groot belang
geweest bij het verdere onderzoek. Heel in het bijzonder wens ik de heer Roland Carchon te
bedanken voor de leerrijke samenwerking en de heer Charles De Raedt voor het nalezen van de
inleiding. Tenslotte wens ik ook Ludo Veuchelen, Diane Schepers, Ann Verledens en Peter Ver-
maercke te bedanken voor hun steun.

Aan de Universiteit Maastricht heb ik steeds steun gevonden bij een aantal collega's/vrienden. De
gezellige lunches en leuke babbels met Martien van Dam en Monica Claes zullen me steeds bij-
blijven. Overigens was de aangename sfeer binnen METRO (Maastrichts Europees Instituut voor
Transnationaal Rechtswctenschappelijk Onderzoek) ook steeds een bijzondere stimulans: er werd
steevast hard gewerkt, wat af en toe 's avonds werd bekroond in een of ander Maastrichts restau-
rant. Ook de zachte dwang van Petra Vrancken om deel te nemen aan de jaaruitstappen van ME-
TRO kwamen de goede sfeer zeker ten goede. In de laatste rechte lijn van het proefschrift heb ik
tenslotte ontzettend veel hulp gekregen van het METRO-secretariaat: Marina Jodogne heeft me
feilloos door een aantal administratieve beslommeringen heen geloodst; Marjo Mullers heeft het
(monniken)werk op zich genomen om het boek camera-ready aan de drukker af te levercn. De
opmaak van dit boek is uitsluitend aan haar inspanningen (zelfs in het weekend) te danken.

In tweede instantie heeft een aantal mensen mij geholpen om mime toegang te verkrijgen tot
bronnen die eveneens belangrijk zijn geweest voor het onderzoek. Een bijzonder woord van dank
gaat hierbij uit naar de heer Vital Verbraeken, directeur van SYBAN, en naar Omer Brown (Har-
mon, Wilmot & Brown, Washington), die aan de basis lagen van mijn onderzoek in de Vcrenigde
Staten en die heel wat deuren hebben geopend. Wat de contacten met de nucleaire sector betreft,
wens ik de heer Alec Vanden Abeele en de heer Marc Beyens van Tractebel, de heer Danny Van
Welkenhuyzen (EMANI), mevrouw Julia Schwartz (NEA) en de heer Sebastiaan Reitsma (Swiss
Re), te bedanken voor het feit dat ze me te woord hebben gestaan en voor de informatie die me ter
beschikking werd gesteld. Bijkomend wens ik ook Erik Hanenburg (Universiteit Amsterdam) te
bedanken omdat ik via hem toegang kreeg tot de bibliotheek van het Institut fur Volkerrecht
(Gottingen) en voor de contacten met prof. Norbert Pelzer. Wat de documenten inzake verzeke-
ringen betreft, richt mijn dank zich tot prof. em. Hubert Claassens die me de toegang heeft ver-
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gemakkelijkt tot de - uitstekende - bibliotheek van de KBC-Bank te Leuven. Tenslotte richt mijn
dank zich heel in het bijzonder tot mevrouw Zehnhoff, die me een onschatbare verzameling boe-
ken inzake het Duitse kemenergierecht heeft geschonken.

Ik had ook een aantal mensen waar ik steeds op kon rekenen om even van gedachten te wisselen.
Hier wens ik dr. Nathalie Horbach te bedanken voor haar bereidheid en voor de tijd die we aan de
telefoon hebben doorgebracht om te discussieren over het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Ze
heeft ook een aanzienlijk stuk van de drukproeven van het boek nagelezen. Mijn bijzondere dank
richt zich hier eveneens tot Olaf Bonotto. In universitaire middens kon ik steevast rekenen op een
mime welwillendheid van Dr. Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), prof. C.C. van Dam
(Universiteit Amsterdam) en prof. T. Hartlief (Universiteit Maastricht).

Naast het schrijven van dit proefschrift, heb ik steeds gewerkt als bedrijfsjurist; deze combinatie
was niet altijd even eenvoudig. De laatste rechte lijn naar het einde van mijn proefschrift werd
vergemakkelijkt doordat mijn toenmalige werkgever, Biffa Waste Services Belgie, toestemde in
een loopbaanonderbreking van zes maanden. Deze toestemming heb ik in hoofdzaak te danken
aan de steun en het vertrouwen van dr. Carl Malbrain. Aansluitend hierbij werd ik gedurende mijn
loopbaanonderbreking bij Biffa vervangen door mr. Cathy Van Vyve (Stibbe); haar inspanningen
en inzet hebben lieten toe dat ik me ten voile op mijn proefschrift kon concentreren. Ik wens ook
mijn nieuwe werkgever, Deloitte&Touche, te bedanken voor de tijd die ik heb kunnen vrijmaken
voor de verdediging van mijn proefschrift.

Tenslotte is een inspanning als het schrijven van een proefschrift onmogelijk zonder een goede
coach. Mijn promotor, prof. dr. Michael Faure heeft mij op ongeevenaarde wijze begeleid en
gesteund; met een nooit aflatende inzet heeft hij het gehele boek - tot tweemaal toe - volledig
doorgenomen; met telkens weer rake opmerkingen heeft hij een sterke hand in het slagen van
deze promotie.

Het doorzetten tot het beeindigen van dit proefschrift was ook onmogelijk geweest zonder de
steun van mijn familie die ook een aantal offers heeft moeten brengen. Doordat ik vaak in het
weekend heb gewerkt was ik veel minder beschikbaar waardoor vooral mijn zus misschien niet de
steun kreeg die ze verdiende. Op het praktische vlak dank ik uiteraard ook mijn beide ouders, die
me altijd hebben gesteund. Een bijzondere dank gaat hierbij uit naar mijn moeder die me vele
uren werk heeft bespaard na een crash van mijn computer en die met een engelengeduld de druk-
proeven van dit boek heeft helpen nalezen.

De persoon die me het meest heeft moeten missen is zonder twijfel mijn echtgenote, Marie. Cms
verhaal is in feite nauw verbonden met dit proefschrift aangezien we elkaar hebben leren kennen
op het SCK te Mol en aangezien we in Maastricht zijn getrouwd. Hoewel de redactie van het
proefschrift langer heeft aangesleept dan gepland is ze me blijven steunen, en is ze blijven gelo-
ven in het welslagen van dit proefschrift toen bij mij de twijfel toesloeg. Zonder overdrijven kan
worden gezegd dat achter dit proefschrift de steun schuilgaat van mijn echtgenote. Toen de
spreekwoordelijke laatste loodjes zwaar begonnen te wegen werd mijn motivatie bijzonder gesti-
muleerd door de nakende geboorte van ons zoontje.

Bij wijze van slot wil ik dit boek opdragen aan wijlen mijn peter en meter; ik heb veel geleerd van
hun inzet en levensvisie.

Tom Vanden Borrc , . . .., '-,..,,' ?\.
Leuven, april 2001 .
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Het nucleaire tijdperk in vogelvlucht

PROLOOG

HET NUCLEAIRE TIJDPERK IN VOGELVLUCHT

Op 26 februari 1896 stond Henri Becquerel voor een raadsel. Nadat hij een paar dagen eerder een
doos uraniumzout op een gesloten doos met fotografische platen had geplaatst, stelde hij vast dat
de platen waren aangetast door een onbekende straling, waarvan de effecten vergelijkbaar waren
met die van de X-stralen die een jaar eerder door Rontgen waren ontdekt. Uit nader onderzoek
leidde Becquerel af dat deze aantasting enkel het gevolg kon zijn van de straling van het uranium.
Hij had het bestaan ontdekt van onstabiele kernen en dus van de natuurlijke radioactiviteit.

Marie Curie begon deze straling te bestuderen en zocht naar andere lichamen die een soortgelijke
straling hadden. In 1898 slaagde zij erin om samen met haar man Pierre, radium en polonium af te
scheiden van uraniumerts. Henri Becquerel en Marie Curie stelden vervolgens vast dat wanneer
radium in contact kwam met de menselijke huid, dit leidde tot een verbranding van de opperhuid,
die slechts zichtbaar was enkele dagen na de bestraling. Later werd radium gebruikt voor de
behandeling van huidaandoeningen en voor de behandeling van bepaalde gevallen van kanker.
Voor dit pionierswerk op het gebied van stralingsverschijnselen, kregen Becquerel en Pierre en
Marie Curie in 1903 de Nobelprijs voor natuurkunde.

In 1905 publiceerde Albert Einstein de resultaten van zijn onderzoek over beperkte relativiteit:
wanneer een lichaam in rust een verhoging van energie krijgt, gedraagt dat lichaam zich alsof zijn
massa zou zijn toegenomen. De geleerden kwamen tot de vaststelling dat er een equivalentie be-
staat tussen de absorptie van energie en de toename van massa': wanneer de massa van een li-
chaam afneemt, komt een bepaalde hoeveelheid energie vrij. Of nog: materie zet zich om in ener-
gie en energie zet zich om in materie.

De praktische toepassing van deze ontdekking liet evenwel nog een dertigtal jaar op zich wachten.
Gedurende deze periode werd het neutron ontdekt en bekwam men mecr gegevens over de struc-
tuur en het gewicht der kernen*.

In 1934 ontdekten Frederic en Irene Joliot-Curie de kunstmatige radioactiviteit. Hierdoor werd de
mens in de mogelijkheid gesteld om kernen te produceren die niet in de natuur voorkomen. Mo-
menteel bestaan ongeveer 2.000 onstabiele kernen. Deze ontdekking leidde niet alleen tot de
productie van radio-isotopen, maar legde tegelijk de basis voor de ontdekking, een paar jaar later,
van de fissie of splitsing van kernen. De ontdekking van de kunstmatige radioactiviteit betekende
meteen de start van de nucleaire geneeskunde en van de moleculaire biologie.

Gillon, L, De *wer/i'e Aernenerg/e, Standaard Uitgeverij, 1986, 76.
Een atoom is samengesteld uit een kern die wordt omgeven door 6en of meerdere elektronen. De kern
van het atoom wordt gevormd door protonen en neutronen (samen de "nucleonen" genoemd). De pro-
tonen zijn positief geiaden en hebben nagenoeg dezelfde massa als die van de neutronen, die elektrisch
neutraal zijn. In zijn normale toestand is het atoom elektrisch neutraal hetgeen betekent dat de positieve
lading van de kern (door de protonen) gelijk dient te zijn aan het aantal elektronen. Kemen die te veel
protonen of te veel neutronen bevatten, worden onstabiele kemen genoemd. Dergelijke onstabiele ker-
nen vertonen steeds de tendens om te evolueren naar een stabiele toestand; hierbij stoot de kern be-
paalde deeltjes uit. Deze desintegraties gaan gepaard met het uitzenden van ioniserende straling. Dit
verschijnsel wordt radioactiviteit genoemd (zie o.m. Gillon, L., "De kwestie kemenergie", Ac, 68 e.v.).
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In 1939 kwamen de wetenschappers tot de slotsom dat structuurwijzigingen van kemen in feite
beantwoorden aan massavariaties die op basis van Einsteins relativiteitstheorie, konden worden
geinterpreteerd als cnergievariaties. Stilaan begonnen Frederic Joliot, Enrico Fermi, en Pierre en
Marie Curie een link te leggen tussen deze verschillende fenomenen. Zij stelden namelijk vast dat
bij splitsing van bepaalde kernen enorme hoeveelheden energie vrijkomen. Wanneer een neutron
(neutraal gcladen deeltje van een atoom) wordt afgevuurd op een zware kem (dit betekent een
kem met een hoge massa) ontstaan twee kemen (zgn. fissieproducten) met meestal een ongelijke
massa, alsook twee tot drie vrije neutronen'. Dit fenomeen noemt men kemsplijting of fissie.

Met de ontdekking van de relativiteitstheorie, had Einstein dus niets anders gcdaan dan de basis
gelegd voor de ontwikkeling van kemenergie. Indien een zware kem wordt gesplitst, neemt de
massa van deze kem af; hierdoor komt een aanzienlijke hoeveelheid energie vrij''. Indien bijvoor-
beeld een gram uranium 235 wordt gesplitst, komt 22.700 kWh vrij; dit beantwoordt aan de hoe-
veelheid elektrische energie die jaarlijks per gemiddeld huisgezin in Belgie wordt verbruikt.

In het interbellum waarschuwde Einstein er reeds voor dat kemenergie wel eens voor niet vreed-
zame - militair-politieke - doeleinden zou kunnen worden gebruikt'. Op 6 en 9 augustus 1945
bleek inderdaad de enorme kracht van een nucleaire explosie: bij de atoombommen op Hiroshima
en Nagasaki vielen respectievelijk 78.000 en 27.000 onmiddellijke slachtoffers.

De eigenlijke start van het nucleaire tijdperk' situeert zich eveneens in het interbellum. In Stagg
Field (Chicago, USA) slaagde Fermi er op 2 december 1942 in om voor het eerst een kernreactie
tot stand te brengen waarbij op gecontroleerde wijze kemenergie vrijkwam.

De eerste elektrische energie van nucleaire oorsprong werd in 1951 geproduceerd in de Verenigde
Staten; de eerste kemcentrales waren operationeel rond 1955: Obninsk in de voormalige Soyjet-
Unie, Shipping-Port in de Verenigde Staten, Calder Hall in Groot-Brittannie en Marcoule in
Frankrijk. Dit betekende evenwel niet dat meteen en massaal werd overgegaan tot de bouw van
kemcentrales overal ter wereld. Om diverse redenen Met de aanwending van kemenergie, als
energiebron die de elektriciteitsbehoefte van grote delen van dc bevolking zou dekken, nog twee
decennia op zich wachten.

Een eerste belangrijke reden waarom het massale gebruik van kemenergie als energiebron op zich
liet wachten, was het risico van militair gebruik van kemenergie. Zeker gedurende de Koude
Oorlog eisten de grootmachten de nodige garanties eisten van een land waamaar nucleaire techno-
logie werd gee'xporteerd. Landen die kemenergie wensten te gebruiken, dienden eerst toe te tre-

Gillon, L , Z,e nuc/eai're en fuesfion, Duculot, 1986, 80.
Wanneer een zware kem wordt gesplitst, is de totale massa van de twee fissieproducten plus de twee
tot drie neutronen kleiner dan de massa van de zware kern plus de neutron die de fissie heeft veroor-
zaakt: er is dus een verlies van massa, of met andere woorden een toename van energie.
Leclercq, J., L'ere nuc/eaire: /e mo/idWes ce/»ra/e$ nuc/eoires, Hachette, 1986, 56.
Wanneer sprake is van "het nucleaire tijdperk", wordt in eerste instantie gedacht aan de grote elektrici-
teitproducerende kemcentrales. De ontwikkeling van kemenergie heeft zich in de loop der jaren even-
wel niet beperkt tot de productie van elektriciteit. Alom bekend zijn de toepassingen in de geneeskunde
en dit zowel bij het stellcn van diagnose bij diverse aandoeningen, als bij de behandeling van bijvoor-
beeld kanker. Maar kemenergie wordt ook via de meest verscheiden toepassingen gebruikt in de Indu-
strie, bijvoorbeeld voor de controle van lasnaden, voor het opsporen van microscopisch kleine scheur-
tjes in metaal, voor het meten van de dikte van materialen, of nog voor het meten van de vochtigheid
van de grond. Zie bijvoorbeeld Jaumotte, A., "Introduction and Historical Summary", paper gepresen-
teerd op de jaarlijkse Conference van de Belgian Nuclear Society (BNS) van 1-3 juni 1995 Won-
£ne/getic >4p/7/ica(iofu o/A^ue/ear •Science/ A/erfi'ca/ - f/ivjronjne/ifo/ -
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den tot de voornaamste intcrnationale Verdragen die garandeerdcn dat het gebruikte materiaal en
de overgedragen kennis, niet voor militaire doeleinden zou worden aangewend.

In tweede instantie waren in het midden van de twintigste eeuw vooral petroleum maar ook steen-
kool de voornaamste bronnen van energie. Zolang deze natuurlijke olie- en steenkoolreserves op
peil bleven, bestond er geen reden om zich toe te leggen op de productie van elektriciteit via
andere energiebronnen.

Gedurendc de jaren 70 veroorzaakte de Yom Kippour oorlog een aanzienlijke stijging van de
petroleumprijs. Zeker na de beslissing van de landen van de OPEC (Organisation of Oil Exporting
Countries) om de prijs per vat olie te verdrievoudigen, werd koortsachtig gezocht naar andere en
vooral goedkopere energiebronnen.

De resultaten van het werk van Albert Einstein, Frederic Joliot, Enrico Fermi en Pierre en Marie
Curie dienden zich aan als ideale oplossing. Heel snel vermenigvuldigden zich de onderzoeken in
het domein van de nucleaire energie in de hoop het ideale type reactor te ontdekken. Iedereen was
ervan overtuigd dat een beslissende vooruitgang in het onderzoek en de massale productie van
kemcentrales voor dc nabije toekomst was. Nochtans is tot vandaag nooit een ideaal type reactor
"gevonden"; wereldwijd bestaan verschillende types reactoren met elk hun eigen kenmerken.

Andere energiebronnen zoals zonne- en hydro-energie werden weliswaar aangewend, maar deze
dienen zich evenmin aan als ideale oplossing. Afgezien van het risico op nict-vreedzaam gebruik,
leek kemenergie mcerdere voordelen te bieden: kemenergie zou niet alleen goedkoop zijn, bo-
vendien levert uranium zoveel energie dat de natuurlijke voorraden quasi niet uit te putten zijn.
Overal ter wereld werden midden in de jaren zeventig kemcentrales gebouwd. Door de oliecrisis
en de ongelijke verdeling van de natuurlijke olie-, gas- en steenkoolvoorraden bescfte een groot
aantal westerse landen hoe afhankelijk zij waren van andere landen en werd duidelijk welke
gevolgen de oliecrisis kon hebben op de westerse economiee'n. De zoektocht naar een andere
cnergiebron kreeg hierdoor een strategische dimensie: hoe meer een land op min of meer zelf-
standigc manier zou instaan voor zijn energievoorziening, hoe beperktcr de gevolgen zouden zijn
van een politieke of economische crisis in het land van waaruit olie of gas worden geimporteerd.

Een groot aantal landen nam bijgevolg de beslissing om kemcentrales te bouwen. Van het in 1993
totale aantal operationele kemcentrales werd 34,7 % operationeel gcdurende de jaren zeventig en
nog eens 34,4% in de eerste helft van de jaren tachtig . Dit betekent dat voor de ruime meerder-
heid van deze kemcentrales de beslissing om een beroep te doen op kemenergie werd genomen
gedurende de zeventiger jaren. De oliecrisis heeft dus een duidelijke impact gehad op de beslis-
sing om op vrij grote schaal kemcentrales te bouwen*.

Cijfers afgeleid uit Me/ear News, September 1993,43 e.v.
Weliswaar verschilt het aandeel waarvoor landen een beroep doen op kemenergie ter dekking van hun
elektriciteitsbehoeftes sterk van land tot land. Volgende cijfers geven het aandeel weer van het gebruik
van kemenergie in de totale elektriciteitsproductie van een land per april 2000: Frankrijk: 75%; Litou-
wen: 73%; Belgie: 57%; Slovakije: 47%; Bulgarije: 47%; Zweden: 46%; Oekraine: 43%; Japan: 24%;
Zwitserland: 36%; Duitsland: 31%; Spanje: 31%; Verenigd Koninkrijk: 28%; Verenigde Staten: 19%;
Nederland: 4% (deze opsomming van het aantal landen dat een beroep doet op kemenergie is niet vol-
ledig, maar wordt enkel weergegeven bij wijze van voorbeeld) (bron: //f£/4 5u//e/;n, 2000, vol. 42, n°
2, 62).
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Ook het groeiende besef dat olie, gas en steenkool een nadelige invloed hadden op het milieu,
vergrootte de nood aan een andere energiebron. Zeker in het licht van de - in bepaalde landen
explosieve - bevolkingsgroei groeide de vraag naar energie op spectaculaire wijze.

Het gevolg van de geschetste factoren is dat, sinds het midden van de jaren zeventig, een groot
aantal landen een beroep doet op kemenergie om tegemoet te komen aan de steeds groeiende
vraag naar energie. Net zoals het toenemend gebruik van bijvoorbeeld petroleum leidde tot mi-
lieurampen als de Torrey Canyon, Amoco Cadiz en de Exxon Valdez, steeg ook het risico van een
kemongeval naarmate meer kemcentrales in gebruik werden genomen.

Op 28 maart 1979 vond in 77/ree M/e /s/a/id (Harrisburg, Pennsylvania, VS) een ongeval plaats
met zware beschadiging van de reactorkem. Het was het eerste emstige ongeval in de burgerlijke
nucleaire industrie. De gevolgen voor de gezondheid bleven beperkt: volgens officiele gegevens
ontving een persoon een dosis van 86 mrem', wat evenveel is als dc straling die men krijgt bij het
nemen van twee rontgenopnames. Niettegenstaande de gevolgen van het ongeval te Three Mile
Island beperkt bleven tot het reactorgebouw hebben de omvang, de complexiteit en de kosten van
het ongeval zelfs de meest pessimistische voorspellingen van voor 1979 overtroffen"'. De verze-
keraar heeft een aantal vorderingen buiten de rechtbank toegekend door meer dan 40 miljoen
dollar uit te keren aan derden. Bovendien werden naar aanleiding van het ongeval verschillende
rechtszaken aangespannen die ook nog in 2000 verder aansleepten" ' I

Op 26 april 1986 vond in Tsjernobyl - een stadje van 50.000 inwoners midden in de Oekraine -
een zwaar ongeval plaats waarbij een aanzienlijke hoeveelheid radioactiviteit in de atmosfeer
werd geloosd. Reactor 4 van Tsjernobyl, die voor onderhoud moest worden stilgelegd in het begin
van de namiddag, draaide op half-vermogen. Om een elektrische proefneming'uit te voeren, scha-
kelden de operatoren verschillende veiligheids- en automatische stillegsystemen van de reactor
uit. Door verkeerde manipulates van de operatoren en een verkecrd concept van de stillegsyste-
men van de reactor sloeg de reactor op hoi zondcr dat de stillegsystemen tijdig konden ingnjpen:
de reactor bereikte een vermogen gelijk aan 400 maal zijn normaal vermogen en ontplofte'\ Alle

Hier moet er reeds op gewezen worden dat ook de natuur radioactiviteit uitstraalt; de jaarlijkse dosis
die de mens door deze natuurlijke bestraling ontvangt, bedraagt 150 tot 250 mrem per jaar (Gillon, L.,
"De kwestie kemenergie", / . c , 210).
Hildebrand, J.E., "The Three Mile Island unit 2 recovery: a decade of challenge", Recovery operar/ons
m fne even/ o/n /iMc/ear acc/rfe/i/ or rarf/o/ogica/ emergency, IAEA, Vienna, 1990, 65-77.
Brown, O., "Litigation persists from the 1979 Three Miles Island Accident", M/c/ear /,aiv Bu//e//n, vol.
57, 1996, 67-69; Quattrochi, J.L., "The Price-Anderson Act in the New Millennium. An Insurer's Per-
spective", in 'Wuc/ear/nferVuro /9P9", AIDN/INLA, Washington, 1999, 251.
Cfr. i/i/ra, hoofdstuk 13.
De Tsjernobyl-reactor is een grafiet-reactor; een type dat in het westen nauwelijks wordt gebruikt.
Grafiet is een zgn. moderator: het vertraagt de snelheid van de ncutronen zodat de kemreactie kan
plaatshebben. Zonder moderator vindt gecn kemreactie plaats omdat de verschillende neutronen met
een te hoge snelheid op de atomen worden afgevuurd. Terwijl in Tsjernobyl grafiet wordt gebruikt als
moderator, wordt in de meeste centrales van westerse makelij water als moderator gebruikt. Zowel bij
de grafietreactorcn van het Tsjemobyl-type als bij de westerse pressurized water en boiling water reac-
toren (PWR en BWR-reactoren) wordt water evenwel als koelmiddel gebruikt. Dit kan leiden tot een
probleem bij de grafietreactoren indien het water wegvloeit of verdampt uit de reactor. Indien bij-
voorbeeld door een lek het water uit de reactor ontsnapt bij een PWR-reactor, valt weliswaar het koel-
middel weg, maar doordat het water ook dienst doet als moderator, valt de kemreactie ogenblikkelijk
stil (neutronen hebben een te grote snelheid om een kemreactie te kunnen opwekken). Het probleem bij
grafietreactoren is dat wanneer het water uit de reactor wegvloeit of verdampt, deze geen koelmiddel
meer heeft terwijl de moderator - grafiet - nog steeds aanwezig is en de kemreactie blijft plaatshebben.
Indien een grafietreactor geen koelmiddel meer heeft, is met andere woorden een bijkomende manipu-
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voorziene barrieres om de fissieproducten te behouden werden verbroken: de grafietmoderator en
het uranium vatten vuur en aanzienlijke hoeveelheden fissieproducten evenals plutonium en
uranium werden in de atmosfeer geloosd. Een deel van de vrijgekomen radioactivitcit kwam
terecht in de onmiddellijke omgeving van de reactor; een ander deel werd in de vorm van een
radioactieve wolk, tot op duizenden kilometers vervoerd'*.

Nagenoeg alle landen van Europa werden getroffen door de gevolgen van de radioactieve neers-
lag. De televisiebeelden schokten de gehele wereld. Ruwe schattingen spreken van 8.000 doden;
officiele cijfers spreken van 43 slachtofTers. Tsjernobyl komt nog geregeld in het nieuws, met
berichten hetzij over de gebrekkige staat van de sarcofaag, hetzij met de mogelijkc gevolgen van
het ongeval op mens en milieu, tot ver buiten de gTenzen van Oekraine".

Ook op het einde van de twintigste eeuw bleek wat de gevolgen konden zijn van een kemongeval:
op 30 September 1999 vond een kemongeval plaats in Tokaimura (Japan). Ook hier liep de schade
in de vele miljarden.

Kernsplijting en haar mogelijke gevolgen op mens en milieu blijven omgeven door ccn sluier van
mysteries, waardoor het vreedzaam (en militair) gebruik ervan leiden tot een grote belangstclling
in de publieke opinie". Deze belangstelling is minstens ten dele de uiting van de angst van de
bevolking voor het fenomeen kernenergie. Na TMI en Tsjernobyl'^ is de toenemende oppositie
tegen nucleaire energie-opwekking opvallend. Zo steeg na Three Mile Island de tegenstand in
Harrisburg tcgen dc bouw van nieuwe nucleaire installaties van 26% naar 42%'*. Het hoeft geen
verder betoog dat het ongeval in Tsjernobyl deze negatieve houding enkel heeft versterkt: na het
ongeval kondigden verschillende landen een moratorium af op de bouw van - zelfs reeds in aan-
bouw zijnde - kerncentrales.

Specifiek wat Tsjernobyl betreft, kwam daarbij het probleem dat de schade die in anderc landen
werd geleden niet door de voormalige Sovjet-Unie werd vergoed omdat dit land gcen lid was van
de intemationale verdragen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kcrnongevallcn.

latie van de controlestaven nodig: enkel wanneer deze in de reactor worden gebracht (of wanneer de
brandstofstaven uit de reactor worden verwijderd), zal de kemrcactie stilvallen. De combinatie van wa-
terkoeling en grafietmoderatie, zoals bij de reactoren van het Tsjernobyl-type, wordt beschouwd als in-
herent gevaarlijk. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het ongeval,
leze men om. Gillon, L., "De kwestie kemenergie", Ac, 212 c.v.
Gillon, L.,Z.'/*/omee//'//omnie, Editions Racine, Bruxelles, 1995.
Zo bijvoorbeeld: "Still a risk 10 years after the explosion", Fina/ic/'a/ 77/nes, 7 december 1995; "Petro-
leumlicht in Tsjemobyl", A7?C //anrfe/so/arf, 21 maart 1996; "Le taux de leucemie infantile a augment^
en Grece apres Chernobyl", l e A/o/irfe, 31 juli 1996.
Zie hierover o.m. X., "Public Understanding and Nuclear Energy", //f£4 Bn//e//n, 2/1990, 5 e.v.
Over de gevolgen van Tsjemobyl: Ilyin, L.A. en Pavlovskij, O.A., "Radiological Consequences of the
Chernobyl Accident in the Soviet Union and measures taken to mitigate their impact", //i£/( Bu/to/n,
4/1987, 17-24; X., "Radiation levels: WHO reports on Chernobyl", VX£,4 flw//e//n, Autumn 1986, 27-
39; X., "Response to Chernobyl", //(£/( flu/tain, Summer 1986, 61-65; X., "The International Cherno-
byl Project", //!£» flu//er/n, 2/1991, 4-13; X., "One decade after Chernobyl: the basis for decisions",
//)£,4 fiu//e/i'n, 3/1996; X. 7cnerno6,yA £>« a/w </e/fl. /mpoc/ radio/ogigue e/ .som'to/re, AEN, OECD,
Paris, 1996.
Me Cormick, N.J., "Changes in the nuclear power industry after TMI", Progress in Afac/ear Energy,
1982, Vol. 10, 247; Melber, B.D., "The impact of TMI upon the public acceptance of nuclear power",
Progress in Afcc/ear Energy, 1982, Vol. 10, 387-398.
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INLEIDING

In dit boek wordt onderzocht hoe de aansprakelijkheid voor schade door catastroferisico's op
efficiente wijze kan worden geregeld en op welke wijze kan worden voorzien in een compensatie-
systeem. Over het algemeen wordt een catastroferisico bcschouwd als een risico dat een groot
aantal slachtoffers kan treffen en dat de insolventie van de aansprakelijke tot gevolg kan hebben'
*; vanuit economisch en verzekeringsoogpunt kan een catastroferisico worden omschreven als een
risico met lage probabiliteit en een hoge verwachte schade^. In het kader van dit onderzoek wordt
met een "catastroferisico" dus niet gerefereerd naar de schade door een natuurramp, maar naar
schade veroorzaakt door (hoog)technologische en gevaarlijke activiteiten zoals de productie van
kemenergie en het vervoer van olie over zee. Als voorbeeld van een dergelijk catastroferisico
staat in dit onderzoek met name de schade veroorzaakt door kernongevallen centraal.

Deze inleiding licht de keuze van het onderzoeksonderwerp toe, motiveert de keuze voor de
gehanteerde onderzoeksmethode en geeft uitleg bij de structuur van dit boek. In eerste instantie
wordt, door het afbakenen van het onderzoeksdomein, aangegeven wat het precieze voorwerp is
van het gevoerde onderzoek (§ 1). Vervolgens wordt de maatschappclijke relevantie van het
gevoerde onderzoek toegelicht (§ 2). Hier wordt nagegaan in welke mate de kans op kernongeval-
len reeel is en wordt de relevantie geschetst van wetenschappelijk juridisch onderzoek op het vlak
van de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door catastroferisico's, c.q. kernongevallen.
Paragraaf 3 van deze inleiding geeft toelichting bij de gehanteerde wetenschappelijke methode.
Tenslotte wordt uitleg gegeven bij de structuur van dit boek (§ 4).

1. AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSDOMEIN

Het aanwenden van kemenergie schept meerdere risico's die schade kunnen veroorzaken en tot
aansprakelijkheid kunnen leiden, zodat dient te worden aangegeven wat wordt verstaan ondcr het
begrip "nucleaire risico" (§ 1.1). In tweede instantie wordt toegelicht welke elementen al dan niet
in het onderzoek worden betrokken (§ 1.2).

7.7. /feffagrip "Aei/ii/c/eai>£ risico"

Voor een goed begrip van het voorwerp van het gevoerde onderzoek, is het in de eerste plaats van
belang dat duidelijkheid bestaat over de inhoud van het begrip "nucleair risico"''. Het gebruik van
kemenergie creeert immers meerdere gevaren die niet los van elkaar kunnen worden gezien.
Bovendien werd voor elk van deze gevaren een specifieke wetgeving in het leven geroepen zodat
een afbakening van het begrip "nucleair risico" het inzicht kan vergroten omtrcnt de manier waar-
op deze verschillende regels elkaar kunnen beinvloeden.

Verhoeven, J., "Une reparation communautaire ou intemationale des catastrophes? Conclusions", in La
repara/ion rfes do/nmages ca/a^rrop/ii^Mej. Z.e.s manes fecA/io/ogioues ma/eurs en rfroiY in<er/ia/;'o/ia/
e; en rtVo/7 commi/nau/ajre, Travaux des XUIes Joumees d'etudes juridiques Jean Dabin, Braxelles,
Bruylant, 1990,460.
Zie hierover met name Cousy, H., "Over de verzekering van het onverzekerbare", in /.ifier ^mi'corum
f r o / £>r. floger B/onpai/i, Die Keure, Brugge, 1998, 695 e.v.
Zeckhauser, R., "19th Annual lecture of the Geneva Association. Insurance and Catastrophes", 77ie
Geneva Papers on UwA anrf /nsurance, vol. 21, n° 78, 1996, 3.
Het risico van kernongevallen wordt vaak aangegeven met de term "nucleaire risico"; zie bijvoorbeeld
het boek Faure, M. (red), y4a/upraite/(/Me/</ voor ner nuc/eaire risico, Maklu, Anrwerpen Apeldoorn,
1993,236.
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Vanaf de eerste gecontroleerde kettingreactie werd onze samenleving geconfronteerd met twee
grote uitdagingen': ten eerste aan de verleiding te weerstaan om kemenergie aan te wenden voor
oorlogsdocleinden en ten tweede de uitdaging om kernenergic op een voor de mensheid verant-
woorde, en vooral veilige manier te exploiteren. Veilig betekent zowel dat de bevolking dient te
worden beschermd tegen de gevaren van ioniserende straling als dat kernongevallen dienen te
worden vermeden. Grosso modo wordt het nucleaire risico in volgende aspecten onderverdeeld':

y: heeft betrekking op de veiligheid van kemcentrales en transport en beoogt de bescher-
ming van de bevolking tegen de gevaren voortkomend uit ioniserende straling;

s: garandeert dat kemenergie voor vreedzame doeleinden wordt aangewend;
y: hiermee wordt bedoeld de bescherming van radioactief materiaal tegen terroristische

en misdadige acties.

De grens tussen deze drie aspecten is soms moeilijk te trekken; er kan worden gesproken van een
interactie tussen safety, security en safeguards. Wat deze verschillende termen inhouden, wordt
hieronder weergegeven. Hierbij wordt bewust vastgehouden aan de Engelse terminologie aange-
zien in het Nederlands de termen "safety" en "security" worden vertaald door "veiligheid" terwijl,
zoals uit de bespreking van de Engelse termen zal blijken, de inhoud van deze begrippen duidelijk
verschilt.

7.2. /Vo/i/warie vaw A«-«H'flpens - sa/egi/an

Het gebruik van kernwapens in Hiroschima en Nagasaki had aangetoond tot welke verwoesting
de militaire tocpassing van kemenergie kon leiden. Vastberaden om de wereldvrede te promoten,
stelde de Verenigde Naties zich als doel te vermijden dat ooit nog (kem)wapens zouden worden
gebruikt'. Met het oog hierop werd in 1956 het Intemationaal Atoomagentschap (//iferaa/jo/ia/
/1/o/w/e .Energy Agency of het IAEA) opgericht*. Dit Agentschap heeft als voornaamste doelstel-
ling ervoor te zorgen dat kemenergie de vrede, de gezondheid en de welvaart in de hele wereld

Blix, H., "The dual challenge of a nuclear age", //1E4 Su//e/in, 1/1993, 33.
Vanden Borre, T. en Carchon, R., "Garantir la non-proliferation des armes nucleaires. 50 ans d'atomes
pour la paix", flu//eri>i de DroiV Atoc/eaire, 1996, n°57, 26 e.v. (eveneens verschenen in het Engels on-
der de titel: "Preventing the Proliferation of Nuclear Weapons: 50 years of Atoms for Peace", M/cfear
Low 5«//eri«, 1996, n° 57,23 e.v.).
Het op 26 juni 1945 goedgekeurde Charter van de Verenigde Naties begint als volgt: "We, the people
of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which
twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind...".
Zie hierover o.m. McKnight, A., /4/om/c ,ra/eguard.s. /( s/urfy in m/ema/iona/ veri/icar/on, UNTAR,
New York, 1971; Scheinman, L. 77ie /n/ernar/ono/ /Ifomi'c £nergy /(gency a/id JPor/d M/c/ear Order,
Resources for the Future, 1987; Kooymans, PH., "The peaceful application of nuclear power and the
non-proliferation system", X., Pro/j/era/i'on and fAe sa/eguardi/ig o/VAepeoce/u/ app//'ca/;'on o/nuc/e-
or power, Koninklijk Instituut van Ingenieurs Kerntechniek, The Hague, Symposium, 8 december
1976; Rainaud, J.M., IMgence /nfer/ia/io/ia/e de /'£/ie^gie /4romi(7«e, Colin, Paris, 1953, 21 e.v.; Fi-
scher, G., "L'Agence Internationale de l'Energie Atomique", y4nwua/re Fronfa/s de Z)ro/V /n<ernn</o/ia/,
1956, 616 e.v.; Lamm, V., 77ie J/ri7izo/(on o/^Vuc/ear £nergy and /n/erno/iona/ iaw, Akaddmiai Kia-
d6, Budapest 1984, 62 e.v.
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bevordert'. Het IAEA beschikt over de bevoegdheid om maatregelen te nemen teneinde de ver-
spreiding of proliferatie van kernwapens tegen te gaan'°.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen verticale en horizontale proliferatie. Horizontale proli-
feratie betekent een uitbreiding van het aantal landen dat over kernwapens beschikt. Er is sprake
van een verticale proliferatie indien een land dat over kernwapens beschikt meer kernwapens
produceert en/of wanneer deze kernwapens een grotere kracht hebben". De verspreiding van
kernwapens wordt tegengegaan, zowel door middel van de werkzaamheden van het Intemationaal
Atoomagentschap als door een aantal internationale Verdragen die op een bepaalde manier het
militaire gebruik van kernwapens beperken.

Met het oog op het tegengaan van de - zowel horizontale als verticale - proliferatie van kern-
wapens, heeft het IAEA een safeguardssysteem'^ ontwikkeld, waarbij inspccteurs van het Atoom-
agentschap ter plaatse controles uitvoeren in diverse nucleaire installaties. Met het oog op het
uitvoeren van deze controles sluit het IAEA zgn. garantieakkoorden af met verschillende landen'*
'*. Meer in het algemeen wordt de term "garanties" gcbruikt om de activiteit van het IAEA aan te
duidcn wanneer het agentschap zijn bevoegdheden uitoefent om te garanderen dat nucleaire in-
stallaties en nucleair materiaal niet worden aangewend om kernwapens te producercn.

De berrachting om het militaire gebruik van kernenergie tegen te gaan, heeft zich eveneens geuit
in de totstandkoming van meerdere internationale Verdragen die het gebruik van kernwapens
hebben beperkt. Bedoeld worden met name de Verdragen betreffende de demilitarisatie van de res
communis", betreffende de verspreiding van kernwapens", betreffende nucleaire ontwapening"

' Artikel 11 van het Statuut van het IAEA. Cfr. in/ra, in § 1.2.1 van hoofdstuk 2.
'° Volgens artikel II.A.5 heeft het agentschap onder meer als taak maatregelen uit te werken en toe te

passen die garanderen dat splijtstoffen, diensten, intrusting, installaties en inlichtingen die door het
agentschap zijn verstrekt, niet voor militaire doeleinden worden aangewend.

" Er zijn vijf officiele kemwapenstaten: China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de voormalige
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Krachtens artikel IX.3 van het non-proliferatieverdrag is een offi-
ciele kemwapenstaat: elk land dat voor 1 januari 1967 een kemwapen heeft geproducecrd of tot ont-
ploffing heeft gebracht. Daamaast zijn er drie de facto kemwapenstaten, met name Israel, Indie' en
Pakistan.

'* In het Frans wordt de term "sysfe/ne rfe garanf/es" gehanteerd.
" Bovendien is in verschillende landen een bijkomend safeguards-systeem van toepassing. Zo worden

krachtens artikel 81 Euratom inspecties uitgevocrd in de verschillende Euratom Lidstaten (zie hierover:
Errera, J., Simon, E., Van der Meulen, J. en Vemaeve, L, £ura/om. /(rta/yse e/ Com/ne/t/fl/re.s </n 7>ai-
/e, Librairie Encyclopedique, Bruxelles, 1958 en Pirotte, O., Girerd, P., Marsal, P. en Morson, S.,
7reme ans rf 'experience £ur<ifom. i o /ia/«o/ice rf 'u/ie Europe nMc/ea/re, Bruxelles, Bruylant, 1988).
Ook tussen Brazilie en Argentinie' is een Verdrag van kracht dat bijkomende inspecties invoert. Het
gaat om het Verdrag van 18 juli 1991 tussen Brazilie' en Argentinie: inzake het exclusief vreedzaam ge-
bruik van kemenergie (INFCIRC/395, november 1991). Het door dit Verdrag in het leven gerocpen or-
ganisme, het ABACC (Agence Brasilo-Argentine de Comptabilite et de Controle des matiercs nucleai-
res) heeft eveneens inspectiebevoegdheden. Zowel Euratom als het ABACC hebben overeenkomsten
met het IAEA afgesloten om de onderlinge controles op elkaar af te stemmen.

'* Per 31 december 1999 waren 224 safeguards akkoorden van kracht in 140 landen (IAEA, Wenen, Keor
fleporr 7999, 90; dit jaarrapport van het IAEA is beschikbaar op de website van het IAEA:
http://www.iaea.org).

" Het Antarticaverdrag van 1 december 1959, het Ruimteverdrag van 27 januari 1967, het Verdrag
inzake het Marine milieu van 11 februari 1971 en het Maanverdrag van 18 december 1979.
Het non-proliferatieverdrag van 1 juli 1968, het Verdrag op het verbod van kernwapens in Latijns-
Amerika (Verdrag van Tlatelolco) van 14 februari 1967, het Verdrag over de kernwapenvrije zone in
de Stille Zuidzee (Verdrag van Rarotonga) van 6 augustus 1985, het Verdrag inzake de kernwapenvrije
zone in Zuid-oost Azig van 15 december 1995 (Verdrag van Bangkok) en het Verdrag inzake de Afri-



Efficiente preventie en compensatie van catastroferisico's

en betreffende het verbod op kernproeven'® " . Een van de belangrijkste Verdragen in deze mate-
rie is het Non-Prolifcratieverdrag van 1968^° dat midden 1999 door 187 Staten was onderte-
kend^'. Dankzij dit Verdrag bleef de horizontale proliferatie van kernwapens beperkt. Het bestrij-
den van de verticalc proliferatie was minder succesvol hoewel, zowel omwille van economische
als politieke redenen, sinds het begin van de jaren negentig ook op dat vlak vorderingen werden
geboekt". •: . ^ . .. :

Een deelaspect van de safeguards betreft de zogenaamde fysieke bescherming van kernmate-
riaal", wat hierboven reeds werd aangegeven met de term "security". Hicrmee wordt de bescher-
ming van nucleair materiaal en van nucleaire installaties tegen acties van onbevoegde personen of
groeperingen bcdoeld". De link met safeguards is duidelijk aangezicn ccn van de doelstellingen
hiervan prccies is het voorkomen van verspreiden van kernwapens door terroristische acties of
sabotage.

Het hoofddocl van de veiligheid met betrekking tot het gebruik van kemenergie is de bescher-
ming van de bevolking tegen radioacticve straling. Dit behelst zowel de veiligheid in nucleaire
installaties ter preventie van een kernongeval, het veilig omgaan met en opbergen van radioactief
afval, als het nemen van afdoende veiligheidsmaatregelen tijdens transport. Ook hier is in de
praktijk de scheidingslijn tussen deze verschillende deelaspecten slechts moeilijk te trekken:
indien bijvoorbeeld terroristen een kernwapen zouden ontvreemden en tot ontploffing zouden
willen brengen, leidt dit zowel tot een probleem inzake security en safeguards als inzake safety.

kaanse kernwapenvrije zone van 11 april 1996 (Verdrag van Pelindaba). Informatie over en de tekst
van deze Verdragen is terug te vinden op het Internet en dan met name op dc website van de OPANAL
(http://www.opanal.org).
De Strategic Arms Limitation Talks die leidden tot SALT I in 1972 en tot SALT II in 1979; in de jaren
tachtig werden de gesprekken hervat ondcr de benaming START (Strategic Arms Reduction Talks).
Op 7 december 1987 bereikten de presidentcn Reagan en Gorbachov een akkoord betreffende het INF-
Verdrag; tenslotte werden op 31 juli 1991 en op 3 januari 1993 de START I en START II Verdragen
ondertekend.
De Partial Test Ban Treaty van 1963, de Treshold Test Ban Treaty van 1974, de Peaceful Nuclear
Explosions Treaty van 1976 en tenslotte de Comprehensive Test Ban Treaty van 1996.
Voor meer details over deze Verdragen: zie 77ie f/i/rerf Mir/oni a/irf Nuc/ear M>n-/>ro/i/mWo/i, United
Nations Blue Books Series, New York, vol. 3, 1995.
Verdrag houdende niet verspreiding van kernwapens. Voor een analyse van het non-poliferatieverdrag
zelf, zie o.m. Fischer, G., Z.o ncm-pro/z/mirion rfe.s ormes nKc/eaires, Paris, Pichon et Durand-Auzias,
1969, 225-240; Domsdorf, E.P.M.W., 7/i(er/irjrio/7fla//i(oomenergierec/ir. Z)e iefroMefl/je/rf von Aferfer-
/a/irf oy meer rfan ZOO verrfrage/i, W.E.J. Tjcenk Willink, Zwolle, 1993, 895-1015; Scheinman, L,
"The non-proliferation Treaty: on the road to 1995", //I£X flu//e/;'n, november 1992, 33-40; Goldblatt,
J., Twenfy ^eori o//Ae non-p/-o/i/enj//cw 7>enfy. //np/emen/a/i'on anrf /VospecW, International Peace
Research Institute, Oslo, 1990; Herron, L.W., "Le point de vue d'un juriste sur les garanties et la
non-proliferation", /(/£/( flu/tain, 1982/3, vol. 24,32-38. • -
Bron: website van het IAEA op 28 november 2000 (http://www.iaea.org).
Vanden Borre, T. en Carchon, R., "Garantir la non-proliferation des armes nucteaires. 50 ans d'atomes
pour la paix", o.c, 53.
Van toepassing is hier het Verdrag betreffende de Fysieke Beveiliging van Kemmateriaal, ondertekend
op 3 maart 1980 te New York. Belgie heeft dit Verdrag geratificeerd bij wet van 24 juli 1984; in Ne-
derland werd het Verdrag goedgekeurd bij wet van 17 december 1987 (5/6., 1987,640). Het Verdrag is
in de Lidstaten van Euratom in werking vanaf 6 oktober 1991 (B.S., 27 februari 1992, 4117) (Doms-
dorf, E.P.M.W., "Internationaal Atoomenergierecht", Ac, 1210).
Lamm, V., "The Utilization of Nuclear Energy and International Law", Ac, 127.
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Het opstellen, afdwingen en controleren van veiligheidsmaatregelcn komt in de eerste plaats toe
aan de nationale autoriteiten. Nochtans bestaat ook de noodzaak om het nucleaire veiligheids-
aspect internationaal te benaderen en te normeren. In dit kader wordt gesproken van een "interna-
tional nuclear safety culture"". Het stijgend belang van een dergelijke veiligheidscultuur vloeit
rechtstreeks voort uit de ongevallen in Tsjernobyl en Three Mile Island. In de mate waarin de
nucleaire veiligheidsregulering crin slaagt een kernongeval te voorkomen, is de hierop betrekking
hebbende wetgeving van belang in het kader van dit onderzoek. .,

Indien in dit proefschrift wordt gesproken van "het nucleaire risico", wordt daarmce enkel de kans
bedoeld dat zich een kemongeval voordoet. Er wordt geen aandacht besteed aan de hierboven
aangehaalde aspecten sa/egwar<fc en secu/7(y. Het aspect "safety" zal in zekere mate aan bod ko-
men omdat met name de regelgeving inzake de bescherming tegen ioniserende straling een in-
vloed hecft op de preventie van kernongevallen en de mogelijke schade aan de omgeving.

In dit onderzoek wordt enkel stilgestaan bij schade voortvloeiend uit het vreedzaam gebruik van
kernenergie, en dan met name bij schade veroorzaakt door kerninstallaties die worden ingescha-
keld bij de productie van elektriciteit. Schade door militair gebruik (hetzij via kernwapens, hetzij
via atoomproeven) en schade veroorzaakt door andere vreedzame toepassingen van kernenergie
(zoals schade veroorzaakt door medische toepassingen") worden als dusdanig niet aan dc orde
gesteld. Vandaar wordt in dit proefschrift de aandacht toegespitst op de aansprakelijkheid en ver-
zekering voor schade veroorzaakt door commerciele elektriciteitsproducerende kerninstallaties.

Andere juridische aspecten en gevaren van het gebruik van kernenergie zoals de berging van
radioactief afval, de ontmanteling van kerninstallaties en het transport van kernmateriaal komen
in dit onderzoek niet aan bod.

/.^. Km/ere i/t/rotu/e/i/Ae a/ZiaA:e/»'/»g

Voor een goed begrip van dit proefschrift, dient te worden verduidelijkt wat wordt verstaan onder
het begrip "schade", althans in het kader van het gevoerde onderzoek.

Onder schade wordt verstaan de aantasting die een exploitant van een keminstallatie veroorzaakt
tengevolge van een kernongeval (schade aan goederen, personen en schade aan het milieu). Er
wordt van uitgegaan dat deze aantasting in geld kan worden uitgedrukt - zelfs indien dit nadeel
het overlijden van een persoon betreft of schade aan "het milieu" sensu lato (bijvoorbeeld dc zee)
- en dat de door een kernongeval veroorzaakte kosten zijn gekend".

Blix, H., "The dual challenge of a nuclear age", o.c, 38; Gonzalez, A.J., "Towards an International
Regime on Radiation and Nuclear Safety", //J£/< Bu//e//n, 1998/2, 2-4; Barraclough, I. en Camino, A.,
"Safety Culture. Keys for Sustaining Progress", ME4 flu//e/m, 1998/2, 27-30.
Zie bijvoorbeeld Vanden Borrc, T., "Liability for medical isotopes used in radiotherapy", in Afuc/ear
/n/er./ura'95, AIDN/INLA Helsinki, 1995, 215-272; Deprimoz, J., "Risques lies a la production et aux
utilisations industrielles et medicales des radioisotopes", in Z.e Dro/7 M*c/ea/>e.- rfw XT' au XW° .siec/e.
Meteor //ifer ,/ura '97, AIDN/INLA, Tours, Societe de Legislation Comparee, Paris, 1997, 337-350.
Het is een fictie te stellen dat door het betalen van een bepaalde som geld, het leed veroorzaakt door
het overlijden van een persoon kan worden weggenomen. Maar deze fictie is inherent aan het (aan-
sprakelijkheids-)recht en niet aan het kernenergierecht. Deze problematiek wordt in het kader van dit
onderzoek niet aan de orde gesteld.
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In een Europese context wordt inderdaad gewerkt aan economische modellen die voorspellen en
berekenen welke schade een kernongeval veroorzaakr** *'. Hierbij wordt onder meer rekening
gehouden met het type reactor, de weersomstandigheden en dergelijke meer. Aan deze modellen,
die bij uitstek het onderzoeksterrein vormen van econometristen en ingenieurs, wordt in dit boek
verder geen aandacht besteed.

Dit proefschrift is een juridisch onderzoek naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid bij kemon-
gevallen en naar de verzekering van dergelijke ongevallen. De strafrechtelijke aansprakelijkheid
voor dergelijke ongevallen, wordt niet behandeld. De aandacht zal centraal worden gericht op de
basisprincipes van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving, zoals ingevoerd door een aantal
intemationale Verdragen. Zoals zal blijken, worden deze principes ook gehanteerd in andere
Verdragen, c.q. in andere takken van het civiele aansprakelijkheidsrecht. De conclusies met be-
trekking tot de analyse van de aansprakelijkheid voor schade door kemongevallen zullen met
andere woorden ook ten dele gelden voor de aansprakelijkheid voor andere catastroferisico's.

Een aantal aan het civiele aansprakelijkheidsrecht verwante problemen worden in dit onderzoek
niet behandeld. Met name de causaliteitsproblematiek, de invulling van het schadebegrip en de
vorderingsrechten voor zuivere ecologische schade komen in dit onderzoek als dusdanig niet aan
bod. Over deze problemen is reeds een aantal proefschriften verschenen^. Ter zake van causa-
liteit en de invulling van het schadebegrip werd ook recent nog bijkomend onderzoek verricht".
Aan de causaliteitsproblematiek en het begrip schade wordt in dit boek evenwel incidenteel aan-
dacht besteed in de rechtseconomische analyse: onzekerheid met betrekking tot de causaliteit en
de schade hebben namelijk een aanzienlijke invloed op de maatschappelijke kosten van een onge-
val. Enkel in die context zullen deze problemen aan de orde worden gesteld. ,

Het onderzoek is evenwel niet beperkt tot de aansprakelijkheidsproblematiek en compensatie van
schade door kemongevallen. Zoals de titel van het boek aangeeft, wordt de aansprakelijkheid voor
het nucleaire risico als voorbeeld genomen, maar heeft het onderzoek ook betrekking op andere
zogenaamde catastroferisico's. Met name de aansprakelijkheid en compensatie van milieurampen
en zwarc industriele ongevallen komen eveneens aan bod (dekking via de klassieke verzeke-

Zo werd in samenwcrking met de Europese Commissie de COSYMA-code uitgebouwd. COSYMA is
het acronicm voor Code System MARIA. MARIA is het acroniem voor "Methods for Assessing the
Radiological Impact of Accidents". Zie hierover onder meer Govaerts, P. "Economische aspecten van
emstige nucleaire ongevallen", in Faure, M. (red.), ̂ an5pra*e///AAeirf voor ner /iMc/eo/re mico, Maklu,
Antwerpen-Apeldoom, 1993, 177-207; van Wonderen, E., van der Steen, J. en Haasemann, I., Afac/ear
Science a/irf recA/io/ogy. COSKA/.4; Cfrers //i/ercompnmon Exercise, European Commission, EUR
15108, 1994; Owy/no, /) new Programme package/or acc/rfenf co/iie^we/ice <mes.raen», European
Commission, 1990; Prault, D. en Desaignes, B., "Evaluation de l'impact economique des situations
post-accidentelles: presentation et analyse du modele Cosyma", Rapport n°216, CEPN, juni 1993.
Ook daarbuiten wordt gewerkt aan modellen die berekenen hoe groot de schade is die een gegeven
activiteit toebrengt aan het milieu. Zie bijvoorbeeld Pething, R. (ed), Ca/ui>ig fne fnv/'ro/imen/ A/e/n-
orfo/ogi'ca/ onrf A/eajurenien» /ssuej, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1994.
Akkermans, A.J., Pro/7ort/o/ie/e aansprafce/i/Wie/a' 6y onzeAer causaa/ veroanrf. fen recntsverge/i/-
fenrf o/irferroe^ naar wense/i/Aneia', gronrfs/agen en o/grenz/ng van aanspra£e/i/&ne;a' a rafo van ver-
oorza*mg5wnarjc/i//>i/i/*neirf, Deventer, Tjeenk Willink, Zwolle, 1997; Van, A.J., Cnre/terne/^ over
rfarfericAap en causa/ire/*, Gouda Quint, Arnhem, 1995; Carette, A., //ers/e/ van en vergoerfing voor
aanfas/ingen aan ni'eMoegeeigena'e 011/161/66.5^^/6^, Intersentia, Antwerpen, Groningen, 1997.
Akkermans, A., Faure, M. en Hartlief, T , Propor/ione/e /(anjpraA:e/i/yWie/a', Boom Juridische Uitge-
vers, Den Haag, 2000; Kottenhagen-Edzes, P.A. (red.), /m/na/erje/e .sc/iaa'e: (enrfenjen en wenjen, In-
tersentia, Antwerpen-Groningen, 2000.
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ringsmarkt, fondsvorming, captives, ...)• Zonder op dit punt een exclusief overzicht te willen
geven, wordt in dit boek aandacht besteed aan enkele actuele tendensen terzake.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat in de loop van het onderzoek verschillende cijfers
zullen worden gehanteerd, teneinde het in de verschillende landen beschikbare schadevergoe-
dingsbedrag te kunnen vergelijken. Een dergelijke vergelijking ligt niet meteen voor de hand, in
de eerste plaats door het feit dat de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen zelf bedragen invoeren
gebaseerd op de - dagelijks schommelende - bijzondere trekkingsrechten (BTR) van het Intema-
tionaal Muntfonds. In de tweede plaats moet ook rekening worden gehouden met de koers-
schommelingen tussen de verschillende munten. Om toch een adequate vergelijking van de be-
dragen mogelijk te maken, werd er in dit onderzoek voor gekozen om alle bedragen uit te drukken
in euro, en om een vaste omrekeningskoers te hanteren voor de munten buiten de eurozone".

De vraag rijst vervolgens in welke mate het zinvol is om deze problematiek op juridisch-
wetenschappelijke wijze te benaderen.

2. RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK ," • • •. .

Het is zinvol om onderzoek te verrichten naar de aansprakelijkheid, verzekering en compensatie
van schade veroorzaakt door kernongevallen indien blijkt dat hetzij aan deze vorm van elektrici-
teitsopwekking, hetzij aan elektriciteitsopwekking in het algemeen, hetzij aan bepaalde bedrijfs-
activiteiten buiten de sfeer van de energieopwekking, milieurisico's verbonden zijn die een aan-
zienlijke schade kunnen veroorzaken (maatschappelijke relevantie, § 2.1) waarop noch het aan-
sprakelijkheidsrecht, noch de traditionele verzekeringstechnieken een antwoord kunnen bieden
(juridische relevantie, § 2.2).

2.7.

Hieronder wordt eerst stilgestaan bij de oorzaak van de groeiende vraag naar energie en wordt een
idee gegeven van de groeiende nood aan energie (§ 2.1.1). Vervolgens wordt aan de orde gesteld
welke risico's zijn verbonden aan de verschillende vormen van elektriciteitsopwekking (§ 2.1.2).
Zoals zal blijken uit paragraaf 2.1.3, liggen naast de milieufactoren ook andere, met name econo-
mische factoren aan de basis van de beslissing van een land met betrekking tot de keuze van het
aanwenden van een gegeven vorm van elektriciteitsopwekking.

2.1.1. Groeiende nood aan energie"

De laatste 100 jaar is de wereldbevolking verdrievoudigd; nog steeds stijgt het bevolkingsaantal
met 90 miljoen per jaar'''. In dezelfde periode groeide de wereldeconomie met een factor 20, steeg
de consumptie van fossiele brandstofTen met een factor 30 en nam de industrie'le productie toe

De verschillende omrekeningen zijn gebeurd op basis van de koersen op 2 augustus 2000: 1 SDR =
1,431050 euro = 1,309550 USD (bron: Website van het Internationaal Monetair Fonds, www.imf.org)
Zie over de elektriciteitsbehoeftes en de verschillende energiebronnen: X., "World electricity genera-
tion, nuclear power and oil markets", Special Report, //(£/! fiu/toin, 1/1990, 31-37.
Stanners, D. en Bourdeau, Ph., (ed.), £wro/?e J £/iv/ron/nen/. 77ie £)o6m jtee.j.sme/1/, Report on the
State of the pan-European environment, European Environment Agency, Copenhagen, 1995, 307.
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met een factor 50. De meeste van deze stijgingen deden zich bovendien voor gedurende de laatste
veertig jaar, waarin de wereldbevolking meer dan verdubbelde".

Deze groei - van zowel de bevolking, de productie als de consumptie - heeft zich zeer verspreid
voorgedaan, zowel in tijd als in plaats. De bevolkingsgroei zette zich in de jaren negentig vooral
door in de ontwikkelingslanden, terwiji de groei van productie en consumptie zich voordeed in de
gei'ndustrialiseerde landen. De ongelijke verdeling van de economische groei en de bevolkings-
groei blijkt uit het feit dat de gei'ndustrialiseerde landen, die slechts een vierde van de wereldbe-
volking vertegenwoordigen, ongeveer 80% van 's werelds grondstoffen verbruiken^. Ook in de
nabije toekomst (gedurende de komende 20 tot 50 jaar) zal deze groeitendens zich doorzetten.
Terwiji in 1995 de jaarlijkse economische output 20 triljoen dollar bedroeg, wordt verwacht dat
deze output in 2030 zal toenemen met een factor 3,5 tot 69 triljoen dollar".

Door de steeds groeiende wereldbevolking stijgt de jaarlijkse vraag naar energie. Dit is vooreerst
het geval in het Westen, dat zich reeds in de jaren vijftig op de productie van kemenergie heeft
toegelegd. Voor heel wat landen betreft het echter een optie die slechts recent^ " - door de steeds
groeiende vraag naar elektriciteit - ernstig in ovcrweging werd of wordt genomen.

Vastgesteld dient te worden dat heel wat landen de stijgende vraag zullen dekken door de produc-
tie van kemenergie. Einde 2000 waren wereldwijd 433 reactoren in gebruik, en waren 37 reacto-
ren in aanbouw . De steeds stijgende vraag naar elektriciteit heeft er dan ook toe geleid dat niet
alleen geindustrialiseerde landen, maar ook (semi-)ontwikkelingslanden elektriciteit wensen te
produceren door middel van kemenergie. Opvallend is vooral dat bepaalde van deze landen noch-
tans voldoende potentieel bezitten om een beroep te doen op alternatieve energievormen'" ter
dekking van hun elektriciteitsbehoeftes. Uitgerekend in de landen waar de grootste bevolkings-
explosie te verwachten valt, zullen deze behoeftes nagenoeg even explosief stijgen.

Hoewel de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) over reusachtige hoe-
veelheden olie, gas, en stecnkool beschikken, opteert het overgrote deel van hen toch voor de
productie van kemenergie om hun respectievelijke elektriciteitsbehoeftes te dekken"l Een even
forse stijging van het energieverbruik valt eveneens te verwachten in Azie en in de landen van de
Stille Oceaan. In 1992 leverde kemenergie in die landen 12% van de totale elektriciteitsproduc-
tie'". Zeker wat Azie betreft dat 60% van de wereldbevolking huisvest, zal de vraag naar energie
drastisch stijgen. Einde 1998 was 16 % van de totale elektriciteitsproductie in de wereld van

Stanners, D. en Bourdeau, Ph., (ed.), "The Dobris Assessment", Ac, 12.

" /Wrfem, 13.
" Bijvoorbeeld: de Republiek Tsjechie nam in 1985 een eerste keminstallatie in gebruik; Brazilie deed

dat in 1987; Mexico's eerste reactor was operationeel in 1990; China nam twee reactoren in gebruik in
1993 en einde 1994 (bron: Mtc/eor News, September 1993). Naar de toekomst toe heeft China nog 7
reactoren gepland; dc Tsjcchische Republiek 2 reactoren; India en Rusland elk 3 reactoren (bron: //<£/(
flw//e/m, vol. 42, n° 2, 2000, 62).

" Dit uit zich o.m. in het feit dat de sterkste stijging van het gebruik van kemenergie zich situeert in de
periode 1980-1985 (bron: L « cen/ra/e.s nur/eairej rfn/is /e monrfe, AEN, Paris, 1993).

*" //i£/4 £u//efin, vol. 42, n° 2, 2000, 62.
*' Bijvoorbeeld via windturbines, stuwdammen e.d.m.
** Zie hierover o.m. Semenov, B.A., Dastidar, P. en Bennett, L.L., "Electricity supply in Central and

Eastern European Countries: the role of nuclear energy", //f£4 £u//e/in, 1/1993,4.
* Easey, J. en Molina, P., "Regional cooperation in Asia and the Pacific: energy, electricity, and nuclear

power planning", //!£/* fiu/Zerm, 4/1993, 10.
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nucleaire oorsprong; het aantal geproduceerde KwH door kernenergie bedroeg meer dan de totale
elektriciteitsproductie (van eender welk oorsprong) veertig jaar eerder**.

Deze gegevens tonen duidelijk aan hoe actueel het in het Brundtland-rapport aan de orde gestelde
spanningsveld tussen milieu en ontwikkeling is: enerzijds dient onzc maatschappij te worden
behoed voor een milieuramp en -vervuiling maar anderzijds leidt de te verwachten bevolkings-
groei tot steeds groeiende energie-en elektriciteitsbehoeftes'". , ,,« .,,.;

De steeds groeiende wereldbevolking zal in toenemende mate het milieu onder druk zetten en
aldus de economische groei in de weg staan. Nochtans is de economische output in meerdcre
opzichten uiterst afhankelijk van het milieu. Ten eerste is het milieu de energiebron en primaire
bron voor wat betreft de productie van verschillende goederen. Daarnaast vormt het milieu de
plaats waar emissies plaatsvinden en waar het door productie en consumptie veroorzaakte afval
wordt achtergelaten. En ten derde levert het milieu een aantal basisvoorwaarden voor menselijk
en economisch leven (bijvoorbeeld een stabiel klimaat). De capaciteit van het milieu om energie-
bronnen te leveren en om emissies en afval te absorberen, is uiteraard beperkt. Een ecosysteem
kan dus slechts een gelimiteerde impact verdragen, zonder hierbij deflnitieve schade op te lopen.

2.1.2. De invloed van de energievoorziening op milieuvervuiling'**

Het is niet de bedoeling om in het kader van dit proefschrift uitgebreid aandacht te besteden aan
de respectievelijke voor- en nadelen van verschillende soorten van energie-opwekking. Hieronder
worden pro memorie kort enkele nadelen geschetst van het gebruik van fossiele brandstoffen en
van kernenergie.

IAEA Press Release, « ? / 999/04, 29 april 1999.
De Brundlandt-commissie heeft duidelijk aangetoond dat er een verband bestaat tussen milieu-,
economische en sociale factoren: "Until recently, the planet was a large world in which human activi-
ties and their effects were neatly compartmentalised within nations, within sectors (energy, agriculture,
trade) and within broad areas of concern (environmental, economic, social). These compartments have
begun to dissolve. This applies in particular to the global 'crises' that have seized public concern, parti-
cularly over the last decade. These are not seperate crises: an environmental crisis, a development cri-
sis, an energy crisis. They are all one." (Our Common /-M/wre, 1987, 4). De resultaten van de Brundt-
land Commissie werden later opgenomen in de vcrklaring van Rio (1992); zie o.m. Dckctelaere, K.,
"Het juridisch kader inzake duurzame ontwikkeling in Belgie", in Faure, M. en Deketelaere, K., (red.),
/MI Commune en AYi/i'eMrecn/. /4c(wa/ia m Aef Mi/ieurec/if in fle/gie en 7Ve</er/<7nrf, Intersentia, Antwer-
pen-Groningen, 1997, 94 e.v.; Sands, Ph., Pri/ici/>/es o//n/ern<w;'ona/ £/iv/ronmen/a/ Low, Manchester
University Press, 1995, 45 e.v.; Tonnaer, F.C., //anrfooe* van nef yVerfer/onrfj A//7i'eurecnf, Lemma,
Utrecht, 1994,74.
Aangaande deze problematiek wordt heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht, teneinde over
betrouwbare en objectieve gegevens te beschikken over de milieu-impact van het aanwenden van ver-
schillende energiebronnen. Het hoger vermelde £wrope's £nviro/imenf. 77ie Doom /(weu/nenf (zie
voetnoot 22) bevat uiterst waardevolle gegevens terzake. Het betreft een rapport dat werd samengestcld
door de European Environment Task Force (EC DG XI en Phare), in samenwerking met heel wat in-
temationale organisaties, onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de UN Environment
Programme (UNEP). Een ander initiatief is het DECADES project (eveneens in samenwerking met
meerdere intemationale organisaties waaronder het IAEA, de UNEP en de BIRD) dat als doel heeft een
computermodel op te stellen dat technische, economische, ecologische en sanitaire aspectcn incorpo-
reert. Dit model moet de gebruiker in de mogelijkheid stellen de beslissing inzake de elektriciteitspro-
ductie te nemen op basis van correcte en volledige gegevens. Zie Bertel; E., "Electricite, sante et envi-
ronnement: leprojet DECADES", ,4/£/4 flu//efm, 2/1995, 2-6. . -
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2./.2./. / y #

De aanwending van fossiele brandstoffen creeert in verschillende productiestadia'" milieuproble-
men'". Bij het verbranden van fossiele brandstoffen komen naast kooldioxide of koolzuurgas
(COj), zwaveldioxidc (SO2) en stikstofoxide (NO,,) ook zware metalen en radionucliden vrij.
Koolzuurgas draagt bij tot het broeikaseffect, terwijl zwaveldioxide en stikstofoxide zure regen
veroorzaken'". Het verbruik van fossiele brandstoffen is de grootste oorzaak van menselijke
atmosferische emissies van zwaveldioxide en stikstofoxide. In 20 Europese landen werd 95% van
de SC>2-uitstoot en 97% van de NCvuitstoot veroorzaakt door de verbranding van fossiele brand-
stoffen^. Vaste fossiele brandstof (steenkool en hout) is de grootste vervuiler; gas is de kleinste
vervuiler en bij olie vormen de potentiele ongevallen bij transport het grootste probleem*'. De
landen van centraal en Oost-Europa vormen de regio waar het grootste aandeel fossiele brandstof
gebruikt wordt"; Japan, China en India zijn de grootste CCVvervuilers ter wereld".

Gezien deze stijging der elektriciteitsbehoeftes, kan worden verwacht dat de doorgedreven aan-
wending van fossiele brandstoffen een aanzienlijke stijging van de CO2, SO2 en NO^-uitstoot zal
teweegbrengen**. Indien het Westen zich bijvoorbeeld beperkt tot het aanwenden van aardolie,
wordt het voor zijn oliebevoorrading meer en meer afhankelijk van het Midden-Oosten. Studies
hebben uitgewezen dat met het huidige potentieel aan kemcentrales, en de blijvende stijging van
de energiebehoeftes, het Westen in het jaar 2005 voor maar liefst de helft van zijn bevoorrading
afhankelijk zal zijn van import uit het - politiek onstabiele - Midden-Oosten".

Het aanwenden van fossiele brandstof vervuilt bijgevolg voornamelijk de atmosfeer, hetgeen leidt
tot zure regen en bijdraagt tot het broeikaseffect. Atmosferische vervuiling is een graduele vervui-
ling: de hoeveelheid schadelijke gassen zwelt gestaag aan en brengt langzaam maar zeker het
milieu emstige schade toe. Daarenboven kan ook de productie van elektriciteit op basis van fos-
siele brandstoffen leiden tot zware ongevallen, c.q. milieurampen (Amoco Cadiz, Exxon Valdez,
Erika, ...).

Het Verdrag inzake klimaatsverandering getuigt van de internationale wil om de uitstoot van de
broeikasgassen te beperken"; deze wil kreeg in hoofdzaak vorm in het Kyoto Protocol van

Zowel het aanleggen van een mijn, het ontginnen ervan, het verwerken tot bruikbare grondstof, het
verbranden en de berging van afval leiden tot aantasting van het milieu.
Door middel van de zgn. i//e Cyc/e /fno/ysi's kan de gehele impact van het aanwenden van i.e. een
fossiele brandstof worden nagegaan, dit wil zeggen vanaf het ontginnen van die brandstof tot en met de
berging ervan als afval ("assessment from cradle to grave").
Stanners, D. en Bourdeau, Ph., (ed.), "The Dobris Assessment", Ac, 400. •> "
/Wrfem, 401.
De zwaarste ongevallen die in de laatste tien jaar het maritieme milieu aantastten, waren ongevallen
met olietankers (iWrfem, 403).
Semenov, B.A., Dastidar, P. en Bennett, L.L., "Electricity supply in Central and Eastern European
Countries: the role of nuclear energy", o.c, 3.
Zie Hu, C. en Woite, G., "Nuclear power development in Asia", M£/( flu/tarn, 4/1993,4.
Iansiti, E. en Niehaus, F., "Impact of energy production on atmospheric concentration of greenhouse
gases", .M&4 SM/AeNn, 2/1989, 12 e.v.
Da Lage, O., "Illusoire sdcuritd sans l'lran et I'lrak", Le Monrfe Dip/om<»/<7ue, februari 1993, 4-5.
VN Raamverdrag van New York inzake klimaatverandering van 9 mei 1992. Zie o.m. Sands, Ph.,
"Principles of International Environmental Law", Ac, 271 e.v.
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1997". De discussie met betrekking tot de bijdrage van energiebronnen tot het broeikaseffect
stond overigens hoog op de agenda van de Klimaatconferentie te Den Haag in november 2000".

2./.2.2. /VoWeraen 6y Ac/ aanwenaWi van

Naast de door het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakte vervuiling, kan worden nage-
gaan wat de vervuiling is, veroorzaakt door de civiele nucleaire industrie.

Een rapport van de t/m'/ed Marions Sc/enri//c Comm/7/ee on /ne £^ecte o//4fom/c /?<u/ia/(on (UN-
SCEAR) stelt dat de gewone bedrijvigheid van alle keminstallaties samen, niet of nauwelijks
bijdraagt tot de globale blootstelling aan radioactieve straling". Deze hele nucleaire bedrijvigheid
is verantwoordelijk voor eenzelfde dosis straling als de blootstelling gedurende enkele dagen aan
natuurlijke stralingsbronnen*".

Volgens de UNSCEAR is vooral het militair gebruik van kemenergie verantwoordelijk voor de
grootste stralingsdosis veroorzaakt door menselijke activiteiten. De door de UNO uitgevoerde
studie toont aan dat er een duidelijk verschil is tussen de gevolgen van vreedzaam en van militair
gebruik van kemenergie.

Radioactiviteit wordt enkel met de nucleaire industrie geassocieerd. Nochtans is radioactiviteit
even oud als ons heelal: "alle materie" werd gecreeerd door een combinatie van kemreacties en
radioactiviteit". Vandaar dat van de meer dan 5000 bekcnde verschillende atomen, er 95% radio-
actief zijn". Nagenoeg elk element en elke omgeving op onze planeet zijn zowel radioactief als
van nature uit blootgesteld aan radioactieve straling. De radioactieve uitstoot van de vreedzame
nucleaire industrie is volgens wetenschappers te verwaarlozen in verhouding tot de natuurlijke
uitstoot en de uitstoot van conventionele industrieen".

Het vervuilingsproblecm met betrekking tot kemenergie stelt zich op twee gebieden: het risico dat
een kernongeval zich voordoet en het probleem van het nucleair afval. Hoe veilig de kerncentrales
in het Westen ook worden geacht, toch moet rekening worden gehouden met het feit dat een
kernongeval zich eveneens in het Westen kan voordocn en dat de gevolgen van een ernstig kern-
ongeval in het Oosten ook in het Westen zware schade kan veroorzaken. Tsjernobyl heeft ge-

Zie hierover o.m. Rogner, H.-H., "Kyoto's flexible mechanisms and nuclear power. Rethinking the
options", //(£/( flu//e/m, vol. 42, n° 2, 2000, 25-30; Spadaro, J.V., Langlois, I., en Hamilton, B.,
"Greenhouse gas emissions of electricity generation chains. Assessing the Difference, //<£/< £u//eri/f,
vol. 42, n° 2, 2000, 19-24; Kagramanian, V., Kononov, S. en Rogner, H.-H., "Climate Change driving
forces. Nuclear energy and the latest IPCC emission scenarios", //f£4 flu/term, vol. 42, n° 2, 2000, 31-
35.
Zie hierover o.m. X., "Inside the Greenhouse Debate. Energy Issues set to Rise on Global Warming
Agenda", //4£/4 flu//e//«, vol. n° 4, 2000, 2-5; Vanheusden, B., "Het fcderale plan inzake duurzame
ontwikkeling: de impact op het Belgisch bedrijfsleven via productnormen, verhandelbare emissierech-
ten en milieuheffingen", in Deketelaere, K. en Deketelaere, M. (ed.), yaarioeA A/i/ieurecAr 2000,
Brugge, Die Keure, 2001, 221-222.
Gonzalez, A.J., "Global levels of radiation exposure: latest international findings", //i£/l £u//e//n,
4/1993,49. . . . . . . . .

Zie hierover bijvoorbeeld: Flakus, F.N., "Les rayonnement sous leur vrai jour: les risques doivent 4tre
mieux compris", ,4/£/l Bu/Zef/n, 2/1995, 7-13.
Baxter, M.S., "Environmental radioactivity: a perspective on industrial contributions", //(£/( fiu/ferm,
2/1993,33.
Gonzalez, A.J., "Global levels of radiation exposure: latest international findings", o.c, 49.
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noegzaam aangetoond wat de gevolgen kunnen zijn van een radioactieve omgevingsbesmetting.
In ieder geval zijn storingen in een keminstallatie niet uit te sluiten: in 1999 werden aan het IAEA
14 incidenten, 3 emstige incidenten en een ongeval gemeld (Tokaimura)**.

Inzake afval kunnen vooral de gevaren en problemen verbonden aan de bcrging van hoogradioac-
tief afval" ernstige problemen opleveren voor mens en milieu. Het gebruik van kemenergie kan
bijgevolg zowel een graduele als een accidentele schade veroorzaken .

2.1.3. Rol van economische factoren

Nochtans bepalen niet enkel deze milieufactoren de keuze van een land voor een bepaalde (com-
binatie van) energiebron(nen) teneinde de toenemende vraag naar energie te kunnen dekken.

De hoofdreden waarom heel wat landen de nucleaire optie kiezen, lijkt vooral te maken te hebben
met het feit dat met uiterst weinig uranium aanzienlijke hoeveelheden energie kunnen worden
opgewekt. Traditioncel wordt kemenergie, met name in de nucleaire sector zelf, beschouwd als
een goedkope vorm van energieopwekking". •

Ook andere factoren zoals de beschikbaarheid en de kostprijs van de brandstofTen evenals de
financieringsmogelijkheden en de politieke situatie zijn van doorslaggevende betekenis". De
meeste landen kiezen voor een combinatie van verschillende bronnen om al te bruuske verandc-
ringen in vraag en aanbod op te vangen. Elektriciteitsproducenten trachten immers een regelma-
tige bevoorrading te garanderen tcgen een stabiele prijs. Een diversificatie van energiebronnen
strekt ertoe het aanbod te handhaven en de elektriciteitsprijs te stabiliseren. Ook economische en
strategische factoren spclen een duidelijke rol bij dc keuze om voor het dekken van de elektrici-
teitsbehoeftes op een bepaalde encrgiebron een beroep te doen*'.

Concluderend kan worden gesteld dat door de te verwachten toename van de wereldbevolking de
vraag naar energie zal toencmen. Hoewel op nationaal en internationaal niveau aanzienlijke in-
spanningen worden geleverd tcr bevordering van energie-efficientie, zal de vraag naar energie
blijven stijgen. Een aantal landen doet hiervoor in mindere of meerdere mate een beroep op kem-
energie. Het is niet de opzet noch de ambitie van dit proefschrift om te oordelen in hoeverre de
keuze voor kemenergie een correcte en/of verantwoorde keuze is. Dc nucleaire industrie zal nog
een rol van betekenis blijven spelen in onze moderne maatschappij omdat cinde 2000 wereldwijd

flepo/7 7999, IAEA, Wenen, 116. De begrippen "incident", "emstige incident" en "ongeval",
zijn opgebouwd volgens een jVuc/ear evewf scn/e van het IAEA.
Voomamelijk het bergen van de $pen//we/ (gebruikte brandstofelementcn) en, na het vcrstrijken van de
levensduur van de reactor, het afval dat voortkomt uit de ontmanteling van de primaire kring van de re-
actor.
Voor een vrij pessimistische benadering van het nucleaire risico, zie o.m. Zwar/ooei over Aef Afttc/eai-
/•e 77/rfper*, Greenpeace, 1990, 379.
Zie bijvoorbeeld Jones, P.M.S. en Woite, G, "Cost of nuclear and conventional baseload electricity
generation", //)£/( flu//en'n, 3/1990, 18 e.v.; Rogner, H.-H., "Economic competitiveness of nuclear
power. Moving Targets", //)£4 flu//e/m, vol. 42, n° 2, 2000, 36-42.
Davies, L.M., et Boothroyd, A.D., "L'inergie nucl6aire: option toujours valable", /4/£^ 2?u//efi#i,
2/1995, 14.
Zie met name voor wat Europa betrefl: "Groenboek: op weg naar een Europese strategic voor een
continue energievoorziening", Com (2000,) 7(59/mo/, 29 november 2000; X., The Security of Energy
Supply. The European Commission's Green Paper Stimulates Debate", //(£/( Bu//e/m, vol. 42, n° 4,
2000, 6-8.
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nog 438 centrales operationeel waren en er nog 31 kemcentrales in aanbouw waren™. Dit bete-
kent dat tenminste tot 2050 kemcentrales operationeel zullen zijn - en dit in de veronderstelling
dat in de tussentijd geen nieuwe kemcentrales meer worden gebouwd. Na de uitbating van deze
kerninstallaties, diencn zij te worden ontmanteld, waarna delen daarvan als hoogradioactief afval
dienen te worden opgeborgen. Het risico dat zich een kemongeval voordoet zal dus nog geruime
tijd bestaan.

De kans op aanzienlijke (milieu)schade bestaat ook bij het aanwenden van cen andere cnergie-
bron: de verschillende bestaande vormen van energieopwekking hebben elk een aanzienlijke im-
pact op het milieu". Tenzij massaal andere, altematieve energiebronnen zullen worden aange-
wend, zal de groeiende vraag naar elektriciteit het milieu blijven belasten, en dit ongeacht of een
land hoofdzakelijk kemenergie dan wel petroleum zal aanwenden. Elke keuze die een land maakt,
zal bijgevolg potentieel tot een milieuschade kunnen leiden".

Abstractie makend van de schade die specifiek door kernongevallen wordt veroorzaakt, en onaf-
hankelijk van de gevolgcn van de groeiende wereldbevolking en de daaraan gekoppeldc nood aan
encrgie, zullen ook verschillende industrieen gevaarlijke activiteiten (blijven) ontwikkelen -
bijvoorbeeld de chemische industrie - waarbij eveneens een potentieel aanzienlijke schade kan
worden veroorzaakt (Bhopal, Seveso, . . . ) " . Het is dan ook zinvol om niet enkcl aandacht te
besteden aan de preventie en compensatie van schade door kernongevallen, maar eveneens aan de
preventie en compensatie van schade door analoge catastroferisico's. De bevindingen van dit
proefschrift zullen dus ook relevant zijn buiten de problematiek van de aansprakelijkheid voor het
nuclcaire risico.

2.2. JWiT/isc/ri refewr/irie

Het uitgangspunt van de juridische analyse van dit onderzoek is de vaststelling dat de kans dat
een kemongeval plaatsheeft waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt, niet kan worden
uitgesloten. De resultaten van het gevoerde onderzoek zullen toelaten de wijzigingen te evalucrcn
die het intemationale kernenergierecht heeft ondergaan in de 15 jaar na het ongeval in Tsjernobyl.

In de periode 1986-1997 kende het intemationale kernenergierecht inderdaad een aanzienlijke
evolutie. Deze evolutie schijnt erop te wijzen dat het intemationale kemenergierecht door het
ongeval te Tsjemobyl zwaar werd op dc proef gesteld™ en dat het ongeval de redactie en het
ondertekenen van nieuwe intemationale afspraken in een stroomversnelling bracht. De belang-
rijkste wijzigingen warcn de adoptie van nieuwe Conventies inzake vroegtijdige kennisgeving en

Prew /?e/eo.se 2O0//7, "Nuclear Power Statistics for 2000", IAEA, Wenen.
Ook het Brundtland-rapport stelde met zoveel woorden dat zowel het gebruik van hemieuwbare ais van
niet-hemieuwbare brandstoffen kan leiden tot milieuproblemen (GerfrwA/e SfuMe/i, Kamcr, 1996-1997,
nr. 834/1,2).
Over deze keuze, zie bijvoorbeeld Bertel, E. en Van de Vate, J., "Nuclear energy and the environmen-
tal debate: the context of choices", //!£/( fiw//e/in, 4/1995, 2 e.v.
Over de mogelijke kosten van industriele ongevallen, zie met name Smets, H., "Le cout des pollutions
accidentelles", in Z.a repara//on rfes rfommagej cflfa-sfrop/iigMes. Z.es ris^ues /ec/ino/ogi'^uei mq/eurs en
rfro/Y /n/ernaftona/ e/ en rfroi/ co7?i/mmai<ra/Ve, Travaux des XHIes Journees d'etudes juridiques Jean
Dabin, Bruxelles, Bruylant, 1990, 23-46.
Het ongeval creeerde inderdaad de indruk dat de bestaande mechanismen niet of onvoldoende hadden
gefunctioneerd. Zie o.m. Cameron, P.D., "Legislative consequences of the Chernobyl Accident", A'u-
c/enr /mer yuro '57, INLA, Antwerpen, 20-24 September 1987, C.2; Strohl, P. "Chernobyl et le pro-
bleme des obligations internationales relatives aux accidents nucleaires", /Jevue rfe /to/ifff ue £rronge-
re, 1987,n°4.
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het verlenen van assistentie bij kemongevallen"; de koppeling van het werkingsveld van de twee
nucleaire aansprakelijkheidsverdragen in 1988''; de ondertekening van de Afac/ear Sa/efy Con-
venf/on" in 1994. Van groot belang in het kader van dit proefschrift zijn uiteraard de twee nieuwe
nucleaire aansprakelijkheidsverdragen die op 12 September 1997 werden opengesteld ter onderte-
kening: het Verdrag inzake Bijkomende Fondsvorming en het Protocol aan het Verdrag van We-
nen. Deze wijzigingen doen het vermoeden rijzen dat de wetgeving voor het ongeval in Tsjerno-
byl een aantal tekortkomingen vertoonde. De vraag rijst uiteraard hoe ingrijpend deze wijzigingen
zijn en of het huidige systeem van aansprakelijkheid en verzekering er op afdoende wijze in slaagt
alle uit een kernongeval veroorzaakte schade te vergoeden.

In de tweede plaats is het interessant om de aansprakelijkheid en verzekering van het nucleaire
risico juridisch te benaderen omwille van de complexiteit van de problematiek, met name door de
wisselwerking tussen beperkte aansprakelijkheid, verplichte verzekering, beperkte beschikbaar-
heid van verzekeringsdekking op de markt, de organisatie van de nucleaire verzekeringspools en
de invloed van veiligheidsregulering. Hoewel een aantal problemen die in dit proefschrift aan de
orde worden gesteld reeds in mindere of meerdere mate het voorwerp hebben uitgemaakt van een
juridische analyse, menen wij dat de combinatie van deze problemen nog niet op juridisch weten-
schappelijke wijze werd bestudeerd. Dit is meteen een van de redenen waarom werd geopteerd
voor de rechtseconomie als onderzoeksmethode: dankzij de economische analyse van het kernon-
gevallenrecht wordt de problematiek op multidisciplinaire wijze benaderd. Wanneer activiteiten
of inrichtingen een zware schade veroorzaken, leidt dit tot een ingewikkeld aansprakelijk-
heidsvraagstuk waarbij niet enkel het aansprakelijkheidsrecht, maar ook het procesrecht, milieu-
recht en verzekeringsrecht aan de orde zijn. Door de tcchniciteit van bijvoorbeeld produc-
tieprocedes zal de jurist dienen te worden bijgestaan door specialisten, bijvoorbeeld voor het
begrotcn van dc schade of het vaststellen van de medische causaliteit. Deze vaststelling geldt
overigens ook voor andere zogenaamde "catastroferisico's".

De complexiteit van grote schadegevallen roept inderdaad een aantal interessante juridische pro-
blemen op waarvan de oplossing niet meteen voor de hand ligt. Massaschade veroorzaakt schade
aan honderden of duizenden slachtoffers en dit tcrwijl slechts beperkte bedragen beschikbaar zijn;
massaschade kan zijn veroorzaakt door verschillende daders, zodat het voor een slachtoffer moei-
lijk wordt om uit te maken wie nu precies aansprakelijk is voor de door hem geleden schade; bij
grensoverschrijdende schade is het voor een "buitenlands" slachtoffer vaak niet evident te proce-
deren in een vreemd land; de grootte van de schade uit een ernstig ongeval kan het vermogen van
de veroorzaker of dat van diens verzekeraar te boven gaan, waardoor de schade die niet wordt
vergoed ten laste valt van de gemeenschap of van het slachtoffer;...

Volgens sommige auteurs is het aansprakelijkheidsrecht traag en duur en bevat het vele valkuilen.
De vraag rijst of dit inderdaad zo is, en in welke mate andere mechanismen beter in staat zijn om
aan deze vermeende tekortkomingen tegemoet te komen.

Verdragen van Wenen van 26 September 1986 inzake vroegtijdige kennisgeving van een kernongeval
en inzake het verlenen van dringende assistentie bij kernongeval. Reeds v66r het ongeval te Tsjemobyl
had het IAEA hierover een aantal aanbevelingen opgesteld; door Tsjemobyl was plots de politieke wil
aanwezig deze aanbevelingen om te zetten in juridische verplichtingen.
Gemeenschappelijk Protocol van 21 September 1988 met betrekking tot de toepassing van het Verdrag
van Wenen en het Verdrag van Parijs (voor een bespreking: cfr. i/i/ra, in hoofdstuk 2).
Nuclear Safety Convention, 17 juni September 1994; zie de bijdragen van C. Stoiber, C. Pinel, C.
Cavalcanti en O. Jankowitsch op het Afac/ear //iferJura '9J, "Nuclear Law as a Source of Confidence",
Helsinki, 3-7 September 1995.
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Een aantal van de hierboven kort aangehaalde problemen Iaat zich zeer sterk voelen bij de aan-
sprakelijkheid voor schade uit kernongevallen. Zeker in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht rijst
de vraag naar de invloed van verzekeringen en andere collectieve compensatiemechanismen op de
individuele verantwoordelijkheid van al diegenen die een invloed hebben op het ongevallenrisico.

Los van de problematiek van de nucleaire elektriciteitsopwekking, kan het onderwerp van dit
proefschrift evenzeer worden toegepast op alle maatschappelijke activiteiten waarbij emstige
schade kan worden veroorzaakt. Vandaar raakt het gekozen onderwerp van dit proefschrift een
uitermate actueel thema aan en zullen de resultaten ervan in principe ook kunnen worden toege-
past bij schade veroorzaakt door andere catastroferisico's.

In de volgende paragraaf wordt de gehanteerde onderzoeksmethode besproken en vervolgens
wordt de structuur van het onderzoek toegelicht (§ 4).

3. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

De resultaten van dit onderzoek zijn het resultaat van een rechtseconomisch onderzoek enerzijds
(§ 3.1) en van een internationaal en rechtsvergelijkend onderzoek anderzijds (§ 3.2). De reden
waarom voor deze methodes werd gekozen, wordt hieronder uiteengezet.

5./. foc/rtsecowom/e

De keuze voor de rechtseconomie als onderzoeksmethode is vrij voor de hand liggend, gelet op de
verwantschap tussen economie en recht. Hieronder wordt zowel deze verwantschap besproken
(§ 3.1.1) als de evolutie die de rechtseconomie heeft ondergaan (§ 3.1.2). Aangezien in dit proef-
schrift de civielrechtelijke aansprakelijkheid een centrale plaats inneemt, zal ook worden aange-
geven hoe in de rechtseconomie het aansprakelijkheidsvraagstuk op een bijzondere wijze wordt
bcnaderd (§ 3.1.3). Uit deze elementen zullen de voordelen blijken van de economische analyse
van het recht (§ 3.1.4). Het is trouwens niet de bedoeling om in dit proefschrift uitgebreid de
kritiek op de rechtseconomie te weerleggen omdat dit ons te ver zou aflciden van het docl van het
gevoerde onderzoek.

3.1.1. Verwantschap tussen economie en recht

In dit onderzoek neemt de economische analyse van het recht een bijzondere positie in. Uitgangs-
punt hierbij is de verwantschap die bestaat tussen economie en recht: beiden zijn socialc weten-
schappen die verband houden met menselijke gedragingen. Terwijl de economie bestudeert hoe in
een gegeven maatschappij een optimale verdeling van schaarse middelen kan worden bereikt™,
beoogt het recht een ordening te bewerkstelligen tussen de conflicterende belangen van diverse
individuen". Zowel het recht als de economie hebben dus betrekking op menselijke keuzes, elk
bekeken vanuit een verschillende invalshoek. Terwijl de economie beoordeelt hoe een keuze kan
worden gemaakt tussen - per definitie - schaarse middelen, stuurt het recht evenzeer menselijke
keuzes, maar dan bijvoorbeeld vanuit rechtvaardigheids- of billijkheidsoogpunt. Doordat het recht
bijvoorbeeld een snelheidsbeperking oplegt, heeft het een invloed op menselijke keuzes: degene
die de beperking overtreedt, weet dat hij zich blootstelt aan mogelijke sancties. Degene die geen
sanctie wenst op te lopen, zal zich derhalve aan de snelheidsbeperking houden, ook al zou hij

Vandewalle, G. en Van den Broeck, J., ^ /gemene fconora/e , Kluwer, Antwerpen/Brussel, 1987, 1 e.v.
Pitlo, A., Gerver, P. e.a., //ef Sys/eem van /ief AfeaeWand.se privaafrecnf, Tweede druk, Gouda Quint,
Arnhem, 1990, 1 e.v. . . , ; - , . . . . .,..,.. , . , . . • • . . . . . . : . , . - - . ,
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misschien liever wat harder rijden. Aldus tracht het recht prikkels te geven aan de verschillende
rechtssubjecten.

De rechtseconomie vcrtrekt van de economie als gedragswetenschap, en "beoogt rechtsregels en
rechtsinstellingen vanuit het mensbeeld van de economist en met diens gereedschap te be-
schrijven en te verklaren"*". Op basis van begrippen die traditioneel in de micro-economie thuis-
horen, verklaart en evalueert de rechtseconoom het recht*'. De rechtseconomie onderscheidt zich
als een wetenschappelijke discipline doordat zij de gegeven rechtsregel evalueert en aan de hand
van economische begrippen bestudeert of de regel het gewenste effect ressorteert. Al naargelang
van het voorwerp van de analyse van de rechtseconoom, wordt een onderscheid gemaakt tussen
"oude" en "nieuwe" rechtseconomie.

3.1.2. Verschil tussen "Old" en "New" Law and Economics •• . ,

Het economische begrippenapparaat wordt gehanteerd in materies waar een menselijk handelen
zich afspeelt buiten een "markt" senso stricto", hetgeen vanuit een klassieke juridische benade-
ring vaak niet evident is. ,

Dat het niet gebruikelijk is om economische beginselen toe te passen op de meest diverse recht-
stakken, blijkt uit het feit dat de econoom en de jurist een verschillend uitgangspunt hanteren bij
hun analyse. Een rechtseconoom zal a* «w/e de gevolgen van een rechtsregel onderzoeken; hij zal
als het ware een prognose kunnen maken over de effecten van rechtsregel*^. Een jurist zal daaren-
tegen expos/ denken: hoe dient een rechtsregel in een gegeven situatie te worden toegepast?

Bij de interpretatie van een juridisch concept of begrip, zal een jurist een beroep doen op voor-
handen zijnde wettelijke bepalingen en, bij afwezigheid daarvan, op empirische gegevens. Hij zal
nagaan of zich in het verleden reeds analoge problemen hebben voorgedaan en zo ja, of de oplos-
sing daarvan enige houvast kan bieden voor het voorliggende interpretatieprobleem. Economen
daarentegen baseren zich op wiskundige modellen en theorieen die een verklaring bieden voor be-
paaldc gedragingen; vervolgens worden gegevens uit de praktijk toegevoegd om na te gaan of
dezc modellen in staat zijn het gcdrag te verklaren en te voorspellen. Precies de afwezigheid van
kwantificcerbare gegevens in het recht heeft geleid tot de toenemende belangstelling in het recht
vanwege een aantal economen*''. Op basis van economische concepten als welvaartmaximalisatie
en efficientie, helpt de rechtseconomie bij het objectiveren en invullen van vage juridische begrip-
pen als rechtvaardigheid, redelijkheid en billijkheid.

In dit boek vormt het aansprakelijkheidsrecht het voorwerp van een economische analyse; indien
de term "rechtseconomie" wordt gehanteerd, wordt hiermee de nieuwe rcchtseconomische analyse
bedoeld. Dit impliceert meteen dat in dit onderzoek geen aandacht wordt besteed aan economi-
sche criteria op basis waarvan de schade van een (kern)ongeval kan worden berekend. Er wordt in

Mackaay, E., "Het recht bezien door de bril van een economist. Een gestyleerd overzicht van de
rechtseconomie", KecAwge/eerrf Magazyn 7ftefms, n° 9, november 1988,412.
Van den Bergh, R., "Wat is rechtseconomie?", Hondius, E.H., Schippers, J.J. en Siegers, J.J., /?ec/i/.s-
econom/e en #ec/if. £en /te/mw/Mafa'/ig mer een recAtegeWerf /n optenu/, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwol-
le, 1991,10-11.
Van den Bergh, R. en Heremans, D., "Recht en Economie", 7V/rfjcAriyi voor £co/iom('e en
men/, 1987, 139-164.
Holzhauer, R.W., Teijl, R. e.a., //i/eirfi/ig flecAweco/io/me, Gouda Quint, Arnhem, 1989, 9.
Cooter, R. en Ulen, T., Low nnrf Economics, Scott, Foresman and Company, Illinois, 1988, 9.
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dit onderzoek uitgegaan van de veronderstelling dat de grootte van de schade is gekend en dus
reeds is berekend. . _

3.1.3. Bijzondere benadering in het aansprakelijkheidsrecht - ,. . ,

Net zoals bij de rechtseconomische benadering in het algemeen, valt ook in de economische
analyse van het ongevallenrecht de verschillende benadering op van de rechtseconoom en de
klassieke jurist.

Vanuit een klassieke invalshoek wordt gesteld dat slachtoffers dienen te worden beschermd", dat
het redelijk en billijk is dat de door een slachtoffer geleden schade wordt vcrgoed**. In deze visie
dient het recht enkel tussen te komen nadat schade werd veroorzaakt. De rol van het recht beperkt
zich dan ook tot het bepalen van de voorwaarden waaronder de schadeveroorzaker de schadelijder
dient schadeloos te stellen. De verschuiving van de schade die per definitie initieel door het
slachtoffer wordt geleden, is voor een econoom een neutrale operatie die op zich niet zal bijdra-
gen tot een verhoging van de maatschappelijke welvaart^. Uiteraard kan de compensatie niet
worden losgekoppeld van de preventie van schade: enkel wanneer een dader weet dat hij de door
hem veroorzaakte schade zal moeten vergoeden, zal hij een prikkel hebben om deze schade niet te
veroorzaken. Vanuit een klassieke juridische hoek is het aansprakelijkheidsrecht het middel om
het doel - compensatie van slachtoffers - te bereiken; vanuit rechtseconomische optiek daarente-
gen is deze vergocdende functie van het aansprakelijkheidsrecht een middel om een minimalise-
ring van de maatschappelijke kosten van ongevallen te bewerkstelligen.

Vanuit rechtseconomische hoek wordt ervan uitgegaan dat het recht prikkels geefl aan partijen
waardoor hun gedrag wordt bei'nvloed; aldus wordt eerder de nadruk gelegd op dc preventie van
ongevallen. Eerder dan de vraag te stellen hoe een gegeven schade dient te worden vergocd, gaat
de rechtseconoom uit van het gegeven dat elk ongeval maatschappelijke kosten veroorzaakt die
dienen te worden geminimaliseerd. Immers, wanneer de maatschappelijke kosten van ongevallen
zo laag mogelijk worden gehouden, zal de maatschappelijke welvaart verhogen. Het is bijgevolg
niet omdat een rechtseconoom zich baseert op economische bcgrippen zoals cfficientie dat de
rechtseconomie minder zou zijn begaan met slachtoffcrbescherming, of dat de rechtseconomie
minder "billijk" zou zijn dan "het recht". Wordt een potentieel slachtoffer niet beter beschermd
door uit te gaan van de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht, dan door het zoeken
naar rechtsregels die een eerlijke of billijke schadevergoeding garanderen?

De in dit onderzoek gehanteerde rechtseconomische analyse ziet de problematiek in een brcdere
context dan de slachtoffcr-dader verhouding. De rechtseconomische analyse van het ongevallen-
recht impliceert dat ook andcre verhoudingen in aanmerking worden genomen; zelden zal een on-

Zie bijvoorbeeld Kruithof, R., "De buitencontractuele aansprakelijkheid van en voor geesteszieken",
/?ecwe;7 Ce/iera/e rfes ,taura;jce.s er rfey /tesponjalu'/ifes, 1980, 10179, nr. 16; Simoens, D., "Hoofdlij-
nen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", /?ecntt*un<% (fee*6/m/, 1980-1981, 1981; Van
Oevclen, A., "Enige bedenkingen van een jurist bij de economische analyse van het aansprakelijk-
heidsrecht", in Van den Bergh, R., (ed.), Ferj/agAoe/l £ers/e (feritvergarfermg #ec/« en £conom/e,
Antwerpen, Handelshogeschool, 1986, 25; Van Schellen, J., "De onvoorzichtige consument", 7yrf-
•scAnyi voor Co/iiwrnen/enrec/ir, 1987, 15.
Zo heeft Bocken het over "schadevergoedingsrecht" (Bocken, M., "Aansprakelijkheid voor milieuscha-
de", /?ec/i»*u/K/ig Wee*Warf, 1987-1988, 1280).
Faure, M., "Rechtseconomie en privaatrecht: kunnen rechtsregels bijdragen tot de reductie van onge-
valskosten?", in Hondius, E.H., Schippers, J.J. en Siegers, J.J., /tec/tttecono/me en flecA/. £en
Aren/1/.rmafong me/een recn/sgeo/erf m op/toms/, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, 51.
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geval gevolgen hebben voor slechts twee actoren. Zo worden bij een min of meer ernstig ver-
keersongeval ook de verzekering, de politie en uiteindelijk misschien zelfs de rechtbank betrok-
ken bij het ongeval. De vraag die hierbij vanuit rechtseconomische hoek wordt gesteld, is hoe de
maatschappelijke kosten** van een dergelijk ongeval kunnen worden geminimaliseerd en hoe het
recht hiertoe kan bijdragen. Niet alleen het aansprakelijk stellen van een bepaalde persoon kan lei-
den tot een efficiente prikkel tot het aanwenden van zorg. Ook veiligheidsmaatregelcn zullen een
invloed hebben op de ongevalskosten. Het wekt daarom weinig verwondering dat alle elementen
die een invloed (kunnen) hebben op de maatschappelijke kosten van ongevallen en op de prikkel
tot het vermijden van schadeverwekkend gedrag, in de economische analyse van het ongevallen-
recht worden betrokken.

Een bijzondere plaats wordt hierbij ingenomen door verzekeringen omdat een verzekeringsdek-
king de prikkel tot het aanwenden van zorg kan aantasten. De rechtseconomische analyse van ver-
zekeringen gaat na hoe verzekeringen de maatschappelijke wclvaart kunnen verhogen, waarbij de
potcntiele schadeveroorzaker een prikkel blijft hebben om voldoende zorg aan te wenden.

Op basis van deze elementen wordt een rechtseconomisch model uitgebouwd*' dat de maatschap-
pelijke kosten van een kernongeval minimaliseert, de klemtoon legt op preventie en voorziet in de
integrale vergoeding van de schade veroorzaakt door een kernongeval c.q. door een catastroferisi-
co. Deze rechtseconomische benadering biedt een aantal voordelen die hieronder worden uiteen-
gezet. : .

3.1.4. Voordelen van de rechtseconomie

In de eerstc plaats laat een rechtseconomische benadering toe om een effectiviteitsonderzoek te
doen. Dit betekent dat wordt nagegaan in welke mate de door de regelgever vooropgestelde doel-
stellingen ook effectief (zullen) worden bereikt, wat de eventuele neveneffecten zijn van een
bepaalde rechtsregel en hoe mogelijke onvolkomenheden kunnen worden verholpen. Indien bij-
voorbeeld een wet pretendeert slachtoffers van een verkeersongeval of van een kernongeval te
beschermen, dan kan via een rechtseconomische analyse worden aangetoond tot op welke hoogte
dit doel ook daadwerkelijk wordt bereikt"'. Dankzij de rechtseconomische analyse kan het recht
aldus kritisch worden benaderd, terwijl de traditionele literatuur veelal (te) beschrijvend te werk
gaat.

De rechtseconomische analyse laat vervolgens toe te komen tot preciezere, beter te kwantificeren
conclusies in vergelijking met klassieke juridische argumenten zoals rechtvaardigheid. Het is
vreemd vast te stellen dat rechtseconomie vanuit een bepaalde hoek argwanend wordt bekeken,
eerder dan te aanvaarden dat de rechtscconomie een gegeven juridisch concept van een degelijke

Bij de rechtseconomische analyse worden de "globale kosten van het aansprakelijkheidsrecht" in
rekening gebracht (Faure, M. en Van den Bergh, R., Oty'ec//eve/(anjpra*e/i/'/Uie/rf, f'erp/icA/e CerzeAe-
n'ng e/i Kei7/gAei'rf.r/-egu/e/-i>!g, Antwerpen, Maklu, 1989, 18; hiema gectieerd als "Objectieve Aanspra-
kelijkheid").
Nochtans is het niet de ambitie van dit boek om zelf wiskundige formules en tabellen naar voren te
schuiven op basis waarvan de wetgeving inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid bij kernonge-
vallen kan worden verklaard. Dit is eerder het werk van economen en econometristen.
Zo toont Van den Bergh aan dat in het verkeersrecht de goed bedoelde intentie om de ongemotoriseer-
de weggebruiker te beschermen, niet heeft geleid tot het gewenste resultaat: Van den Bergh, R., "Auto-
matische vergoeding van schade geleden door zwakke verkeersdeelnemers: een rechtseconomische kri-
tiek", in Faure, M. en Hartlief, T. (red.), Kerteersaa/wpra/te/i/MeM m fle/gi'ee/i Aferfer/anrf, Intersentia,
Antwerpen-Groningen, 1998, 27 e.v.
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onderbouw kan voorzien. In de mate waarin de rechtseconomie erin slaagt een juridisch klassick
concept via een economisch rationed begrippenapparaat te verklaren, kan het misschien meehel-
pen om de toepassing van dat concept te verbeteren en de strekking ervan uit te leggen. Op deze
wijze biedt de rechtseconomie een referentiekader aan waarbinnen in het licht van economische
efficientie op wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden nagedacht over preventie en
compensate van schade door ongevallen. Hier dient te worden benadrukt dat in vele gevallen de
jurist tot precies dezelfde conclusies komt als de rechtseconoom omdat ecrstgenoemde, soms zon-
der dat zelf te beseffen, toepassing maakt van een klassiek economisch concept.

Een derde voordeel van de rechtseconomische analyse van het (ongevallen)recht is dat de bestu-
deerde problematiek vanuit een ex a/?/e uitgangspunt wordt benaderd, dat met andere woorden
wordt bekeken hoe het recht kan bijdragen tot de preventie van ongevallen en hoe het recht erin
kan slagen de maatschappelijke kosten van ongevallen te minimaliseren.

Tenslotte wordt door de combinatie van juridische en economische inzichten multidisciplinair
onderzoek verricht hetgeen impliceert dat de op het einde van het onderzoek naar voor geschoven
conclusies niet zouden zijn bereikt, had het onderzoek zich beperkt tot een zuiver juridische ana-
lyse. Door een rechtseconomische analyse wordt het puur juridische verlaten en wordt een brede
waaier aan elementen die een invloed kunnen hebben op de prikkelwerking van rechtsregels, in de
analyse betrokken. Vandaar werd gekozen voor de economische analyse van het recht vanuit de
overtuiging dat een dergelijke analyse bijkomende en waardevolle inzichten kan verschaffen in
het onderzoek naar efficiente preventie en compensatie van schade door catastroferisico's, c.q.
kernongevallen. De titel van dit boek verwijst dan ook uitdrukkelijk naar de rechtseconomie.

Hierbij wordt bewust niet stilgestaan bij de discussie omtrent het nut en de waarde van de rechts-
economie als wetenschappelijke methode omdat deze discussie reeds grotendeels elders is gc-
voerd en omdat het niet binnen de ambitie van dit proefschrift valt om in deze discussie te tre-
den". Bovenvermelde voordelen van de rechtseconomische analyse, vormen een voldoende reden
om deze analyse toe te passen op de problematiek van de aansprakelijkheid voor schade uit kern-
ongevallen en andere catastroferisico's.

5.2.

De rechtseconomische analyse wordt verder verrijkt met rechtsvergelijkend onderzoek. De con-
clusies zijn in ruime mate gebaseerd op rechtsvergelijkende inzichten; er wordt zowel gekeken
naar het kemenergierecht in een aantal landen, naar de dekking van catastroferisico's, als naar de
wetgeving inzake aansprakelijkheid voor schade door olieveronrreiniging op zee. Een dergelijke
benadering zal ons inderdaad toelaten om te vergelijken en het goede te behouden'*.

De rechtsvergelijkende aanpak blijkt in de eerste plaats uit de parallel tussen Belgisch en Neder-
lands recht die nagenoeg over de gehele lijn wordt doorgetrokken, en dit zowel bij de analyse van
het gemene aansprakelijkheidsrecht, van het milieuaansprakelijkheidsrecht, van het nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht, als bij de wijze waarop deze aansprakelijkheden in beide landen worden ge-

Voor een uitstekend onderzoek naar de waarde van de rechtseconomie, zie De Geest, G., £eono/m.scAe
ana/yse van Ae/ confracfen- en guasi-co/jfrac/enrecn/. £e/i onrferzoet near ae >ve/e/iscnappe/;/Jte
tvaarae va/i ae rec/tfseco/io/me, diss., Maklu, Antwerpen, Apeldoom, 1994.
De Groot, G.R., Kerge/i/A/ a//ej en AeAouflV Aef goeae. flescAouwmgen over onrfenvi/.r en o/iaerzoet op
Ae/ geoierf van recAAsverge/i/fa'/ig, oratie universiteit Maastricht, 5 oktober 1989, Kluwer, Deventer,
1989.
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dekt. De keuze voor deze twee rechtsgebieden ligt in de eerste plaats voor de hand gelet op het
feit dat het onderzoek is gevoerd vanuit de Universiteit Maastricht door een "Belgisch geschoold"
jurist. Maar de vergelijking tussen Belgie en Nederland is ook interessant gelet op de historische
en juridische banden (Napoleontisch Burgerlijk Wetboek)". Bovendien is deze vergelijking inte-
ressant met name voor wat betreft de studie van de aansprakelijkheid voor het nucleaire risico
aangezien Nederland slcchts voor 4% van zijn elektriciteitsvoorziening een beroep doet op kern-
energie, terwijl in Belgie kernenergie 57% levert van de totale elektriciteitsproductie'''. Een aantal
van de Belgische kerncentrales bevindt zich overigens in Doel (bij Antwerpen) zodat bij een
gTensoverschrijdend kemongeval in Doel, Nederland in alle waarschijnlijkheid als eerste zal zijn
getroffen.

Het rechtsvergelijkende aspect gaat evenwel verder dan de vergelijking tussen Belgie en Neder-
land. Zo wordt een vergelijking gemaakt met het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht
omdat de Europese toepasselijke Verdragen - waarop de Belgische en Nederlandse wetgeving
zijn gebaseerd - zijn geinspireerd op de wetgeving in de Verenigde Staten". In een aantal geval-
len zal sporadisch en fragmentarisch naar het nucleaire aansprakelijkheidsrecht van andere landen
worden gekeken. De bedoeling hiervan is om opvallende elementen van het kernenergierecht van
een gegeven land aan de orde te stellen.

In derde instantie wordt de rechtsvergelijkende analyse verruimd tot de dekking van catastrofe-
risico's. Zowel de dekking via de verzekeringsmarkt als een aantal altematieve compensatieme-
chanismen zullen aan bod komen. Ook hier worden het Belgische en het Nederlandse recht naast
elkaar geplaatst.

Tenslotte wordt het intemationale milieurecht in de rechtseconomische analyse betrokken. Hierbij
wordt onderzocht in welke mate dc aansprakelijkheid en dekking van het nucleaire risico kunnen
worden vergeleken met de aansprakelijkheid en dekking van schade door olieverontreiniging op
zee. Gekeken wordt of de aanpak in die tak van het milieurecht zinvol is en of bepaalde elemen-
ten daarvan desgevallend kunnen worden toegepast op de schade veroorzaakt door kemongeval-
len.

Volledigheidshalve dient crop te worden gewezen dat de resultaten van de rechtsvergelijkende
analyse op het einde van het boek zullen worden geeombineerd met de inzichten vanuit de rechts-
economische analyse. In dit onderzoek wordt dus de rechtseconomische benadering geeombi-
neerd met de juridische analyse van leerstukken en begrippen uit het kernenergie- en het milieu-
recht. Beide methodes zullen elkaar bijgevolg in belangrijke mate aanvullcn.

4. TOELICHTING VAN DE STRUCTUUR - .

Uit de bespreking van dc gehanteerde onderzoeksmethode is reeds gebleken dat het gevoerde
onderzoek op drie pijlers steunt, namelyk het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en

Beide rechtsgebieden stammen uit de Romeinse rechtsfamilie (Zweigert, K. en KCtz, H., y4/i
non /o Cowporo/ive law, Clarendon Press, Oxford, 1992, 103).
Cijfers midden 2000; bron M£4 flu/taiVi, vol. 42, n° 2, 2000, 62.
Vanden Borre T , "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via intemationale
Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Deketelaere, K., Faure, M. en Verhoosel, G. (red.),
Gre/isoverscAnyY/e/irfe /mY/euproWetfie/i; ui/rfagi/igen voor rfe nof/ona/e e/i m/erna/jo/ia/e recAwon/e,
Intersentia, Antwerpen-Groningen, 1998, 443 e.v. Cfr. in/ra, in hoofdstuk 13.
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het milieuaansprakelijkheidsrecht. Deze pijlers zullen in de verschillende delen van het onderzock
en telkens vanuit een andere gezichtshoek aan de orde worden gesteld. , , , . , . ,.i,.

Dit boek bevat vier delen die zijn samengesteld uit verschillende hoofdstukken. Deze delen slui-
ten uiteraard aan bij de opbouw van het boek en bij de gehanteerde en hoger geschetste onder-
zoeksmethodes. In een ecrste deel wordt de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving juridisch
geanalyseerd. Het tweede deel bevat de rechtseconomische analyse van aansprakelijkheid en
verzekering. In deel 3 worden verschillende andere compensatiemechanismen besproken. Daar
wordt met name aandacht besteed aan de dekking van catastroferisico's in het algemeen en wordt
de vergelijking gemaakt met de Price-Anderson Act in de Verenigde Staten en met de wetgeving
ter zake van de aansprakelijkheid voor schade door olieverontreiniging op zee. In deel 4 tenslotte
worden een aantal conclusies en aanbevelingen van het gevoerde onderzoek geformuleerd.

In deel 1 worden de wetgeving inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen
en de verzekering van het nucleaire risico geanalyseerd.

Hoofdstuk 1 onderzoekt in welke mate het Belgische en Nederlandse civielrechtelijke aansprake-
lijkheidsrecht met elkaar kunnen worden vcrgeleken en past het aansprakelijkheidsrccht toe op
milieuschade. Voor de verdere analyse is het namelijk van groot belang dat duidelijkheid bestaat
over een aantal begrippen die in het kader van dit onderzoek een belangrijke plaats innemen. In
het tweede hoofdstuk wordt het ontstaan van het kernenergierecht sensM /a/o toegelicht, waarbij
zowel het intcrnationale als het hierop geinspireerde nationale Belgische en Nederlandse kern-
energierecht worden belicht. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de internationalc Verdra-
gen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen, waarbij zowel de in de ja-
ren zestig tot stand gekomen Verdragen als de wijzigingen van deze Verdragen tengevolge van
het ongeval van Tsjernobyl worden weergegeven. Op basis van dit overzicht zullen ook het Belgi-
sche en het Nederlandse kernenergierecht worden besproken. Door eerst het ontstaan van het
internationale kernenergierecht te bestuderen, wordt meteen duidelijk hoe het Belgische en het
Nederlandse kernenergierecht daaruit zijn ontstaan.

In hoofdstuk 3 wordt het toepassingsgebied besproken van zowel het Verdrag van Parijs inzake
de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen, als van de Belgische en Nederlandse
uitvoeringswet. Hierbij wordt de vraag beantwoord of deze wetgeving van toepassing is op alle
ongevallen met radioacticve stoffen en wat prccies met de term "kemongeval" wordt bedocld.
Tegelijk wordt het toepassingsgebied ra//one /o« aan de orde gesteld, waarbij wordt gekeken
welke wetgeving van toepassing is indien de plaats van het ongeval verschilt van de plaats (het
land) waar de schade wordt geleden.

In het vierde hoofdstuk worden de basisprincipes van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving
besproken. Daarbij zal in ruime mate aandacht worden geschonken aan de juridische instrumenten
waarover een slachtoffer van een kemongeval o"e /ege /a/a in Belgie en in Nederland beschikt,
voor de compensatie van de tengevolge van een kemongeval geleden schade. Hierbij zal overi-
gens regelmatig worden verwezen naar het nucleaire aansprakelijkheidsrecht van andere landen,
in de mate waarin deze wetgeving zich duidelijk onderscheidt van de in de Verdragen neergeleg-
de principes of in de mate waarin het deze principes op een andere manier invult. Er dient op te
worden gewezen dat bij de juridische analyse van de basisprincipes ook telkens aandacht zal
worden besteed aan het Protocol van het Verdrag van Wenen en het Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie van 1997 en aan de lopende besprekingen voor de revisie van het Verdrag van Parijs
van29juli 1960.
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Vervolgens worden ook verzekeringen betrokken bij de juridische analyse. Hoofdstuk 5 bespreekt
het fenomeen verzekeringen, het ontstaan ervan en besteedt uiteraard aandacht aan de aansprake-
lijkheidsverzekering en aan verschillende soorten verzekeringspolissen en -technieken waarbij
milieuschade wordt gedekt. Bijkomende aandacht zal uitgaan naar de problemen van de dekking
van de aansprakelijkheid in de tijd.

In hoofdstuk 6 wordt onderzocht hoe het nucleaire risico wordt verzekerd. Hier zal de aandacht
zich richten tot het ontstaan van de nucleaire verzekeringspools, de werking en de kenmerken van
dergelijke pools. Als voorbeeld van de analyse zal de Belgische nucleaire verzekeringspool (5yn-
d/ca/ fie/ge des /fssurances M<c/ea;>es of SYBAN) worden genomen. Nadien wordt onderzocht
in welke mate deze pools verenigbaar zijn met het Europese concurrentierecht.

Na de juridische analyse wordt in deel 2 de rechtseconomie geintroduceerd. Hierbij wordt in
hoofdstuk 7 geschetst wat rechtseconomie precies inhoudt en wordt de lezer vertrouwd gemaakt
met de verderop gehanteerde begrippen en concepten, waarbij het begrip "efficientie" een bijzon-
dere plaats inneemt. Ook worden de doelstellingen en de uitgangspunten van de economische
analyse van het ongevallenrecht verduidelijkt. Deze uitgangspunten zijn van wezenlijk belang
voor cen goed begrip van de verdere analyse omdat een aantal hypothesen waarop het rechtseco-
nomisch model is gebaseerd naar voren worden geschoven. In hoofdstuk 8 wordt het rechts-
economisch model van het ongevallenrecht uiteen gezet, onder meer om te bestuderen onder
welke voorwaarden fout- of risicoaansprakelijkheid leiden tot het aanwenden van optimale zorg
en wat de invloed is van het activiteitsniveau op het ongevalsrisico.

Hoofdstuk 9 bespreekt de rechtseconomische analyse van verzekeringen, waar wordt gekeken in
welke mate cen risico ccn invloed uitoefent op het gedrag van de ongevalspartijen. Aan de hand
van de mogelijke houdingen ten aanzien van een risico, wordt bekeken in welke situaties de com-
binatie van verzekeringen met (fout- of risico-)aansprakelijkheid leidt tot een verhoging van de
maatschappclijke welvaart. Vanuit rechtseconomische hoek wordt onderzocht of het economisch
zinvol is om een aansprakelijkheidsverzekering verplicht te stellen en wat het welvaartverlies is,
veroorzaakt door een gebrek aan concurrence op de verzekeringsmarkt. Tegelijk wordt de proble-
matiek van de verzekerbaarheid van een risico vanuit rechtseconomische hoek belicht. In hoofd-
stuk 10 wordt nagegaan in welke gevallen veiligheidsregulering in combinatie met aansprakelijk-
heid, de maatschappelijke welvaart kan vcrhogen.

In het derde deel van dit boek worden enkele andere compensatiemechanismen in de analyse
betrokken. Hoofdstuk 11 besteedt met name aandacht aan de dekking van een aantal catastroferi-
sico's buiten het kernenergierecht. Zowel de klassieke mechanismen die een beroep doen op de
verzekeringsmarkt als een aantal alternatieve mechanismen zoals fondsen en captives, worden
bestudeerd. Nadien wordt in hoofdstuk 12 de vergelijking gemaakt met de wetgeving en de dek-
king berreffende de aansprakelijkheid voor schade door olieverontreiniging op zee. Een vergelij-
king met het nucleaire risico ligt voor de hand omdat voor beide problemen wetgeving van kracht
is, gebaseerd op dezelfde principes, namelijk risicoaansprakelijkheid, kanalisatie van aansprake-
lijkheid, beperking van de aansprakelijkheid en verplichte verzekering van deze aansprakelijk-
heid. , . . - . . . • . ; .. . -

In hoofdstuk 13 wordt de aansprakelijkheid en de verzekering van het nucleaire risico in de Vere-
nigde Staten besproken. Het is inderdaad de moeite waard om de in dat land geldende nucleaire
civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels en de daaraan verbonden dekking tc analyseren omdat,
zoals zal blijken uit de bespreking van het ontstaan van het kernenergierecht, het Europese nu-
cleaire aansprakelijkheidsrecht tot stand is gekomen onder invloed van de Verenigde Staten.
Bovendien zijn de Verenigde Staten niet toegerreden tot het Verdrag van Parijs van 1960 waar
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Belgie en Nederland wel lid van zijn. De vergelijking van zowel de aansprakelijkheidsregels als
de dekkingsmogelijkheden met een land dat geen lid is van de intemationaal van kracht zijnde
Verdragen, zal nuttige inzichten verschaffen bij de beoordeling van de merites of tekortkomingen
van het op het Verdrag van Parijs gebaseerde compensatiesysteem.

De kennis die aldus in de eerste drie delen van het onderzoek is verworven, wordt in het laatste
deel op normatieve rechtseconomische wijze benaderd. De gehanteerde begrippen van het nu-
cleaire en het milieuaansprakelijkheidsrecht zullen hier op hun merites worden beoordeeld. In
deel 4 van dit boek worden inderdaad enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd. In
hoofdstuk 14 worden de conclusies aangegeven van de juridische analyse van het nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht.

In hoofdstuk 15 worden enkele normatieve rechtseconomische conclusies getrokken uit het onder-
zoek. Er wordt nagegaan wat het gevolg is van een stelsel van risicoaansprakelijkheid", waarom
voor deze vorm werd gekozen en of deze keuze ook rechtseconomisch verantwoord is. Daarmee
samenhangend wordt de beperking van de aansprakelijkheid van een exploitant van een kernin-
stallatie behandeld en de gevolgen daarvan op de prikkels die uitgaan van een aansprakelijkheids-
vordering. Hier zullen vraagtekens worden geplaatst bij de combinatie en de band tussen ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering, de beperkte beschikbaarheid van verzekering op de markt
en de beperking van de aansprakelijkheid van een nucleaire exploitant. Vervolgens zal aandacht
worden besteed aan de vraag wat het nut is van veiligheidsmaatregelen indien reeds aansprake-
lijkheidsregelen en verzekeringsdekking voorhanden zijn. Ook de inzichten vanuit de rechts-
vergelijkende analyse zullen in dat hoofdstuk worden benaderd vanuit rechtseconomische hoek.

Op basis van deze inzichten, wordt in hoofdstuk 16 een verbeterd model voor de compensatie van
schade door kernongevallen uitgebouwd. Deze aanbevelingen zullen de klemtoon leggen op een
optimale preventie en efficiente compensatie van de door een kernongeval veroorzaakte schade.
In de mate waarin de aansprakelijkheid voor schade uit andere catastroferisico's via analoge me-
chanismen en principes wordt geregeld, zullen deze conclusies en aanbevelingen ook kunncn
worden gehanteerd voor andere catastroferisico's.

Verderop wordt teruggekomen op deze terminologie.
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Analyse van het civielrechtelijke (nucleaire) aansprakelijkheidsrecht

DEEL1

ANALYSE VAN HET CIVIELRECHTELIJKE (NTJCLEAIRE)
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

In het eerste deel van dit proefschrift wordt het extracontractuele civielrechtelijke aansprakelijk-
heidsrecht voor schade ontstaan door (kern)ongevallen besproken. Voor de goede orde wordt erop
gewezen dat met het begrip "aansprakelijkheidsrecht" het civielrechtelijke extracontractuele aan-
sprakelijkheidsrecht wordt bedoeld. Centraal in dit onderzoek staat de positie van slachtofTers van
een kernongeval; deze slachtoffers zijn derden ten overstaan van de exploitant en bijgevolg gaat
onze aandacht primair uit naar het extracontractuele aansprakelijkheidsrecht. In een aantal geval-
len zal echter ook aandacht worden besteed aan de contractuele relatie tussen de exploitant en
diens leveranciers; in een dergelijk geval zal duidelijk worden aangegeven dat het een contrac-
tuele relatie betreft. De strafrechtelijke aansprakelijkheid komt in dit onderzoek als dusdanig niet
aan bod.

De in dit deel gevoerde analyse beperkt zich niet tot de positiefrechtelijke analyse, maar doet op
geregelde tijdstippen reeds een aantal normatieve uitspraken. De juridische analyse vormt bijge-
volg een eerste aanzet tot de normatieve analyse en de conclusies en aanbevelingen. Deze conclu-
sies worden in het vierde deel van dit boek aan de orde gesteld.

In dit deel wordt in eerste instantie aandacht besteed aan het gemene extracontractuele aansprake-
lijkheidsrecht en aan de rol van de daarin opgenomen aansprakelijkheidsgrondslagen bij de aan-
sprakelijkheid voor milieuschade. Vervolgens zal de aandacht uitgaan naar het nuc/ea/Ve civiel-
rechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Uit de verdere analyse zal blijken dat het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht een regime van risicoaansprakelijkheid hanteert, terwijl in het gemene aansprake-
lijkheidsrecht nog steeds de "fout" een centrale positie inneemt'. Er zal worden onderzocht waar-
om in het kemenergierecht werd afgeweken van deze foutstandaard. Zo kan mcer bepaald de
vraag worden beantwoord in welke mate het nucleaire aansprakelijkheidsrecht voortbouwt op het
begrippenarsenaal en de inzichtcn van het gemene aansprakelijkheidsrecht, dan wel in welke mate
het nucleaire aansprakelijkheidsrecht hiervan afwijkt.

Een onderzoek dat in hoofdzaak betrekking heeft op de civielrechtelijke aansprakelijkheid zal
uiteraard ook in ruime mate de verzekering van deze aansprakelijkheid in de analyse betrekken; in
dit deel wordt dan ook aandacht besteed aan de verzekeringsproblematiek. Naar analogie met de
bespreking van het aansprakelijkheidsrecht waar zowel het gemene als het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht aan de orde komen, wordt eveneens aandacht besteed aan verzekeringen in het
algemeen en aan de verzekering van het nucleaire risico. Gelet op het voorwerp van dit onder-
zoek, zal de aansprakelijkheidsverzekering centraal staan.

De positiefrechtelijke analyse van het nucleaire civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht veron-
derstelt bijgevolg dat vier thema's worden besproken: het gemene extracontractuele aansprakelijk-
heidsrecht, de aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie in het kemenergierecht,
de (aansprakelijkheids)verzekering in het algemeen en de verzekering voor het nucleaire risico.
Deze thema's worden in dit deel van het onderzoek in 6 hoofdstukken aan de orde gesteld. Bij elk
van deze thema's wordt zowel aandacht besteed aan het Belgische en het Nederlandse recht.

Dit begrip wordt verderop toegelicht, cfr. wi/ra in § 1.3 van dit hoofdstuk.
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In het eerste hoofdstuk worden enkele begrippen toegelicht die in het Belgische en Nederlandse
civiele aansprakelijkheidsrecht worden gehanteerd en wordt onderzocht in welke mate het extra-
contractuele aansprakelijkheidsrecht kan wordt toegepast op de aansprakelijkheid voor milieu-
schade. Nadien wordt het ontstaan van het kernenergierecht besproken en wordt een overzicht
gegeven van de Internationale Verdragen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kem-
ongevallen (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 bespreekt het toepassingsgebied van deze Verdragen en
van de overeenstemmende wetgeving in Belgie en in Nederland. De basisprincipes van het nu-
cleaire aansprakelijkheidsrecht worden in hoofdstuk 4 uiteengezet.

In het vijfde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan verzekeringen in het algemeen en aan de aan-
sprakelijkheidsverzekering in het bijzonder. De verzekering van het nucleaire risico wordt bespro-
ken in hoofdstuk 6.
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HOOFDSTUK1

TOEPASSING VAN HET CIVTELRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT OP MILIEUSCHADE

In dit hoofdstuk wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan het civielrechtelijke aansprakelijk-
heidsrecht voor milieuschade, zoals neergelegd in het Belgische en het Nederlandse BW. Op deze
wijze kan duidelijkheid worden gecreeerd over de inhoud van bepaalde begrippen die frequent
zullen worden gebruikt, kunnen mogelijke valkuilen van de rechtsvergelijkende invalshoek wor-
den ontweken, kan de vraag worden beantwoord of het extracontractuele aansprakelijkheidsrecht
geschikt is voor de vergoeding van milieuschade en kan tenslotte aandacht worden besteed aan de
rol van het aansprakelijkheidsrecht ten overstaan van andere vergoedingsmechanismen.

In eerste instantie is het voor de verdere analyse van dit onderzoek van belang dat duidelijkheid
bestaat omtrent een aantal fundamentele begrippen zoals risicoaansprakelijkhcid en objectieve
aansprakelijkheid, of tenminste dat wordt toegelicht wat onder dcze begrippen wordt verstaan bij
de verdere analyse van dit proefschrift. Een analyse omtrent de inhoud van deze begrippen zal
ook van nut zijn bij de vergelijking tussen het Belgische en Nederlandse nucleaire aansprakelijk-
heidsrecht, die als een rode draad door de volgende hoofdstukken loopt. Het is bekend dat in
Belgie wordt gesproken van de "foutaansprakelijkheid", terwijl Nederland het begrip "schuldaan-
sprakelijkheid" hanteert. Voorzichtigheidshalve is het dus aangewezen om eerst na te gaan of de
begrippen en de inzichten die in beide aansprakelijkheidsstelsels worden gehanteerd ubcrhaupt
vergelijkbaar zijn. Tenslotte kan door de studie van het begrip "fout" of "schuld" in het gemene
aansprakelijkheidsrecht worden nagegaan hoe het nucleaire aansprakelijkheidsrecht zich verhoudt
tot de basisprincipes van een rechtstak die is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek van 1804'.
Door te onderzoeken welke de rol is van de fout in het gemene aansprakelijkheidsrecht, kan in
een later stadium worden nagegaan in hoeverre de principes uit het nucleaire aansprakelijkheids-
recht vernieuwend waren.

Hieronder wordt in § 1 aandacht besteed aan het onrechtmatige daadsrecht in Belgie en Neder-
land. Daar worden zowel de totstandkoming van Burgerlijk Wetboek, als de uitgangspunten van
de code Napoleon besproken. Tegclijk wordt aangegeven in wclke mate het Belgische en het
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht vergelijkbaar zijn. In de tweede paragraaf wordt de rol be-
studeerd van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de aansprakelijkheid voor milieuschade. Hier
wordt met name de vraag beantwoord welke juridische grondslagen in het Belgische en Neder-
landse Burgerlijk Wetboek voorhanden zijn voor de aansprakelijkheid voor milieuschade. De
positie van het aansprakelijkheidsrecht tegenover andere vergoedingsmechanismen wordt in § 3
aan de orde gesteld. De bevindingen van dit hoofdstuk worden weergegeven in de conclusie (§ 4).

1. HET CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT IN HET BURGERLIJK WETBOEK IN

BELGIE EN NEDERLAND

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het gemene civielrechtelijke aansprakelijkheids-
recht, zoals neergelegd in het Belgische en Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Dc analyse blijft
beperkt tot respectievelijk artikel 1382 BW en artikel 6:162 NBW. Het is de bedocling om aan te

Hoewel Nederland is overgegaan tot de introductie van een Nieuw Burgerlijk Wetboek, geldt deze
stelling zowel voor Belgie als voor Nederland: in het begin van de negentiende eeuw waren in beide
landen nagenoeg identieke wetboeken van kracht (cfr. in/ro, § 1.1).
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geven in welke mate de vergelijking tussen de Belgische foutaansprakelijkheid en de Nederlandse
schuldaansprakelijkheid gerechtvaardigd is. Het zou te ver voeren om in het kader van dit onder-
zoek uitgebreid het Belgische en het Nederlandse civiele aansprakelijkheidsrecht te vergelijken;
het gaat erom om in deze paragraaf te toetsen of de in beide landen gehanteerde terminologie
"compatibel" is.

Hieronder wordt eerst de totstandkoming en de gelding van het Burgerlijk Wetboek in Belgie' en
Nederland belicht (§ 1.1). Het is immers interessant om kort stil te staan bij de invloed die de
code Napoleon van 1804 heeft gehad in twee landen die ooit een geheel hebben gevormd, waar
gedurcnde korte tijd een identieke versie van het BW is van kracht geweest en die net voor de
start van het derde millennium elk nog steeds over een Burgerlijk Wetboek beschikken. Vervol-
gens wordt de centrale positie van de fout in de code Napoleon belicht (§ 1.2). Daarop volgend
wordt getoctst hoe de foutaansprakelijkheid in het Belgische en het Nederlandse BW worden
geformuleerd en wordt gekeken in welke mate deze aansprakelijkheid gelijklopend is (§ 1.3). Dit
zal toelaten om beide rechtsstelsels op correcte wijze met elkaar te kunnen vergelijken. In welke
mate deze vergelijking gerechtvaardigd is, zal in de conclusie worden uiteengezet (§ 1.4).

7.7. roft/a/u/Aoming en geA/ing va/i <fe cotfe /Vapo/ean in 2te/g/e e/t AV<fe/7a/i</

De Franse Revolutie maakte een einde aan het Oostenrijkse bewind in Belgie: door het Verdrag
van Campo-Formio (1795) zag Jozef II af van iedere aanspraak op de zuidclijke Nederlanden. Het
graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik vcrdwenen; in de plaats
kwamen negen departementen die bij Frankiijk werden ingelijfdl Hierdoor werden op het grond-
gebied van het latere Belgie de Franse wetten en de napoleontische codes van kracht'.

De Republiek der Vcrcnigde Nederlanden, die aanvankelijk als een vazalkoninkrijk werd be-
schouwd, werd slechts in 1810 formcel ingelijfd bij Frankrijk. Op 1 mei 1809 was nochtans het
We/ioeA mger/g/ voor Ae/ /fon/ng/7/A //o//and ingevoerd; door de inlijving in Frankrijk werd dit
wetboek vanaf 1811 afgeschaft en vervangen door de Franse codes (waaronder de Code Civil)''.
Bijgevolg was in Belgie en Nederland aan het begin van de negentiende eeuw eenzelfde wetboek
van kracht - een wetboek met daarin ondcr mcer de regels terzake van de aansprakelijkheid bij
schade veroorzaakt aan derden.

Nadat Napoleon was verslagen, werden Belgie' en Nederland uitgeroepen tot het Koninkrijk der
Nederlanden onder Willem I. Zoals elk koninkrijk in die tijd zijn eigen nationaal gecodificeerd

Zie voor een uitgebreide geschiedenis: Carson, P., //ef /raaie ge/aaf van Waa/ideren, Lannoo, Tielt,
1995.
Na zijn staatsgreep op 9 november 1799, wilde Napoleon het nodige houvast bieden aan de streken
waarover hij regeerde, hetgeen hij onder meer wenste te verwezenlijkcn door de invoering van een stel
wetboeken met algemene gelding (Van Caenegem, R.C., GescAierf/tK/irf/ge in/etY/i/ig /o/ Aer /rriwuif-
rar/i/. Story Scientia, 1985, 5). In augustus 1800 richtte hij daarom een vierkoppige commissie van ju-
risten op die in amper vier maanden tijd het ontwerp van de code civil had geschreven. De commissie
bestond uit Portalis (expert op het juridisch-technische vlak), Tronchet (advocaat en kenner van het
gewoonterccht), Maleville (kenner van het Romeinse recht) en Bigot de Preameneu (lid van de Assem-
bled Legislative in 1791). Naast deze vier personen hebben ook Naopleon Bonaparte zelf en Cambace-
res een aanzienlijke invloed uitgeoefend op de code civil (Poughon, J-M., "Le Code Civil", @ue saw-
ye?, Presses Universitaires de France, tweede uitgave, 1995, 12 e.v.). Tussen 5 maart 1803 en 21 maart
1804 werd een reeks van 36 wetten gestemd die op 21 maart 1804 werden gebundeld tot de CWe Ci'vi/

Het "Wetboek ingengt voor het Koningrijk Holland" bouwde voort op de Code Civil en bevatte deels
inheems recht (Van Caenegem, R.C., "Geschiedkundige inleiding tot het privaatrecht", Ac, 163).
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recht hoorde te hebben, wilde ook het nieuwe koninkrijk haar eigen codes invoeren. Deze codes
werden voorbereid door de "Commissie tot de Nationale Wetgeving"', die in 1829 haar ontwerp
voor de afkondiging van vier wetboeken - waaronder het Burgerlijk Wetboek - klaar had. Deze
wetboeken zouden op 1 februari 1831 van kracht worden. Door de Belgische onafhankelijkheid
zijn deze wetboeken evenwel nooit ingevoerd en bleven de napoleontische wetboeken van
kracht*.

Geheel in de geest van die tijd, wilde ook het onafhankelijke Belgische koninkrijk haar eigen
nationale codes uitvaardigen. Een eigen Belgisch Burgerlijk Wetboek is evenwel nooit tot stand
gekomen. Totnogtoe werd het Belgische BW, inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid, slechts
tweemaal formeel gewijzigd. In 1935 werd een titel IVbis toegevoegd betreffende de vergocding
van schade door abnormalen veroorzaakt (artikel 1386bis BW)'; in 1977 werd een lichte wijzi-
ging aangebracht aan de aansprakelijkheid voor ouders voor schade veroorzaakt door hun minder-
jarige kinderen®. Het op het BW gebaseerde civicle aansprakelijkheidsrecht is voomamelijk onder
invloed van de rechtspraak en van de opkomst van verzekeringen, sterk geevolucerd'.

Nederland van zijn kant voerde in 1838 toch een eigen Burgerlijk Wetboek in dat grotendeels was
gebascerd op dc Franse Code Civil en op de inzichten van de Commissie tot de Nationale Wetge-
ving. Na de tweede wereldoorlog kreeg Meijers de opdracht een nieuw ontwerp Burgerlijk Wet-
boek op te stellen. Het ontwerp van Meijers bevatte een Inleidendc Titel en Negen Boeken waar-
van hij er vier heeft voltooid. Boek 1 (Pcrsonen- en Familierecht) is in werking getreden in 1970;
Boek 2 (Rechtspersonen) op 26 juli 1976; Boek 8 (Transportrecht) trad in 1991 in werking; de
boeken 3 (Vermogcnsrecht in het algemeen), 5 (Zakelijke rechten), 6 (Verbintenissen in het al-
gemeen) en bepaalde titels van Boek 7 (Bijzondere Overeenkomsten) zijn in 1992 van kracht
geworden. Tenslotte werden per 1 februari 1995 een aantal wijzigingen aangebracht aan de Boe-
ken 3, 6 en 8'°. Voomamelijk deze laatste wijziging betekende een aanzienlijkc verandering in het
Nederlandse civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht zoals neergelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Uit bovenstaande elementen blijkt dat het Belgische en het Nederlandse burgerlijk recht, het
aansprakelijkheidsrecht inbegrepen, initieel waren gebaseerd op nagenocg identieke wettcksten.
Aangezien in dit onderzoek het Belgische en het Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidsrecht
naast elkaar worden geplaatst, is het van belang om in het achterhoofd te houden dat de wettek-
sten inzake het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht waarop beide rechtsstelsels zijn geba-
seerd, zeer stcrk op elkaar geleken. Toch zal ook rekening moeten worden gehouden met dc ver-
schillen die beide rechtsstelsels, sinds hun totstandkoming onder invloed van de rechtspraak en
door de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in Nederland, ondergingen.

De werkzaamheden in de Commissie hebben inderdaad vrij lang geduurd, deels door tegenstellingen
tussen Noord en Zuid en deels door tegenstellingen, binnen de Commissie, tussen de Nederlander
Johan Melchior Kemper en de Belg Pierre Thomas Nicolai.
Zie o.m. Milo, J.M., //er recAMverge/i/Aenrfe orgw/«e/i( in rfe ofifwiAAe/ing von /ief Aterfer/a/irf.se vermo-
gensrecA/ /S35-/940: aa/is/vate/i/MeiY/ voorza/ten, orti/ce/ 20/4, /juWie* rfome/n e/i rfe re/a//virei7 van
rfe o/irecA/wfl/i'ge rfaarf, diss., Intersentia, Antwerpen-Groningen, 1997,29 e.v.
Ingevoegd bij wet van 16 april 1935 (fl.S. 18 april 1935).
Gewijzigd bij wet van 6 juli 1977 (fl.S., 2 augustus 1977).
Cfr. m/hi.
Wet van 30 november 1994 tot aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 van het Burgerlijk Wetboek met
regels betreffende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stolTen en verontreimging van lucht, water of
bodem, &&. 1994,646.
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Vooraleer de analyse van het civiele aansprakelijkheidsrecht naar Belgisch en Nederlands recht
wordt aangevat, zal hieronder worden stilgestaan bij het uitgangspunt van het Napoleontische
aansprakelijkheidsrecht. Dit is nuttig voor een goed begrip van de basisbegrippen die in paragraaf
1.3 worden besproken.

7.2. Ztece/irra/eposif/e van <fe/oi// in </e code Napoleon '

Uit de evolutie van het aansprakelijkheidsdenken door de eeuwen heen, blijkt dat het begrip
"fout" in het Burgerlijk Wetboek van Napoleon een centrale positie inneemt".

Essentieel in het op het Franse recht gebaseerde aansprakelijkheidsrecht is het dubbel onderscheid
tussen de civiele of burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid enerzijds en tussen de
contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid anderzijds. Deze systematische benadering
van de code civil kwam tot stand onder invloed van Jean Domat'^ wiens idceen voortbouwden op
de inzichten van Gratianus en dus op het canonieke recht". In het canonieke recht werd belang
gehecht aan de intentie waarmee iemand schade berokkende aan een ander: indien iemand onop-
zettelijk schade berokkende diende hij daarvoor niet te worden gestraft; het louter compenseren
van de geleden schade volstond. Zich hierop inspirerende stelde Domat dat ook schade voortko-
mende uit onvoorzichtigheid, slordigheid of nalatigheid aanleiding diende te geven tot compensa-
tie".

De strafrechtelijke vordering kan enkel worden gebaseerd op een beperkte lijst van inbreuken,
terwijl de civiele aansprakelijkheid rust op het algemeen schadevergoedingsbeginsel, dat enkel
schade die is veroorzaakt door een fout aanleiding geeft tot compensatie". Door de strakke schei-
ding tussen de publieke - strafrechtelijke - en de private - civiele - aansprakelijkheid wordt in
het civiele aansprakelijkheidsrecht de vergoeding van schade in beginsel los gezien van het ele-
ment straf. Enkel indien een gegeven schade ook leidt tot een verstoring van de sociale orde, kan

Het is niet de bedoeling om in het kader van dit proefschrift een uitgebreid overzicht te geven van de
geschiedenis van het aansprakelijkheidsrecht; verwezen kan worden naar o.m. Mazeaud, H. & I.., et
Tune, A., 7rai7e f/ieon'gue ef prafi'^i/e rfe /a res/7on.sa6i7;7e rfe7ic/ue//e ef cortfracfue//e, tome I, 6° Editi-
on, Montchritien, Paris, 1932, 1-99 (hiema gecileerd als "Trait£"); Z,efon.s rfe oVoi7 civi/, tome II,
Montchrestien, Paris, 1969, 309-346; Tune, A., La responiai>i/iVe c/Vi/e, Economica, Paris, 1981, 51
e.v. (hiema geciteerd als "Responsabilite civile"); Viney, G., 7ra/7e rfe Z>o/7 C/V/A Lej 06/iga/ion.s. £a
resporuaW/ire: C0nfl77/on.s, LGDJ, Paris, 1982, 4-18 (hiema geciteerd als "La Responsabilite"); Hart-
kamp, AS., ,teer'.s Aanrf/eirfing (of rfe 6eoe/e/ii'ng van Aef AferfeWa/ias flurger/z/Vt rec/i/. ^e/"Wnfen/.s-
senrec/ir Dee/ ///, /)e verWn/e/i/i H/7 rfe we(, lOde druk, Tjccnk Willink, Zwolle, 1998, 5 e.v. (hiema
geciteerd als: Asser-Hartkamp, "Vcrbintenissen III").
Jean Domat, de in 1696 overleden aanhanger van de Franse school van het natuurrecht, had in zijn
boek Lej /o« ciVi'/ej dans /eur orrfre /ta(ure/ het Romeinse recht gesystematiseerd en geordend. Zo
stelde hij dat drie soorten fouten aanleiding konden geven tot schade: ten eerste de fout die tegelijker-
tijd een delict uitmaakt, ten tweede die fout die voortkomt uit de niet naleving van eerder gemaakte af-
spraken en ten derde de fout die weliswaar geen delict is, maar die voortkomt uit onvoorzichtigheid,
slordigheid of nalatigheid (Mazeaud en Tune, "Traite", Ac, 46 en "Lecons de droit civil", Ac, 317).
Domat beklemtoonde overigens de algemene draagwijdte van nalatigheid of onvoorzichtigheid; dc
teksten die hij hieromtrent had geschreven, zouden later door de redacteuren van het napoleontisch
Burgerlijk Wetboek als basis worden gebruikt voor de artikelen 1382 en 1383 (Tune, A., "Responsabi-
lite civile", Ac, 55).
Gratianus is de grondlegger van het canonieke recht; hij was een monnik die te Bologna theologie
doceerde en die zich toespitste op de studie van het kerkelijk recht (Van Caenegem, R.C. "Geschied-
kundige inleiding tot het privaatrecht", Ac, 66).
Mazeaud en Tune, "Traite", Ac, 46 en "Lecons de droit civil", Ac, 317.
Tune, A., "La responsabilite civile", Ac, 55.
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de dader zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk worden aansprakelijk gesteld. In een dergelijk
geval behoort het tot de taak van de gemeenschap, om primair in hoofde van de opsporings- en
vervolgingsambtenaren en vervolgens door de strafrechter de orde te herstellen.

Hieruit kan ook worden afgeleid dat de bedoeling van het civiele aansprakelijkheidsrecht onder de
code Napoleon niet lag in de bestraffing van de schadeveroorzaker'*. Het strafrecht is gericht op
het straffen van de dader; het aansprakelijkheidsrecht is eerder gericht op de compensatie van de
geleden schade" of, vanuit een rechtseconomische optiek, op de preventie van ongevallen, c.q.
schade. Het element straf zal in principe enkel dan een rol spelen indien de civielrechtelijke fout
ook een strafrechtelijk verwijtbare gedraging uitmaakt.

Het foutbegrip is dus niet sinds jaar en dag onlosmakelijk met het aansprakelijkheidsrecht verbon-
den, maar werd onder invloed van de herontdekking van het Romeinse recht, van het canonieke
recht en van de maatschappelijke opvattingen van de achttiende eeuw naar voren geschoven als
hoeksteen van het napoleontische aansprakelijkheidsrecht'*. De code civil van Napoleon Bona-
parte was dus een synthese van oud en nieuw: zowel het traditionele Franse gewoonterecht, de
ideeen van de belangrijke rechtsgeleerden uit die tijd en de innovaties van de Franse Revolutie
vormden de bronnen waarop de auteurs van het Burgerlijk Wetboek zich hebben gebaseerd".

De individuele vrijheid van eenieder, was in het ideeengoed van de Franse Revolutie dermate
belangrijk, dat wanneer iemand in het uitoefenen van zijn vrijheid schade berokkende aan een
ander, deze schade enkel diende te worden vergoed indien aan de dader een fout kon worden
aangewreven. Er werd gevreesd dat een aansprakelijkheid buiten fout een te zware last zou zijn
voor de opkomende industrieen en dus de vooruitgang zou belemmeren^. Onder invloed van het
liberalisme en individualisme die in de Franse Revolutie een vruchtbare voedingsbodem hadden
gevonden, werden de intrinsieke kwaliteiten van elk individu, die naar eigen oordeel kon hande-
len, geprezen. Kan geen fout worden aangetoond, dan worden de economische gevolgen van de
schade gedragen door het slachtoffer, zonder dat deze de schade kan afwentelen op een andere
persoon. De individuele vrijheid van elkeen zou immers worden belemmerd indien ook schade
die niet door een fout was veroorzaakt, zou moeten worden vergoed. Er werd vanuit gegaan dat
wanneer iemand schade lecd, zulks een speling was van het noodlot en dat eenieder zelf dc tcgen-
slagen verwerkt die hij te verduren krijgt. De hieruit ontstane schade kon dus niet naar andere
individuen worden verschoven; zonder goede reden diende de schade ten laste te blijven van de
gelaedeerde^'. De ontwikkeling van de industrie - waar de gehele gemeenschap de vruchten van
zou plukken - mocht niet worden belemmerd door een te zware aansprakelijkheid. De foutaan-
sprakelijkheid ondersteunde in zekere zin de opkomst van het kapitalisme".

Ook in die zin Hartlief, T., /erfer rfraagr zi/n eigen scAarfe. £mge opmerfangen over <
van en onftvj'fefce/ingen m Ae/ aan.spra/te/i//tAe<Y/srecA<, oratie, Kluwer, Deventer, 1997, 17 (hierna geci-
teerd als "Ieder draagt zijn eigen schade"). •;<....••'•
Asser-Hartkamp, "Verbintenissen HI", Ac, 8.

" Van Dunne, J.M., Keroin^e/ii^enrecA/. OnrecA/ma/ige aViarf. Ovenge P'eroin/eniwen. Deel 2, Kluwer,
Deventer, derde druk, 1997, 338 (hiema geciteerd als "Verbintenissenrecht 2").
Van Caenegem, R.C. "Geschiedkundige inleiding tot het privaatrecht", Ac, 7 e.v.
Zweigert, K. en Kotz, H., /4n 7n(rorfuc/;'on Jo Compara/ive Z ẑw, Clarendon Press, Oxford, 2° druk,
1987,688.
Het beginsel dat ieder zijn eigen schade draagt, kan inderdaad worden beschouwd als een normatief
uitgangspunt (Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 24).
Tune, A., "Machine et protection de l'homme", in Keller, M. (herausg.), /tevo/ufion rfer recAm'A.
£vo/u(ionen dej flecA/s. Fesrgaoe zum 60. Ge6«r«/ag von Afar/ CJ/Wnger, Zurich Schultess & Co, 1969,
316. . . , ..... . , . . , . . ,. ... . . . . . . .
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Het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht kreeg in de codes van Napoleon een algemeen en
universeel karakter. Dit blijkt uit de algemene draagwijdte die aan de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid wordt gegeven - in tegenstelling tot de casuistische benadering onder het Romeinse recht.
De in het BW neergelegde abstracte regels kunnen wordcn toegepast op een oneindig aantal
analoge situaties, ongeacht waar een schade is tot stand gekomen en ongeacht het geslacht, de
religie of de nationaliteit van dader en slachtoffer. Het biedt met andere woorden een algemeen
kader waarnaar steeds kan worden teruggegrepen. In dit universele kader, neemt de foutaanspra-
kelijkheid van artikel 1382 (1401 voor Nederland) een centrale positie in.

Het negentiende eeuwse aansprakelijkheidsrecht kan dan ook als volgt worden geparafraseerd:
"of er is een fout en dus volledigc vergoeding, of er is niets waarmee het aansprakelijkheidsrecht
zich in te laten heeft"". Inzake aansprakelijkheid is het laten liggen van de schade de regel (wem
es trifft, dem trifft es), een verlicsverschuiving de uitzondering^. Door een aansprakelijkheidsvor-
dering wordt de last, aanvankelijk gedragen door het slachtoffer, maar veroorzaakt door ander-
mans foutieve gedraging, verplaatst naar de auteur van deze fout^.

De fout kan zowel negatief (geen aansprakelijkheid zonder fout) als positief (elke fout geeft aan-
leiding tot aansprakelijkheid) worden omschreven. De negatieve omschrijving van de fout moet
worden gezien in het licht van de ten tijde van de Franse Revolutie gepropageerde vrijheid van
elkeen. De aansprakelijkheid werd inderdaad beperkt tot die gevallen waar door een ander een
fout werd begaan^. De positieve omschrijving van de foutvereiste gaf uiting aan een rechtvaar-
digheidsgevocl en een belangenafweging: indien iemand schade leed tengevolge van de fout van
een ander, vereist de rechtvaardigheid dat bij de afweging van de belangcn van het onschuldig
slachtoffer enerzijds en van de dader anderzijds, de belangen van het slachtoffer primeren". Het
was dus in de ogen van de redacteuren van de code civil niet meer dan rechtvaardig een verschil
te maken tussen een foutieve en niet-foutieve gedraging.

Opvallend is dat nauwelijks vijf artikel en van de Code Civil aandacht besteden aan de vergoeding
van ongevalsschade: de artikelen 1382 tot en met 1386 (in Nederland artikel 1401 e.v. oud BW).
Deze artikelen blinken echter uit in beknoptheid en bondigheid en houden al bijna twee eeuwen
stand: niettegenstaande de verregaande en dramatische wijzigingen die de maatschappij heeft
ondergaan, blijven ook vandaag de artikelen 1382 en volgende in Belgie en - zij het in licht ge-
wijzigde versie - de artikelen 6:162 NBW in Nederland het uitgangspunt van het civiele aanspra-
kelijkheidsrecht. Door de hoge kwaliteit van deze bepalingen, vormen ze de basis waarop recht-
spraak en rechtsleer een theorie inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid opbouwden en
verfijnden".

Simoens, D., "Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", o.c, 1968.
De Page, 7>oi7e, II, Bruxelles, Bruylant, 1965, nr. 935; Van Gerven, W., "De invloed van verzekering
op het verbintenissenrecht", /tec/itt£um/ig >fee*Warf, 1962-63, 777.
Meteen moet erop gewezen worden dat schadevergoeding niet betekent dat de schade ongedaan ge-
maakt wordt, maar enkel dat de economische last ervan kan teruggekoppeld worden naar de "dader".
Of zoals SchSfer het stelt: "ein Schaden, der einmal eingetreten ist, mag sich gering halten lassen - aus
der Welt schaffen ISBt er sich nicht mehr. Er muB unweigerlich von irgendjemandem getragen werden.
Die Frage ist nur, von wem. Das und nichts anderes ist die Grundfrage, die eine gesellschaftliche
Schadenverteilungsordnung zu losen hat" (Schafer, D., Sozi'a/e ScAtfden, Son'a/e /fasten W/H/ Soz/a/e
SicAerung, Berlijn, 1972, 160).
Simoens, D., "Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", o.c, 1966-1967.
Simoens, D., "Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", o.c, 1967.
Zie de inletding van Henri Capitant bij het magistrate werk van Mazeaud en Tune: 7>ai/e r/ieon'^ue ef
pratique rfe /a respo/tfaM/i/e rfe//c(ue//e « confrac/ue//e: "Ils sont ecrits sur le roc, et supporter)! encore
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Zowel het Belgische als het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gaan dus terug op dc coc/e c/vi7 </e
Afapo/eon. Gedurende de negentiende eeuw waren in Belgie en Nederland sterk analoge - en op
bepaalde punten zelfs identieke - wetten van kracht op het vlak van de civielrechtelijkc aanspra-
kelijkheid. Maar in tegenstelling tot in Belgie is het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, ook ter
zake van de civielrechtelijke aansprakelijkheid, reeds formeel gewijzigd. Vandaar is het nict
zonder gevaar om beide systemen zonder meer met elkaar te verglijken, zonder voorafgaandelijk
te hebben vastgesteld dat er voldoende gemeenschappelijke aanknopingspunten zijn.

De vergelijking van de tekst van artikel 1382 van het Belgische BW en artikel 6:162 van het
Nederlandse BW, doet op het eerste gezicht vermoeden dat er tussen beide rechtsstelsels een
aantal aanzienlijke verschillen bestaat inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid.

••-••• : . » " - • ! ; - , .- . • • i : ' ' . . i v f . • • • < : ; • . •

Artikel 1382 van het Belgische BW luidt:

"Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht
degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden".

Artikel 6:162 BW luidt als volgt*':

"1 . Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad plecgt, welke aan hem kan
worden toegerekend is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te
vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen
of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschrevcn
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de
aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is
aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt".

Hierbij kan worden opgemerkt dat in Belgie over het algemeen de t e r m / b p /
wordt gehanteerd, hoewel de tekst van artikel 1382 BW het uitdrukkelijk heeft over "schuld"".

sans faiblir I'enorme contraction que les tribunaux et la doctrine ont edifice sur eux. (...) S'il est vrai
que les proverbes soient la sagesse des nations, on peut dire que ces textes sont des proverbes juridi-
ques, car ils resument la sagesse de la tradition juridiqueetrestent jeune (...)".
Een voor de Belgische jurist niet-onbelangrijk - zij het praktisch - verschil in het Nederlandse NBW
ten opzichte van de op de napoleontische codes geinspireerde wetboeken (zoals het Belgische BW),
betreft de nummering. Daar waar het Belgische BW in beginsel nog steeds uitgaat van een doorlopende
nummering, wordt onder het Nederlandse NBW de doorlopende nummering slechts aangehouden per
Boek. Aldus komt men tot artikel 1 van Boek 2, artikel 1 van Boek 3 enz., hetgeen wordt aangehaald
als artikel 2:1, artikel 3:1, waarbij het eerste cijfer staat voor het desbetreffende Boek van het NBW en
het tweede voor het artikel zelf. De bepalingen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het
NBW zijn terug te vinden vanaf artikel 162 van Boek 6, met andere woorden artikel 6:162 e.v.
Zie over de dubbele betekenis van het schuld/fout-begrip in het leerstuk van de onrechtmatige daad
onder meer: Nieuwenhuis, J.H., "De tuinman en de dood", /?ec/i«gc/eerrf A/ogozyn 77ie/m.s, 1989, 193-
201; Klaassen, C.J.M., /taicoaanjpra*e/</*/!eu/. £te a/rfe/i/ige/i 6.5.2 e/i fi.J.i AfflW a/jmerfe art. 37
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Anderzijds baseren Belgische Franstalige auteurs zich op de Franstalige tekst van het BW, waar
sprake is van "une faute", hetgeen over het algemeen wordt vertaald als een "fout", eerder dan
" s c h u l d " . ' ••:•-•• J u •.!..." ,.. . : . : , - . . •

De tekstuele vergelijking van beide artikelen lijkt aan te geven dat tussen het Belgische en het
Nederlandse civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht op een drietal punten aanzienlijk van elkaar
verschillen. In de eerste plaats vermeldt het Nederlandse BW verschillende onrechtmatigheidsca-
tegoricen, wat niet het geval is voor het Belgische BW. In tweede instantie wordt in het Neder-
landse BW gerefereerd aan de toerekenbaarheid en tenslotte wordt via de zinsnede yege/15 een
an<fer in lid 1 van artikel 6:162 de relativiteitsvereiste verwoord. Als dusdanig is deze vereiste
niet bekend in het Belgische civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Deze drie verschillen wor-
den hieronder aan de orde gesteld.

1.3.1. De onrechtmatigheidscategoriegn

In artikel 6:162, tweede lid NBW worden uitdrukkelijk drie vormen van onrechtmatigheid
onderscheiden: een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of
een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke
verkeer betaamr".

Naar Belgisch recht worden de verschillende vormen van onrechtmatigheid als dusdanig niet in
de wet zelf opgesomd maar wordt, op basis van de rechtspraak, tot een quasi analoog resultaat
gekomen: er is sprake van een onrechtmatige daad bij inbreuk op een welbepaald gebod of verbod
of bij een inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm. Deze kan worden omschreven als de norm die in
het maatschappelijke verkeer door een redelijk en voorzichtig persoon geplaatst in dezelfde om-
standigheden, wordt in acht genomen".

Artikel 6:162 NBW vermeldt daarnaast nog een derde onrechtmatigheidscategorie, namelijk de
inbreuk op een (subjectief) recht. Toch is, naar geldend Nederlands recht, een inbreuk op een
subjectief recht op zich evenwel niet zonder meer voldoende om te besluiten tot onrechtmatig-
heid. Een inbreuk op een subjectief recht geldt slechts als een vermoeden van de overtrading van
een norm". Maar over de criteria op basis waarvan tot onrechtmatigheid kan worden besloten,
bestaat discussie". Over het algemeen wordt aanvaard dat met de schending van een exclusief

(Pegenver/teersrecAf, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 202; Van Maanen, G.E., Oirec/»ma/;ge
-4j/?e/tfe/i von rfe onfw/We/ing e/i sfrufauMr von ee/i omi/rerfen /eers/uA, diss., Deventer, Kluwer, 1986,
192 e.v.; Van Maanen, G.E., Spier, J. en Sterck, C.H.W.M., "Van schuld naar risico. Enkele opmerkin-
gen over ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht", in Raaijmakers, M., Van Rooij, R. en Spier,
J., (red.), /la/isprafce/i/A/iede/i, Deventer, Kluwer, 1990, 68 e.v. (hierna geciteerd als "Van schuld naar
risico").
Gesproken wordt van een "gelaagde structuur" (Hartlief, T. en Van Maanen, G.E.. "Hoe werkt de
onrechtmatige daad? Of het paard van de professor en andere aangrijpende verhalen", /4rs /fe<?u/ Co-
Aiers /Vivaarrwar, deel 5, Arnhem, 1995, / .c , 18).
Vandenberghe H., Van Quickenbome, M. en Wynant, L., "Overzicht van rechtspraak (1985-1993).
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", 7V/V/scAny? voor /V/Vfl<j/rec/ir, 1995, 1172.
Schut, G.H.A., O/irecAfma<;ge Daarf, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 5* druk, 1997, 58. Sieburgh
daarentegen verdedigt de stelling dat een beperkt inbreukbegrip een zelfstandige plaats dient te hebben
in het privaatrechl (Sieburgh, C.H., "Wat is rechtsinbreuk?", Aferfer/a/i<fr J«m(e/iWflrf, 1997,628-635).
Voor een handig overzicht van deze verschillende criteria zie Spier J., Hartlief, T., Van Maanen G.E.
en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", / . c , 31-36.
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recht meteen ook de onrechtmatigheid van de gedraging vaststaat; maar in een groot aantal geval-
len zal een bijkomende toetsing aan het zorgvuldigheidscriterium vereist zijn".

• - . - . I . . . . . . *

In de Belgische rechtsleer bestaat evenmin eensgezindheid over de vraag of een inbreuk op een
recht kan worden beschouwd als een zelfstandige onrechtmatigheidscategorie. De meerderheid
van de rechtsleer'* verwerpt de stelling dat de inbreuk op een recht als een zelfstandige onrecht-
matigheidscategorie kan worden beschouwd. De reden waarom bijvoorbeeld Cornelis de inbreuk
op een recht als zelfstandige onrechtmatigheidscategorie verwerpt, is omdat hij van oordeel is dat
een inbreuk op een recht niet automatisch betekent dat ook de zorgvuldigheidsnorm werd overtre-
den". Ook bijvoorbeeld Vandenberghe is genuanceerd in die zin dat wordt gesproken van een
rec/i/s/ree&se inbreuk op een subjectief recht^. Recent heeft Bocken, onder verwijzing naar het
Nederlandse recht, deze discussie nieuw leven ingeblazen". Hij stelt als uitgangspunt dat de
draagwijdte van de subjectieve rechten sterk uiteenloopt'"': in een aantal gevallen kennen subjec-
tieve rechten exclusieve rechten toe; in andere gevallen worden deze rechten met andere gedeeld.
Op basis hiervan verdedigt Bocken de stelling dat een inbreuk op een exclusief subjectief recht
voldoende maar niet noodzakelijk is om onrechtmatigheid vast te stellen"'.

De discussie over de zelfstandigheid van de onrechtmatigheidscategorie "inbreuk op een recht" is
uitermate relevant met betrekking tot de vraag of er een subjectief recht op een gezond leefmilieu
bestaat. Daarop wordt in de volgende paragraaf teruggekomen.

De onrechtmatigheidscategorie "handelen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht" levert de
minste problemen op, aangenomen dat de desbetreffende wettekst voldoende duidelijk is omtrent
de inhoud en de strekking van deze plicht.

1.3.2. De toerekenbaarheidsvereiste

In het Belgische recht wordt geen formeel onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheid en toe-
rekening^. Naar Belgisch recht wordt in het algemeen de toerekenbaarheid beschouwd als een

Kottenhagen-Edzes, PA., OnrecArniaf/ge Doorf en A//7ie«, diss., Gouda Quint, Amhem, 1992, 155;
Van Dam, C.C., ZorgvuM/gAe/rfsflo/vn en y4fln.Jp/-flA:e/i/Wieirf. £e/i rec/i/jverge/yfenrf o/irferzoeA: naor

ta, m/iourf en/unrtie vnn rte rorgvw/rtVgne/fls/iorm 6y rfe flan-spra/fce/i/ATieifl' voor /eMe/- e/i zanA>
e, diss., Kluwer, Deventer, 1989, 74 en 95 (hiema geciteerd als "Zorgvuldigheidsnorm en Aan-

sprakelijkheid"), Spier J., Hartlief, T., Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., Ker6mJem.s.sen «/7 rfe
we/ en scnnflWergoeflVng, Kluwer, Deventer, 1997, 36; Schut, G.A., "Onrechtmatige Daad", / .c , 59.
Cornelis, L , flegmie/en von /ie/ fle/gi'scne ouitenco/i/roc/ue/e flflrt.spraAe///A7ieirt'.s/-ec/if. De onrec/Kma-
f/ge rfoarf, Maklu, ced.samsom, Antwerpen, 1988, 146-151; Dabin, J., "Les theses du Procureur Gene-
ral Leclercq en matiere de responsabilite civile", /?evue Cenero/e rfei y45ju/"fl/ice5 e< rfes /?ej/>o/i^a6/7/-
/ej, 1933, nr. 1315; De Page, H., "Traita II", / .c , 923-927; Mazeaud H. en Tune, A., "Traite", / .c , 464.
Comelis, L , "Beginselen", / .c , 149.

Vandenberghe H., Van Quickenbome, M. en Wynant, L , "Overzicht van rechtspraak (1985-1993)",
o.c, 1167.
Bocken, H., "Nog iets over inbreuk op recht?", in Z,i7)er ^w;'corum >fa/rer van Gerven, Kluwer, Deur-
ne, 2000, 183-202.
Ook in die zin: Spier J., Hartlief, T., Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", Ac,
29. Bocken volgt hier met name de visie van Sieburgh, C.H., "Wat is rechtsinbreuk?", o.c, 630.
Bocken, H., "Nog iets over inbreuk op recht?", o.c, 193.
Van Dam, C.C., /fa/jsprafe/i/Wieiyjrec/ir. £e/i gre/tsoversc/iri/rfend Aanrfioe/c, Boom Juridische uitge-
vers, Den Haag, 2000,51. .... . . . .•- , .
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bestanddeel van de foutvereiste'": zowel in het geval waarbij personen de controle over hun han-
delingen verliezen, als bij het bestaan van een rechtvaardigingsgrond'*'' *', zal worden geoordeeld
dat niet is voldaan aan de toerekenbaarheidsvereiste en dat de betrokkene bijgevolg geen fout
heeft begaan. Ook het Belgische Hof van Cassatie oordeelt dat een overtreding van een wettelijke
bepaling een fout uitmaakt, op voorwaarde dat deze aan de dader kan worden toegerekend**. Uit
het klassieke foutconcept zoals dat in het algemeen in Belgie wordt gehanteerd'", wordt dus zowel
een subjectief als een objectief element afgeleid. De fout verwijst zowel naar de objectieve ver-
wijtbaarheid van de gedraging (schuld in mime zin) als naar de subjectieve verwijtbaarheid van
de dader (schuld in enge zin). Het objectieve element bestaat uit een onrechtmatige handeling, ter-
wijl het subjectieve element bestaat in de toerekenbaarheid ervan aan de dader. Volgens Cornells
bestaat de fout uit drie elementen: de toerekeningsvatbaarheid^, de miskenning van een algemene
zorgvuldigheidsnorm en de voorspelbaarheid van de schade'".

In Nederland werd het schuldbegrip zoals verwoord in artikel 1401 oud BW"", eveneens op ver-
schillende wijze uitgelegd^'. Zo werd al dan niet een onderscheid gemaakt tussen onrechtmatig-

Comelis, L., fiegi'nse/en von nef fle/gwc/ie 6ui(e/icomracfue/e aan.s/?ra£e///Wteirf.srec/ir. £>e o/irec/ifma-
ngerfaarf, Maklu, ced.samson, Antwerpen, 1989, 22 (hiema geciteerd als "Beginselen").
De rechtvaardigingsgrond in het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht leunt naar Belgisch recht
nauw aan bij het strafrecht; zo komen onder meer wettelijke zelfverdediging, noodtoestand, dwang,
bevel van de wet of van de overheid en onoverkomelijke dwaling in aanmerking als rechtvaardigings-
grond in het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Zie over deze rechtvaardigingsgronden o.m.
Comelis, L., "Beginselen", Ac, 29 e.v.; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Wynant, L.,
"Overzicht van rechtspraak (1985-1993)", o.c, 1269 e.v.; Van Ommeslaghe, P. en Comelis, L., "Les
faits justificatifs dans le droit beige de la responsabilite aquilienne, /n memonom yea« /./mpenj, Ant-
werpen, Kluwer, 1987, 265 e.v.
Terecht wijst Comelis op het onderscheid dat dient te worden gemaakt tussen de notie rechtvaardi-
gingsgrond en een vreemde oorzaak (Comelis, L., "Beginselen", Ac, 27 en 40). De vaststelling dat in
een gegeven situatie sprake is van een vreemde oorzaak, doet op zich geen afbreuk aan de fout van de
dader, maar zal de conclusie rechtvaardigen dat geen causale relatie bestaat tussen diens fout en de
schade. ,:
Hof van Cassatie, 22 September 1988,/4rre.s»en van Ae///o/va/i Gitfafl'e, 1988-89, 941.
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelinck, P., "Aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad (1964-1978)", 7Y/Vfacnnyj voorpnvofl/rec/i/, 1980, 1146; Vandenberghe, H., Van Quickenbome,
M., Geelen, K. en Decoster, S., "Overzicht van rechtspraak (1979-1984). Aansprakelijkheid voor on-
rechtmatige daad", 7V/rftt7in/f voor Pri'vacfrecn/, 1987, 1263.
Vandenberghe e.a. hebben het over "toerekenbaarheid" (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en
Wynant, L., "Overzicht van rechtspraak (1985-1993)", o.c, 1122 e.v).
Comelis, L , "Beginselen", Ac, 21 e.v.
Een opmerkelijk verschil tussen artikel 1382 van het Belgische BW en artikel 1401 van het oude
Nederlandse BW, bestond erin dat in Nederland de term "onrechtmatig" was toegevoegd aan de verta-
ling uit het Frans. Blijkbaar wilde de Nederlandse wetgever beklemtonen dat enkel een onrechtmatige
daad aanleiding kon geven tot schadevergoeding en werd aldus getracht een beperking aan te brengen
aan artikel 1401. Uit onderzoek blijkt dat evenwel dat de toevoeging van de notie "onrechtmatige" niet
heeft geleid tot een dergelijke beperking (Van Maanen, G.E., "Onrechtmatige Daad", Ac, 14 en 176).
In de juridische literatuur in Nederland is inderdaad heel wat geschreven omtrent de invulling die ge-
durende de negentiende eeuw werd gegeven aan artikel 1401 BW en de al dan niet zelfstandige bete-
kenis van artikel 1402 BW. Zie hierover o.m. Schut, G.H.A., "Onrechtmatige Daad", Ac, 37 e.v.; As-
ser-Hartkamp, "Verbintenissen III", Ac, 77 e.v.; Van Dunned J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 126
e.v.; Van Maanen, G.E., "Onrechtmatige Daad", Ac, 152; Van Maanen, G.E., "De mythe rond het ar-
rest Lindenbaum-Cohen (31 januari 1919)", /Jecfl/ en A>Me/fc, 1983, 51-87; Van Maanen, G.E., "On-
rechtmatige Daad tussen BW en NBW. Overeenkomsten en verschillen in de wettelijke struktuur van
de artt. 1401 en 1402 BW 1838 en art. 6.3.1.1 NBW", Grom/tger opme/vt/ngen en merferfe/ingen. A/a-
gazi/n voor £eersre///ge flecnfsverge/i/fang op /foforiw/ie Gro/irfs/ag, II, 1985, 156.
Van Dam, C.C., "Zorgvuldigheidsnorm en Aansprakelijkheid", Ac, 81-87.
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heid en schuld en werd het begrip schuld in objectieve of in subjectieve zin gehanteerd. Bij de
redactie van het NBW, heeft de Nederlandse wetgever zich in ruime mate laten inspireren door de
uitspraak in de zaak Lindenbaum-Cohen" " . Uit de tekst van art. 6:162 NBW", waar het tweede
lid verwijst naar de onrechtmatigheid en het derde lid naar de toerekenbaarheid blijkt dat een
formed onderscheid wordt gemaakt tussen onrechtmatigheid en toerekening". Schuld wordt er
gehanteerd in de beperkte betekenis van verwijtbaarheid**.

Van Dam heeft kritiek geleverd op de formulering van lid 3, omdat hij vreest dat de term toereke-
ning onder het NBW dezelfde dubbelzinnige functie zou krijgen als de term schuld in het oude
BW". Ook andere auteurs stellen de functie van het begrip "schuld", zoals geformuleerd in artikel
6:162, lid 3 in vraag'®.

In feite wordt het begrip "fout" in Belgie gehanteerd in dezelfde zin als het begrip schuld in ruime
zin in Nederland, namelijk een toerekenbare onrechtmatige gedraging. Ook het voortreffelijk
onderzoek van van Dam heeft aangetoond dat deze verschillende begrippen terug te voercn zijn
tot verschillen in formele vereisten (met name "fout" in Belgie en "onrechtmatigheid" en "toere-
kening" in Nederland)". De structuur van artikel 6:162 NBW leunt inderdaad meer aan bij het
Frans recht, dan op het ccrste gezicht kan worden vermoed*". In beide landen is uiteindelijk van
belang of de zorgvuldigheidsnorm al dan niet werd geschonden; materieel bestaan tussen beide
systemen aldus geen aanzienlijke verschillen" " .

Hoge Raad, 31 januari 1919, Afe</er/an</.se ywniprurfe/il/e, 1919, 161. Deze zaak kan als volgt worden
samengevat. Cohen, ex-werknemer van de drukkerij van Lindenbaum, richtte een eigen drukkerij op
waarbij hij een werknemer van zijn voormalige werkgever ertoe overhaalde inlichtingcn te verstrekken
betreffende uitgaande offertes. Lindenbaum beweerde dat hij hierdoor verschillende bestellingen had
gemist en hij daagde Cohen voor de rechtbank. Aangezien in die tijd de feiten niet onder de toenmalige
strafwet vielen en er aldus geen wet was geschonden, kwalificeerde de Hoge Raad de handelingen van
Cohen wel degelijk als onrechtmatig.

Zie hierover onder meer Spier J., Hartlief, T., Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenis-
sen", Ac , 2 1 ; Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac , 124 e.v.
Dit artikel van het Nederlandse Nieuw BW bouwt voort op artikel 1401 van het oude BW (Asser-
Hartkamp, "Verbintenissen III", A c , 77-78).
Over de toerekening, zie Sieburgh, C.H., 7bereAen;fig van ee/i onrecAfma/jge rfnarf, Kluwer, Deventer,
2000, 5 e.v.
Hartlief, T. en Van Maanen, G.E., "Hoe werkt de onrechtmatige daad?", A c , 53 ; Spier J., Hartlief, T.,
Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", Ac , 15.
Hiermee wordt bedoeld dat, in de categorie van strijdigheid met een wettelijke plicht, zowel het gedrag
als de persoon worden getoest: niet alleen deze strijdigheid zelf, maar bovendien de onachtzaamheid
van de dader moet worden bewezen (Van Dam, C.C., "Zorgvuldigheidsnorm en Aansprakelijkheid",
Ac , 86-87).

Spier J., Hartlief, T., Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", A c , 65.
Van Dam, C.C., "Zorgvuldigheidsnorm en Aansprakelijkheid", Ac , 94. : •"'
Van Dam, C.C., "Aansprakelijkheidsrecht", Ac , 164. :
Van Dam, C.C., "Zorgvuldigheidsnorm en Aansprakelijkheid", A c , 94. .••••-•
Van Dam heeft verschillende elementen ontwikkeld die van belang zijn bij de vraag of een persoon in
een gegeven situatie zorgvuldig heeft gehandeld: de aard en de omvang van de schade; dc waarschijn-
lijkheid dat deze schade zich zal voordoen; de aard van de gedraging; de bezwaarlijkheid, in termen
van kosten, tijd en moeite voor het nemen van voorzorgsmaatregelen (Van Dam, C.C., "Zorgvuldig-
heidsnorm en Aansprakelijkheid", Ac , 110-132). r .... . .-..- . . . •=. . . . , . - , . . . . • ,
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1.3.3. Relativiteit , ,-,„ ,

Hieronder wordt eerst weergegeven wat onder de relativiteitsleer wordt begrepen (§ 1.3.3.1),
wordt vervolgens toegelicht hoe de relativiteit zich verhoudt tot de causaliteit (§ 1.3.3.2). Tenslot-
te wordt aangetoond dat de relativiteitseis zoals die in Nederland wordt gehanteerd, ook een
invloed hecft op gevallen van milieuaansprakelijkheid bij bodemverontreiniging (§ 1.3.3.3).

/.3J.7. Omse/in/'vmg •••'••• • • • : : ••

Zoals aangegeven neemt de zorgvuldigheidsnorm een centrale rol in in het aansprakelijkheids-
recht en zal een fout die in een oorzakelijk verband staat tot de schade, aanleiding geven tot aan-
sprakelijkheid.

In Nederland is evenwel een bijkomende zorgvuldigheidstoetsing vereist. Niettegenstaande het
tweede lid van dit artikel 6:162 NBW de indruk wekt dat de inbreuk op een subjectief recht
meteen zou leidcn tot een onrechtmatige daad, wordt vrij algemeen aanvaard dat ook moet wor-
den getoetst of werd gehandeld in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid".

Deze problematiek heeft te maken met de in Nederland en Duitsland aanvaarde relativiteitsleer
(ook bekend als de Sdjufz«o/-m-theorie of de normbestemmingsleer)^: enkel wanneer de norm
ertoe strekt het belang van de benadeelde te beschermen, zal schadevergoeding worden toege-
kend.

In Nederland werd de relativiteitsleer geintroduceerd door van Gelein Vitringa" en in 1928 voor
het eerst door de Hoge Raad aanvaard*'. Zeker sinds het brandstichtingarrest van 1930" hanteert
de Hoge Raad het principe dat onrechtmatigheid tegenover een bepaalde persoon niet meteen
betekent dat tegelijk onrechtmatig wordt gehandeld tegenover eenieder die schade heeft gele-
den". Nadat aanvankelijk op deze theorie kritiek werd geleverd", wordt de relativiteitsleer in
Nederland vrij algemeen aanvaard™. Na de genoemde arresten, werd deze leer expressis verbis

In verband hiermee wordt in Nederland de bepaling van artikel 6:162 onder vuur genomen Met name
door Van Dam, C.C., "Zorgvuldigheidsnorm en Aansprakelijkheid", Ac, 191-192; hierin bijgetreden
door Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 192-193.
In Duitsland wordt de relativiteitsleer verwoord in § 823 BGB: "(1) Wer vorsatzlich oder fahrlassig das
Leben, den K6rper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen
widerrechtlich verletzt, ist demm anderen zum Ersatze des daraus entstchenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezwec-
kendes Gesetz verstopt. Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein VerstoB gegen dieses auch ohne Ver-
schulden moglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein".
van Gelein VitTinga, J., "Openbaarheid van den weg en burgerlijk recht", /tecAMge/eerd Afagazi/>i
r/iemis, 1919, 23-50. Zie hicrover Van Maanen, G.E., "Onrechtmatige Daad", Ac, 196 e.v.
Hoge Raad, Marchant d'Asembourg/Staat, 25 mei 1928, JVe<fe/7amfre JuruprWenfte, 1928, 1688.
Hoge Raad, Vonk brandstichting, 24 januari 1930, Aterfer/anrfse yuniprarfenlie, 1930, 299.
Hier dient te worden aangestipt dat de relativiteitsleer aldus werd toegcpast op de onrechtmatigheidsca-
tegorie "doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht".
Met name door Scholten en Meijers en later door Van Dunne; Meijers schreef bijvoorbeeld: "Een
beperking der aansprakelijkheid door na te gaan wier belangen de norm beoogt te schermen, past alleen
bij sommige, publiekrechtelijke wettelijke voorschriften" (Meijers, AWe/7anrf.se ./un'.s/>n«feflfie, 1937,
899).
Schut, G.H.A., "Onrechtmatige daad", Ac, 41 e.v.
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opgenomen in het NBW, met name in artikel 6:163 (/i/nc/o art. 6:162, lid l " ) : "Geen verplichting
tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de
schade zoals dc benadcelde die heeft geleden". Met andere woorden: de handeling moet jegens de
eiser onrechtmatig zijn'". De relativiteitsleer is niet beperkt tot een onrechtmatigheidscategorie,
maar kan worden toegepast op de verschillende onrechtmatigheidscategorieen.

De wettelijke neerslag van de relativiteit in artikel 6:163 NBW heeft bijgevolg geleid tot een
uitbreiding van het toepassingsgebied van de relativiteitsleer'''. Volgens Hartlief is de relativi-
teitseis voornamelijk van belang bij de wetsovertreding aangezien bij de inbreuk op een recht
enkel de titularis van dat recht een vordering kan instellen en aangezien de maatschappelijke
zorgvuldigheid "bijna per defmitie een gericht beschermingsbereik heeft"'''. Over het algemeen
wordt aangenomen dat artikel 6:163 een dubbele functie heeft: ten eerste dient het gedrag jegens
een ander onrechtmatig te zijn; en ten tweede dient tegelijk de door de benadeelde geleden schade
onder het beschermingsbereik van de geschonden norm te vallen". • - : ; -

Volgens van Dunn6 is de relativiteitsleer een verkeerd toegepaste Duitse theorie, in die zin dat §
823, lid 2 BGB betrekking heeft op de inbreuk op een subjectief recht™. Zeker sinds de aanvaar-
ding van de Hoge Raad van de toerekening naar redelijkheid als causaliteitsgrondslag in 1970"
zou er geen nood meer zijn aan een Schutznorm, aldus van Dunn6™ " . Dit brengt ons bij het
verband tussen relativiteit en causaliteit.

/ .JJ .2. Jte/a/jvi'/eif versus ccm.ra/z're/7

Over het algemeen wordt de relativiteitstheorie noch in Belgie, noch in Frankrijk aanvaard*":
zodra een fout wordt begaan die in een causale relatie staat tot de schade, zal de auteur van de
schade tot schadevergoeding gehouden zijn. Nochtans betekent deze afwijzing niet dat in BelgiS

" Met name de bepaling: "Hij dieyege/is een a/irfer een onrechtmatige daad pleegt ..." (eigen cursive-
ring).

™ Schut, G.H.A., "Onrechtmatige Daad", Ac, 42.
" Van Dam, C.C., "Zorgvuldigheidsnorm en Aansprakelijkheid", Ac, 80-81. Van Dam wijst er overigens

op dat de wet dusdanig is geformuleerd dat sprakc is van een relativiteitsvermoeden; het is aan de ver-
oorzaker om de afwezigheid van relativiteit te bewijzen.

" Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 46.
" Van Maanen, G.E., "De relativiteit als onlosmakelijk bestanddeel van de onrechtmatigheidsvraag", in

/WisceZ/anea. ,/Mmco7j.5u/ro vero Derf/cafa, Van Dunne-bundel, 1997, 262; Spier J., Hartlief, T., Van
Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", Ac, 57.

™ Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 208.
" Hoge Raad, 20 maart 1970, A'erfer/anrfse y«mpru</e/i/ie, 1970, 251 (Waterwingebied). Voorheen werd

in Nederland uitgegaan van de adequatietheorie (Hoge Raad, 3 februari 1927, jVerfer/a/i<Ase Junspru-
rfe«/e, 1927, 626 (Haagsche Post) en Hoge Raad, 28 februari 1929, /Verfer/a/irfre ./unjprurfe/Jlie, 1929,
905 (Intercueros)). Verderop wordt teruggekomen op het causaliteitsvraagstuk.

" Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 208.
In het midden van de jaren negentig werd over het nut van de relativiteitsvereiste een vinnige discussie
gevoerd tussen Van Maanen en Van Dunne. Zie Van Maanen, G.E., "Kroniek van het vermogens-
recht", A/eder/<7/i(/r •/un.He/iWatf', 1995, 338-346, als kritiek op Van Dunnes visie op de 30-septcmber
arresten in M/fi, 1994, 1330 e.v. Van Maanen, G.E., "De relativiteit als onlosmakelijk bestanddeel van
de onrechtmatigheidsvraag", o.c, 260 en 267.
Comelis is het niet eens met deze stelling: hij ziet zowel in de aansprakelijkheid van de ouders voor
schade veroorzaakt door hun kinderen (art. 1384, lid 2 BW), als in de aansprakelijkheid van onderwij-
zers en ambachtslui (art. 1384, lid 4 BW) een toepassing van de relativiteitsleer, in die zin dat cnkel
derden op deze bepalingen een beroep kunnen doen. De ouders of de ambachtslui zelf kunnen op deze
bepaling geen beroep doen (Comelis, L., "Beginselen", Ac, 309 en 336).
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en Nederland analoge gevallen systematisch tot verschillende resultaten leiden. Eerder reeds
verdedigden tegenstanders van de relativiteitsleer dat tot eenzelfde resultaat kan worden gekomen
door een correcte toepassing van de causaliteitstheorie^'.

Terwijl in Nederland een gegeven vordering zal worden afgewezen omdat de geschonden norm
niet strekte tot bescherming van de belangen van de klager, zal in Belgie dezelfde vordering
veelal worden afgewezen wegens het ontbreken van een causale relatie tussen de fout en de scha-
de^. Zoals bekend wordt in Belgie, bij het beoordelen van de causaliteitsvraag, de equivalentie-
leer gehanteerd. Deze leer impliceert dat de dader wordt aansprakelijk gesteld zodra de schade
zich niet zou hebben voorgedaan bij afwezigheid van fout". Omgekeerd kan de rechter een op
een fout gebaseerde schadevordering afwijzen indien de schade ook zou zijn ontstaan zonder de
fout'''. Hoewel in Belgie en Frankrijk kritiek wordt geleverd op de relativiteitsleer omdat deze
vaag zou zijn, blijkt dat de equivalentieleer en de beoordeling van de noodzakelijke causale rela-
tie, even vaag zijn*'. Door de vereiste causaliteit tussen de geschonden norm en de schade, wordt
in het Franse, en in zekere mate ook in het Belgische systeem de relativiteit als het ware op indi-
recte wijze aangenomen^. In zekere zin verwijzen zowel de causaliteit als de relativiteit naar de
voorzienbaarheid van de schade".

Hier ligt dan ook de essentie van de gehele discussie: zowel de causaliteit als de relativiteit zijn
leerstukken die ertoe strekken te vermijden dat de aansprakelijkheid in een concrete situatie te ver
zou worden doorgetrokken. Op dit punt zijn van Maanen en van Dunne het overigens met elkaar
eens: de onrechtmatigheidsvraag ex artikel 6:162 BW valt steeds terug te leiden naar een concrete
vraag". Het meningsverschil tussen beide hoogleraren slaat op de wijze waarop dit dient te ge-
beuren".

Naar Belgisch recht zal de beperking van de aansprakelijkheid eerder worden bereikt via de cau-
saliteitsvraag, terwijl in Nederland in mindere of meerdere mate een beroep zal worden gedaan op
de relativiteitseis. Het is hierbij zeer de vraag of het ene criterium minder aanleiding geeft tot
discussie dan het andere.

Zo onder meer Wolfsbergen, A., "Reactie op Telders", Wee^o/ao" voor frivaafrec/if,
/tegirtra/ie, 1929, 3115-3116.
In Nederland heeft de causaliteitsvraag vooral nog een functie bij de schending van wettelijke gedrags-
normen (Hartlief, T. en Van Maanen, G.E., "Hoe werkt de onrechtmatige daad?", Ac, 16).
Vandenberghe H., Van Quickenbome, M. en Wynant, L., "Overzicht van rechtspraak (1985-1993)",
o.c, 1452.
Hof van Cassatie 13 februari 1987, ,4rrerte/i van Aer //o/van CaMaft'e, 1986-87; Hof van Cassatie, 2
September 1986, /frresfen van ne/ //o/van CaJ5a//e, 1986-87, 9.
Philippe, D.-M., "La throne de la relativity aquilienne", in Me/anges /Joger O. Z)a/c?.
e//fajurances, Larcier, Bruxelles, 1994, 484-485.
Van Dam, C.C., "Zorgvuldigheidsnorm en Aansprakelijkheid", Ac, 96.
Schamps, G., La mue en rfanger: t/n concepr /bnaVweur a"nn principe genera/ </e
,4/ia/yje rfe aVo/7 compare, Bruylant, L.G.D.J., Brussel, 1998, 939 (hierna geciteerd als "La mise en
danger").
Van Maanen, G.E., "De relativiteit als onlosmakelijk bestanddeel van de onrechtmatigheidsvraag",
o.c, 270.
Hierbij is Van Maanen de mening toegedaan dat de toepassing van de Schutznorm-leer in sommige
gevallen leidt tot een zinniger oplossing dan een correctie via de schuld of causaliteit (Van Maanen,
G.E., "De relativiteit als onlosmakelijk bestanddeel van de onrechtmatigheidsvraag", o.c, 268).
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/rf voor feorfemvervw/'/ing

Het interessante van de relativiteitsleer in het kader van dit proefschrift, ligt erin dat deze leer in
het begin van de negentiger jaren in Nederland opnieuw volop in de aandacht is gekomen in het
kader van milieuaansprakelijkheid voor bodemvervuiling. Voor een goed begrip van deze pro-
blematiek, dienen een aantal bclangrijke arresten te worden besproken die in deze materie door de
Hoge Raad werden geveld.

Inzake aansprakelijkheid voor bodemvervuiling en meer in het bijzonder het verhaalsrecht van de
overheid, is in Nederland met name artikel 75 van de Wet Bodembescherming (Wbb)"' van be-
lang". Krachtens artikel 75 Wbb eerste lid, kan de Staat de kosten van onderzoek en sanering die
te haren laste vallen, verhalen op degene door wiens onrechtmatige daad de verontreiniging of
aantasting van de bodem in het betrokken geval is veroorzaakt en die deswege of anderszins
buiten overeenkomst jegens enige overheid krachtens burgerlijk recht aansprakelijk is voor de
gevolgen daarvan. Een eerste belangrijke vaststelling in dit verband is dat dit wetsartikel slechts
verwijst naar de op basis van het privaatrecht bestaande aansprakelijkheidsgronden'^. De on-
rechtmatigheid dient dus te worden vastgesteld op basis van de gebruikelijke criteria ex artikel
6:162 NBW. Ten tweede wordt met de zinsnede "anderszins buiten overeenkomst (...) krachtens
burgerlijk recht aansprakelijk" aangegeven dat de overheid eveneens over een verhaalsrecht be-
schikt bij risicoaansprakelijkheid".

De relativiteitseis impliceert dat enkel degenen die door de overtreden bepaling worden be-
schermd aanspraak kunnen maken op schadevergoeding'*. Indien een eis bijvoorbeeld is geba-
seerd op het overtreden van de milieuvergunning zal worden gekeken in welke mate inspraak bij
de vergunningverlening is mogelijk geweest; is er inspraak geweest, dan kan dit een indicatie vor-
men dat de belangen van derden inderdaad door de desbetreffende bepaling worden beschermd".
Logischerwijze vloeit uit bovenstaande bepaling voort dat een esscntieel belang toekomt aan de
vraag wanneer iemand jegens de overheid onrechtmatig handelde. In een eerste belangrijk arrest
besliste de Hoge Raad dat verontreiniging van de bodem onrechtmatig is jegens de Staat omdat
de milieubelangen van de Staat op ontoelaatbare wijze werden opgeofferd aan de eigen bedrijfs-

WetvanlOmei 1994, SW>., 331.
De Wbb werd voorafgegaan door artikel 21 van de Nederlandse Interimwet Bodemsanering (Wet van
29 december 1982, &&., 763) die voorzag in een directie financiering door de Staat (met bijdrageplicht
van de gemeenten), de mogelijkheid tot het instellen van heffingen voor bepaalde bedrijfstakken en het
kostenverhaal op de daadwerkelijke (onrechtmatige) veroorzaker. Zie hierover Bauw, E., fluife/icon-
frac/ue/e ao/upraAre/zyAAeiY/ W/ boae/wveromre/mg/ng, diss., Kluwer, Deventer, 1994, 250 e.v.
Van Acht, R.J.J. en Bauw, E., A/iV/euprfvaiMrecA/, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, tweede druk, 1996,
138.
Tonnaer, F.P.C.L., WanrftoeA: van Aef /Verfer/anrfs A/iVjeurecnf, Lemma, Utrecht, 1994, 960 (hiema
geciteerd als "Handbook Nederlands Milieurecht").
Van Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", / .c , 39.
Rus-Van der Velde, M., "Onrechtmatige daad en vergunning", in Koeman, N.S.J., Ouwerkerk, W.J. en
Van Dunne, J.M. (red.), "Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade", / . c , 106.
Hoge Raad, 14 april 1989, /fec/ittpraa* van rfe (fee*, 1989, nr. 107 (Benckiser/Staat), /kwartaa/&er/c/i<
M'emviW, 1989, 123 e.v. metnoot Van Maanen, G.E. en Hartlief, T. Het Duitsebedrijf Benckiser, dat
begin dat jaren tachtig manieren vond om af te geraken van het door hen geproduceerd chemisch af-
valgips, had deze afvalstoffen afgegeven aan een Nederlands bedrijf (Bos Bouwstoffen), zonder voor-
afgaand onderzoek te yerrichten aangaande de definitieve bestemming van het afval en dit terwijl er
duidelijke aanwijzingen bestonden dat Bos op onverantwoorde wijze met het afval zou omgaan (Bos
heeft het afval inderdaad op verschillende plaatsen in Nederland gestort).
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belangen. Het storten van het afvalgips was onrechtmatig jegens de Staat aangezien Benckiser de
milieubelangen van de Staat op ontoelaatbare wijze had opgeofferd aan haar eigen belangen''.

In de zaak Staat/Van Amersfoort'* besliste de Hoge Raad dat de overheid enkel een beroep kon
doen op artikel 21 lbs indien is voldaan aan alle vereisten van artikel 6:162 NBW. Dit impliceert
dat de veroorzaker slechts onrechtmatig handelde jegens de overheid indien het voor de veroorza-
ker duidelijk was of duidelijk behoorde te zijn dat de overheid zich het belang van de bodemsane-
ring zou aantrekken. Pas vanaf dat moment diende het voor de veroorzaker duidelijk te zijn dat hij
de overheid in haar belang zou treffen en ontstond een zorgplicht ten overstaan van die over-
heid". Aldus formuleerde de Hoge Raad een algemeen abstract criterium voor het bepalen van de
datum vanaf wanneer de overheid zich het belang van de bodemsanering zou aantrekken. Deze
uitspraak stelde de overheid voor een probleem aangezien de bedoeling van artikel 21 lbs erin
bestond om de relativiteitseis opzij te schuiven'"" terwijl de Hoge Raad in het arrest Van Amers-
foort integendeel deze relativiteit, minstens ten dele, bevestigde. ..•,...•.••

In de daarop volgende arresten Akzo Resins en Van Wijngaarden preciseerde de Hoge Raad""
dat het pas vanaf het midden van de jaren zeventig voor ondememers duidelijk was (of duidelijk
hoorde te zijn) dat de overheid tot concrete actie inzake bodemsanering zou overgaan. De vereiste
duidelijkheid voor ondememers die in het verleden hun eigen bedrijfsterrein hebben verontrei-
nigd, bestond volgens de Hoge Raad vanaf 1 januari 1975.

In drie belangrijke arresten gewezen op 30 September 1994 - met name Shell-Gouderak, Solvay
Duphar en Fasson"" - ging de Hoge Raad een stap verder"" door te preciseren dat deze datum
eveneens geldt voor het storten of ter stort afgeven van afvalstoffen. De Shell-Gouderak-zaak als
voorbeeld nemend, achtte het Hof van Amsterdam"* (nadien aanhangig gemaakt voor de Hoge
Raad) weliswaar bewezen dat de verontreiniging grotendeels was veroorzaakt door onzorgvuldig
handelen van Duphar, maar stond het daarentegen niet vast dat Duphar reeds voor 1969 wist of
kon weten dat de overheid zou overgaan tot sanering van de stortplaats in kwestie. Daarenboven
oordeelde het Hof dat de relativiteitsvereiste niet alleen geldt voor verontreiniging van het eigen
bedrijfsterrein, maar eveneens voor andere gevallen van bodemverontreiniging. Ook de Hoge
Raad was van oordeel dat voor andere terreinen dan het eigen bedrijfsterrein het Van Amersfoort-
arrcst diende te worden gevolgd. Aangezien het belang niet van aard verschilt naargclang het gaat
om een eigen terrein van de vervuiler of om een tcrrein van iemand andcrs, is ook voor deze

Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek Nederlands Milieurecht", /.c, 962-963.
Hoge Raad, 9 februari 1990, Aterfer/Wse Juris/H-urfenft'e, 1991,462 (Staat/Van Amersfoort).
Van Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", /.c, 139.
In het memorie van antwoord van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene lezen we het
volgende: "... om iedere twijfel betreffende de mogelijkheid van verhaal door het Rijk te voorkomen,
in artikel 21 (...) een specifiek verhaalsrecht van het Rijk was opgenomen, ongeacht het antwoord op
de vraag jegens wie de onrechtmatige daad is gepleegd" (Memorie van Antwoord, Eerste Kamer,
1982-1983, 16.821, nr. 30b, 4).
Hoge Raad, 24 april 1992, nr. 14.746 (Staat/Akzo Resins) en Hoge Raad, 24 april 1992, nr. 14.490
(Staat/Van Wijngaarden), 77/rf.se/iny? voor A/i7;'eMflfln.spra&e///A:Ae;rf, 1992/4, 140 e.v. Zie hierover o.m.
Drupsteen, Th.G., "Relativiteit per 1 januari 1975", M>rfer/a/irf.s Jumte/io/flrf, 1992, afl. 25, 786-791.
Respectievelijk nrs. 15.308, 15.314 en 15.315; gepubliceerd in /tecAttpraa* von rfe ffee*, 1994/29, nr.
185-187.
Zie o.m. Van Maanen, G.E., "Bodemsanering na Duphar, Fasson en Gouderak", <4n/j.rpr<7£e/i/W!eirf e/i
Kerzetenng, 1994/6, 139-143; Van Dunne\ "Wie sterk is mag dom zijn", /VerfeWa/ids ,/Mrj.s/enWflrf,
1994,1329-1338.
Hof Amsterdam; 17 december 1992, 7yrf.sc/in// voor A/i/t'euaa/upnifte/ij&Aeirf, 1993, nr. 4, 107, met
noot Van Dunni.
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andere terreinen v66r 1 januari 1975 niet aan de relativiteitsvereiste voldaan. Verder bcvestigt de
Hoge Raad het Van Amersfoort-arrest door erop te wijzen dat artikel 21 lbs draait rond de vraag
of sprake is van onrechtmatigheid in de zin van artikel 1401 oud BW doordat is gehandeld in
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht bctaamt. Indien de vervuiler een belang van een
ander schendt waarop hij niet hoefde bedacht te zijn, dan is niet voldaan aan de relativiteitseis;
bijgevolg heeft dc vervuiler niet onrechtmatig gehandeld jcgens die ander, aldus de Hoge Raad.

De genoemde arresten hebben volgens van Maanen duidelijkheid geschapen doordat, buiten de
theoretische gevallen van strijdigheid met de wet of inbreuk op een subjectief recht, de sanerings-
kosten voor gevallen waar de vervuiling dateert van voor 1 januari 1975 niet verhaalbaar zijn op
de toenmalige veroorzaker, tenzij de vervuiler wist of moest weten dat zijn handelswijze tot ver-
ontreiniging zou lciden"". Al deze kosten vallen bijgevolg in principe ten laste van de gemeen-
schap, die heeft geprofiteerd van de economische groei die aan de basis ligt van de bodemveront-
reiniging, aldus nog steeds de Hoge Raad. Het moge duidelijk zijn dat tengevolge deze arresten,
degedaagdebedrijvenvrijuitgingen. . ... .

De uit de 30-september arresten voortvloeiende leer, heeft in dc Nederlandse literatuur aanleiding
gegeven tot talrijke discussies. Zo onder meer van de kant van van Dunne die betoogt dat de
oplossing uit de arresten in strijd is met artikel 6:163 BW"" "". Steeds volgens van Dunne heeft
de Hoge Raad in deze arresten "op opzienbare wijze" het relativiteitsvereiste ondergebracht bij de
onrechtmatigheid van de handeling, waardoor beide criteria een geheel vormen"" en is dc Hoge
Raad tckortgeschoten in haar motiveringsverplichting"". Van Dunne pleit dan ook vurig voor de
afschaffing van het leerstuk van de relativiteit.

Inmiddels is artikel 21 lbs vervangen door artikel 75 Wbb dat - zij het in een beperkt aantal ge-
vallen - de relativiteitsvereiste opzij schuift. Artikel 75, vijfde lid Wbb biedt de Nederlandse Staat
de mogelijkheid om de saneringskosten, waarvan de vervuiling die eraan ten grondslag ligt da-
teert van voor 1975, onder twee voorwaarden te verhalen. Deze voorwaarden"" zijn evenwel
dermate strikt dat de Staat slechts in uitzonderlijke gevallen de kosten zal kunnen verhalen'". Met

Van Maanen, G.E., "Bodemsanering na Duphar, Fasson en Gouderak", o.c, 143; zie ook Bauw, E.,
"Buitencontractuele aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging", Ac, 282 e.v.
Ten eerste omdat dit artikel geen voorzienbaarhcid van de schade van de benadeelde vereist en ten
tweede omdat het aan de gedaagde partij toekomt om te bewijzen dat niet is voldaan aan de relativi-
teitsvereiste (Van Dunne, noot onder de arresten in het 77/Yfac/iri/r voor AZ/Vieuflanipra^e/yA/ie/rf, 1994,
166 en Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 218). De discussie met betrekking tot de voor-
zienbaarheid van de schade vloeit voort uit een ovenveging van de Hoge Raad die stelt dat het een ge-
val betreft "waarin de ander ten gevolge van dit onrechtmatige gedrag een schade lijdt welke de dader
niet had voorzien en niet behoefde te voorzien" (ovenveging 3.8.5, /n/i/ie).
Zie evenwel ook de discussie tussen Spier en Snijders: Snijders, H.J., "Aansprakelijkheidsrecht na
Gouderak en Spier", Wee/tWod voor />n'vaa/reenf. Atofar/aa/ en /teg/rfrafte, 1995,nr. 6180 en 6181; en
reactie van Spier, J., "De macht van het toeval", (fee/toW voor Pr/vaa/rec/i/, TVo/oriaaf en flegisfraf/e,
1995, nr. 6205, 847.
Van Dunni, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 212.
Smale, L.J. en Van Dunne, J.M., "Aansprakelijkheid voor milieuschade en financiele zekerheid naar
huidig recht: knelpunten en gerealiseerde oplossingen. Nederlands recht", Wiggers-Rust, L.F. en Deke-
telaere, K., (red.), /la/7S/>raA:e////fc/ieirf voor mi7ieu.se/iarfe en_/?na/jc;'e7e zeter/ie/d'. £en verge/yUng van
jVerfer/anrfs, Be/gwc/i en Europees recA/, Die Keure, Vermande, Lelystad, 1998, 26.
Deze kunnen als volgt worden geresumeerd: vereist is dat de veroorzaker de aan de stoffen verbonden
ernstige gevaren kende of behoorde te kennen en dat de veroorzaker zich ernstig verwijtbaar niet van
de verontreinigende gedragingen heeft onthouden.
De voorwaarden onder artikel 75 Wbb zijn volgens Van Dunne niet eens zo strikt, gelet op de sterke
objectivering van het schuldbegrip en de zware eisen die de rechtspraak in verschillende gevallen op-
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andere woorden: op basis van art. 75, 5° lid Bww kan slechts in een zeer beperkt aantal gevallen
de relativiteitseis opzij worden geschoven. In een minderheid van gevallen zal bodemvervuiling
daterend van voor 1975 onrechtmatig zijn jegens de Staat.

Bovcnstaande elcmenten geven aan dat de discussie in verband met een aantal concepten zoals
die worden gebruikt en omschrevcn in het onrechtmatige daadsrecht (i.e. de relativiteitsleer toe-
gepast op de aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging) geenszins theoretische discussies zijn,
maar integendeel een belangrijke maatschappchjke en economische impact kunnen hebben.

/.¥. Conc/ws/e ' •••'•-

Het Belgische en het Nederlandse civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht, die in het begin van
de negentiende eeuw op hetzelfde wetboek waren gebaseerd, zijn formeel en op het eerste gezicht
ver uit elkaar gegroeid. Opvallend hierbij is dat het Belgische aansprakelijkheidsrecht zijn banden
met het Franse recht heeft behouden, terwijl in het Nederlandse recht veeleer een invloed van het
Duitse recht (bijvoorbeeld via de relativiteitsleer) is te merken.

Dit betekent evenwel nict dat beide rechtsstelsels niet meer met elkaar zijn te vergelijken. Vaak
zal, via andere wegen en andere begrippen, een analoog resultaat worden bereikt: in tegenstelling
tot in Nederland, staat de toerekeningsvereiste niet met zoveel woorden in het Belgische BW, en
toch dient ook in Belgic een fout aan de dader kunnen worden toegerekend; inzake de onrechtma-
tigheidsvereiste, wordt in beide landen een beroep gedaan op de zorgvuldighcidsnorm; voor wat
betreft het verhinderen van een overdreven aansprakelijkheid, wordt in Belgie een beroep gedaan
op de causaliteitsleer en in Nederland op de relativiteitsleer. In beide rechtsstelsels wordt bijge-
volg ook rekening gehouden met de voorzienbaarheid van de schade. Opvallend is vooral dat
bepaalde begrippen zoals schuld en causaliteit in beide landen een andere invulling krijgen, maar
dat anderzijds deze verschillen niet dermate onovcrbrugbaar zijn dat een vergclijking tussen het
Nederlandse en het Belgische nucleaire civiele aansprakelijkheidsrecht, in het verdere onderzoek,
onmogelijk zou zijn.

Rechtsvergelijkend onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat het Franse privaatrecht - en een
groot deel van de Belgische rechtsleer - ook van bclang is voor de invulling van het Nederlandse
BW"'. Bovcndien sluit Boek 6 NBW inhoudelijk vrij nauw aan bij het oude Nederlandse BW
waardoor in deze materie ook het "oude recht" nog van groot belang is voor het geldende Neder-
landse civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht"''. Opvallend is ook dat de formele wijziging van
het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht in Nederland niet heeft belet dat ook na de invoering
van het NBW discussies zijn blijven bestaan. In beide landen blijven meningsverschillen bestaan
over de inhoud van bepaalde begrippen, wat de dynamiek van het civiele aansprakelijkheidsrecht
zekcr ten goede komt.

Er kan dan ook worden aangenomen dat het uitgangspunt van de code Napoleon voor beide
rechtsstelsels nog steeds geldig is: in principe draagt eenieder zijn eigen schade, tenzij een fout in
hoofde van een ander kan worden bewezen en deze aan de aangesprokenen kan worden toegewe-
zen. Het uitgangspunt van een op de napoleontischc code gebaseerde civielrechtelijke aansprake-

legt. Aldus wordt vrijwel alles emstig verwijtbaar (Van Dunn6, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac,
561).
Milo, J.M., "Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogens-
recht 1838-1940", Ac, 37.
Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", 125.
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lijkheid houdt in dat ieder zijn eigen schade draagt en dat enkel na bewijs van bijzondere omstan-
digheden, een verhaal kan worden uitgeoefend tegen een ander"*. Een dergelijke bijzondere
omstandigheid ondcr het Belgische en Nederlandse BW, is in de regel het bestaan van een fout,
namelijk een inbreuk op een juridisch gesanctioneerde, al dan niet geschreven gedragsnorm of
een inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm.

Samenvattend kan worden gesteld dat, zowel naar Belgisch als naar Nederlands recht, een per-
soon onrechtmatig handelt wanneer hij een inbreuk pleegt op een juridisch gesanctioneerde, al
dan niet geschreven, gedragsnorm (inbreuk op een gebod of een verbod), of wanneer hij een
inbreuk pleegt op de zorgvuldigheidsnorm. Ook onachtzaamheid of onvoorzichtigheid kunnen
dus aanleiding geven tot de plicht om schadevergoeding uit te betalen. Tegelijk wordt de fout van
een persoon in abstracto getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm, waardoor het de voorkeur verdient
om deze fout te ontdoen van enig moreel of verwijtbaar element. De notie schuld zal enkel wor-
den gebruikt in enge zin, namelijk de verwijtbaarheid van de dader. In dit onderzoek worden
bijgevolg de noties fout en foutaansprakelijkheid gehanteerd.

De analyse in dczc paragraaf heeft ook aangetoond dat de discussie omtrent de verschillende
begrippen maatschappelijk en economisch bijzonder relevant kunnen zijn. Tengevolge van de 30-
september arresten van de Hoge Raad dient de Nederlandse Staat in een aantal gevallen op te
draaien voor de kostcn van bodemsanering. Meteen is hiermee ook sprake van de
aansprakelijkheid voor milieuschade. Dit thema wordt hieronder verder besproken.

2. DEAANSPRAKELIJKHEIDSGRONDSLAG BIJ MILIEUSCHADE

Nadat is duidelijk geworden dat het Nederlandse en het Belgische civielrechtelijke aansprakelijk-
heidsrecht zonder onoverkomelijke problemen met elkaar kunnen worden vergeleken, rijst ver-
volgens de vraag naar de toepasselijkheid van dc bepalingen van het Burgcrlijk Wetboek op
gevallen waarbij zich milieuschade voordoet"'. Hieronder wordt de vraag aan de orde gesteld of
het Burgerlijk Wetboek een nuttig instrument is ter zake van de aansprakelijkheid voor milieu-
schade. In eerste instantie wordt onderzocht of foutaansprakelijkheid en risicoaansprakclijkhcid in
het BW nuttige instrumenten zijn bij de aansprakelijkheid voor milieuschade (respectievelijk
§ 2.1 en § 2.2). Nadien wordt in § 2.3 een beknopt overzicht gegeven van cnkclc vormen van
risicoaansprakelijkheid buiten het Burgerlijk Wetboek. De conclusie van dit hoofdstuk wordt ge-
bundeld in § 2.4.

2. /. f o«raa/K/7raA<?/(/'A7i<?iW voor mf7f'eusc7ta<fe in A

Hieronder wordt zowel voor wat betreft het Belgische (§ 2.1.1) als het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek (§ 2.1.2) de vraag beantwoord of de klassieke foutaansprakelijkheid een voldoende
grondslag biedt bij de aansprakelijkheid voor milieuschade.

2.1.1. Op basis van het Belgische BW

Hoewel het in het Belgische BW neergelegde civiele aansprakelijkheidsrecht formed nog dateert
van 1804, neemt de foutaansprakelijkheid toch een belangrijke positie in bij een aan sprake lijk-

Zie hierover Van Gerven, W., "De invloed van verzekeringen op het verbintenissenrecht", o.c, 778.
Hiermee bedoelen we zowel schade aan het milieu zelf (door emissie) als schade ontstaan via het
milieu (zie hierover: Van Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", Ac, 26 e.v.; en Kottenhagen-
Edzes, P.A., "Onrechtmatige Daad en milieu", / .c , 21 e.v.). - . ; : . . .
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heidsvordering ingevolge milieuschade. Reeds in 1979 wees Bocken erop dat artikel 1382 van het
BW een belangrijk instrument is voor de rechter om milieuverstoring tegen te gaan"'. Traditio-
neel worden naar Belgisch recht twee onrechtmatigheidscategorieen onderscheiden: de inbreuk op
een gebod over verbod en de inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm.

Vooraleer verder wordt ingegaan op deze twee categorieen, wordt even aandacht besteed aan de
meest omstreden categorie, namelijk de inbreuk op een subjectief recht. Deze categorie is uiter-
mate relevant ter zake van de aansprakelijkheid voor milieuschade. Immers indien wordt aanvaard
dat een inbreuk op een subjectief recht automatisch betekent dat onrechtmatig werd gehandeld,
dan opent dit nieuwe perspectieven in de discussie rond de vraag of uit het huidige recht een
subjectief recht op een gezond leefmilieu kan worden afgeleid. In het proefschrift van Carette
wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed"^. Zij is de mening toegedaan dat een inbreuk op een
recht een aanvullende toctsing aan de zorgvuldigheidsnorm vercist"^, en maakt dus geen onder-
scheid al naargelang de precieze inhoud van het subjectieve recht. Hoe dan ook wordt naar gel-
dend Belgisch recht niet aanvaard dat de schending van een subjectief recht een juridische gTond-
slag vormt ter zake van de aansprakelijkheid voor milieuschade. Slechts enkele rechterlijke uit-
spraken in kort geding 1 ijken in die richting te gaan; rechtspraakonderzoek heeft echter aange-
toond dat bij de uitspraken ten gronde slechts zelden wordt gebruik gemaakt van het subjectief
recht op een gezond leefmilieu"'. • „•

Zoals hoger aangegeven, wordt naar Belgisch recht een fout aangenomen zodra een wettelijke of
reglementaire bepaling wordt overtreden'^. Hier dient te worden herinnerd aan het feit dat de
relativiteitsvereiste in Belgie niet wordt gesteld'^'. Toegepast op het milieurecht, betekent dit dat
indien bijvoorbeeld een strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuk wordt gepleegd of wanneer de
door de vergunningverlenende overheid opgelegde milieuvoorschriften met de voeten worden
getreden, een fout zal worden aanvaard. Meteen is duidelijk dat naarmate het milieurecht precie-
zere normen bevat en bijkomende activiteiten of inrichtingen onderwerpt aan een vergunnings-
plicht, het foutcriterium aan belang zal winnen bij de aansprakelijkheid voor milieuschade'".
Tegelijk zal de bruikbaarheid van het foutcriterium ter zake van de aansprakelijkheid voor milieu-
schade in bclangrijke mate afhangen van dc precieze strekking van betrokken bepaling, c.q. van
de interpretatie die aan deze bepaling wordt gegeven. . .

Bocken, H., //eJ flfl/isprflfe/i/WieiV/srec/ir oAs .sanctie fegen verrfor/ng van Aef /ee/m//i'eu, diss., Brussel
Bruylant, 1979,427 (hiema geciteerd als "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie").
Carette, A., //erne/ vnn e/i vergoerfmg voor aawfasft'/ig aa/i nief-zoegeeigenrfe Tm'/ieuoesfa/irfrtWe/i,
diss., Intersentia, Antwerpen, 1997, 531-599.
Hierin volgt Carette de visie van Cornells (Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan
niet-toegeeigende milieubestanddelen", / .c , 534).
Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeeigende milieubestanddelen",
Ac, 589.
Bocken, H., "Aansprakelijkheid voor milieuschade", flec/tttfa/nrf/g ffee£6/arf, 1987-1988, 1269; Boc-
ken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., Kooronfiver/7 Decree/ A/i7ieu6e/eirf, Interuniversitaire Com-
missie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest, Die Keure, Brugge, 1995, 861-862
(hierna geciteerd als "Voorontwerp Decreet Milieubeleid"); Coenraets, Ph., £e.s rejpon.saW/i7as e/i mn-
fi'ere rf'e/ivi'ro/memen/, Kluwer, 1997/1, 29-30; Cornelis, L., "Beginselen", Ac, 60 e.v.; Faure, M. en
Deketelaere, K., "Environmental Law in Belgium", in Koeman, N.S.J. (ed), fT/ivironmen/a/ Z,aw /«
furore, Kluwer Law International, Den Haag 1999, 84; Van Oevelen, A., "Objectieve aansprakelijk-
heid voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging, volgens het Belgische recht", in
oanipraAe/yVyieW voor M/ZewscWe, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, 84.
Bocken, H., "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie", Ac, 38.
Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 862.
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Omgekeerd biedt het naleven van alle wettelijke en reglementaire bepalingen evenwel geen ga-
rantie om niet aansprakelijk te worden gesteld voor eventueel ontstane schade'". Zelfs indien de
exploitant de milieuvergunning respecteert en binnen de wettelijk opgelegde emissienormcn blijft,
kan een exploitant aansprakelijk worden gesteld indien de rechter van oordeel is dat de exploitant
de zorgvuldigheidsnorm niet heeft nageleefd.

Ook dient te worden benadrukt dat met name een overtreding van een wettelijke of reglementaire
bepaling in een causale relatie dient te staan tot de schade. Indien bijvoorbeeld een exploitant van
een inrichting voor de opslag en overslag van afvalstoffen een inbreuk pleegt op de op hem toe-
passelijke sectorale milieuvoorwaarden inzake het aanbrengen van een paneel met inlichtingen
over de exploitant zelf"*\ dan zal hij niet op basis van deze overtreding kunnen worden aanspra-
kelijk gesteld voor schade door gel uidsover last of stofhinder. ..... ,<. ....

Net zoals bij het leerstuk van de onrechtmatige daad in het algemeen, is ook de zorgvuldigheids-
norm van belang bij de aansprakelijkheid voor milieuschade'". Ook hier wordt de goede huisva-
der als criterium gehanteerd: heeft de verweerder gehandeld zoals een redelijk en voorzichtig
persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan? Het bewijs van het schenden van een
zorgvuldigheidsnorm zal vaak niet makkelijk zijn'^. Het louter ontstaan van een hinder of schade
is geen voldoende reden om te besluiten tot de overtreding van de zorgvuldigheidsnorm. De
centrale vraag hierbij is welke hinder aanvaardbaar wordt geacht en welke niet.

Bij milieuschade is de kans reeel dat zich, bij de beoordeling van de zorgvuldigheidsnorm, voor
de rechtbank een technische discussie zal ontwikkelen. Artikel 7 van VLAREM II hanteert hierbij
als criterium de best beschikbare techniek'". Dit leidt ertoe dat een exploitant kan aansprakelijk
worden gesteld indien zou blijken dat hij onvoldoende op de hoogte is van de stand der techniek,
of indien hij deze verkeerd zou toepassen. De genomen veiligheidsmaatregclen, dc informatie-
plicht en de waarschuwingsplicht kunnen elementen zijn in dc appreciate van de rechter bij het
bepalen of de zorgvuldigheidsnorm al dan niet wcrd geschonden. Over het algemeen wordt aan-
genomen dat een zorgplicht, zoals bijvoorbeeld opgenomen in artikel 22 van het Vlaamse milieu-

Bocken, H., "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie", Ac, 39; Deketelaere, M., "Milieu-
aansprakelijkheid. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade, strafrcchtelijke aansprake-
lijkheid voor milieumisdrijven, administratieve sancties en veiligheidsmaatregelen, en verzekering van
milieuschade", in A/iVieurecAf in fle/gi<?. Stato @Mert/onu,4n/i0 /997, Die Kcurc, 1997, 682.
Artikel 5.2.1.5, § 1 van VLAREM II bepaalt aan de ingang van de inrichting een uithangbord moet
hangen met daarop onder meer tclefoonnummers van de exploitant, de brandweer etc.
Deketelaere, M., "Deel VII. Milieu en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht", in Deketelaere, K. (ed.),
//anrfftoe* A/zVieurec/i/, Brugge, Die Keure, 2001, 1163.
Zie uitvoerig Bocken, H., "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie", / . c , 39 e.v.
Zie hierover o.m. Bocken, H. en De Saegher, T., "Aansprakelijkheid en financiele zekerheden na
VLAREM II", ri/Yfrc/in/J voor A/iV/eurec/i/, 1993, 83; Billiet, C , "BAT et BATNEEC: quelques faits et
reflexions", /fme/iage/nenz-f/ivnormemen/, 1995/2, 71-77.
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vergunningsdecreet , weinig toevoegt met het oog op een mogelijke aansprakelijkheid ex
artikel 1382 BW"°.

Toch moet voor ogen worden gehouden dat de foutaansprakelijkheid geen wondermiddel is op
basis waarvan aansprakelijkheid voor eender welke milieuschade zonder meer kan worden aange-
nomen. In heel wat gevallen zal het slachtoffer toch een aanzienlijke bewijslast moeten dragen:
vooral het bewijs van de fout en van het causaal verband tussen een fout en de schadc kunnen
soms moeilijk zijn'". Toch aanvaardt het Hof van Cassatie een vrij ruime interpretatie van het
begrip "causaliteit". Op basis van de equivalentieleer wordt in beginsel elke oorzaak van de scha-
de in aanmerking genomen'^.

2.1.2. Op basis van het Nederlandse BW

Hoger werd reeds aangegeven dat naar huidig Nederlands recht artikel 6:162 NBW de basis
vormt van het Nederlandse foutaansprakelijkheidsrecht. Onderzocht dient te worden of de ver-
schillende in dit wetsartikel aangegeven onrechtmatigheidscategoriefin als grondslag kunnen
dienen bij de aansprakelijkheid voor milieuschade'".

Het eerste criterium dat uitdrukkelijk in artikel 6:162 BW wordt aangegeven is de inbreuk op een
subjectief recht. Zoals hoger aangegeven geldt een inbreuk op een subjectief recht slechts als een
vermoeden van de overtreding van een norm en is een bijkomende toetsing aan het zorgvuldig-
heidscriterium vereist.

In dit kader wordt voomamelijk gedacht aan een inbreuk op het eigendomsrecht; maar ook andere
zakelijke en persoonlijke rechten zoals het erfpachtrecht of het huurrecht komen in aanmerking
voor de toepassing van de onrechtmatigheidscategorie "inbreuk op een recht" ex artikel 6:162
NBW'". In dit verband wordt ook gesproken van het burenrecht'"; het betreft immers hinder
veroorzaakt door een naburig erf. Van belang zijn de artikelen 5:37, 5:38 en 5:39 van het

Deze bepaling legt aan de exploitant van een vergunningsplichtige inrichting de plicht op om de nodige
maatregelen te nemen om schade en hinderen te voorkomen.
Een analogc zorgplichtbepaling is opgenomen in artikel 1.1a van de Nederlandse Wet Milieubeheer.
Zie hierover Drupsteen, Th.G. en Koeman, N.S.J. (red.), We/ A/z/zeMoe/ieer. 7etar <£ Com/Me/i/aar,
Kluwer, Deventer, 1996, 15; Michiels, F.C.M.A., De we/ mz'/zeuoe/ieer, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,
tweededruk, 1994,6-7.
Zie hierover Carette, A., "Op zoek naar de inhoud en de draagwijdte van BAT(NEEC)", n/rf^cAn//
voor WiV/eMrecA/, 1996, 310-328.
Coenraets, Ph., "Les responsabilitis en matiere d'environnement", Ac, 32; Deketelaere, K., "De voor-
stellen van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest
inzake de aansprakelijkheid voor milieuschade", in Deketelaere, M. (red.), /?ece/i/e O/i/w/Vbfce/r/ige/i m-
rate de aa/ispro&e/z/Wiezrf voor m/V/euic/iflrfe, Milieurechtstandpunten 3, Brugge, Die Keure, 1993,77.
Zie hierover om. Bocken, H., "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie", / .c , 112 e.v.; Bocken, H.,
"Enkele hoofdthema's van de causaliteitsproblematiek", Ti/V/ic/iri/i voor fie/gz'-sc/i flt/rger/z/A:
1988, 268-296; Bocken, H., "Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband", /tecA/ Aa/en
sprn/re/z/MezV/, Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mys en Breesch, Gent, 1993, 81-121; Faure, M.,
"(G)een schijn van kans", / . c , 26-28.
Zie uitgebreid Hulst, E.H., Oon<fa/agen van m/7zeM-ao/ii/?ra*e/zyA:/jez</, diss., Gouda Quint, Amhem,
1993, 10 e.v.
Tonnaer, F.P.C.L., "Handbook Nederlands Milieurecht", Ac, 920; Van Acht, R.J.J. en Bauw, E.,
"Milieuprivaatrecht", Ac, 36.
Zie hierover Van Acht, R.J.J., flurenrecA/, Kluwer, Deventer, 1990, 320 e.v.
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NBW'". De twee laatstgenoemde artikelen hebben betrekking op hinder door aflopend water en
door een wijziging van de waterloop, terwijl artikel 5:37 kan worden gehantcerd bij hinder zoals
door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of
lucht of door het ontnemen van steun. Uiteraard heeft vooral de hinder door rumoer, trillingen,
stank, rook of gassen cen duidelijke band met gevallen van milieuhinder en mogelijks milieuaan-
sprakelijkheid'".

Maar doordat de artikelen 5:37 en 5:39 NBW het ondubbelzinnig hebben over een hinder die op
basis van artikel 6:162 NBW onrechtmatig is, neemt het burenrecht in Nederland slechts een
beperkte plaats in bij de aansprakelijkheid voor milieuschade. Met name van Dunne pleit voor het
gebruik van het burenrecht als aansprakelijkheidsgrondslag naar Frans en Belgisch model omdat
een slachtoffer dat deze grondslag hanteert "geen last heeft van klassieke vereisten van onrecht-
matige daad" en omdat deze grondslag doorgaans wordt beschouwd als een vorm van risicoaan-
sprakelijkheid'^ ' " . Het Nederlandse NBW legt evenwel zoals aangegeven het vcrband tussen
een vordering ex artikel 5:37 of 5:39 NBW en de regels inzake onrechtmatige daad. Deze artike-
len bieden dus geen afzonderlijk toetsingscriterium, maar moeten integendeel worden getoetst aan
het onrechtmatige daadsrecht''"'.

Net zoals dat het geval is in het Belgische BW, kan de onrechtmatigheidscategorie in strijd met
een wettelijke plicht een grondslag vormen voor de aansprakelijkheid voor milieuschade''" '**.
Ook al geldt naar Nedcrlands recht dat een gedraging die het milieu aantast een schending kan
uitmaken van een milieunorm, toch wordt over het algemeen aangenomen dat het schenden van
een wettelijke plicht niet zonder meer impliceert dat tegelijk onrechtmatig wcrd gehandeld''*''. De
schending van een wettelijke plicht zal automatisch als onrechtmatig worden beschouwd indien
het concrete regels betreft, zoals bij verordeningen en vergunningen'". In het andere geval zal de
overtreding van de wettelijke plicht slechts worden beschouwd als een element dat, samen met

Artikel 5:37 BW luidt: "De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens
artikel 6:162 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het ver-
spreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht oflucht of door het
ontnemen van steun". Artikel 5:38: "Lagere erven moeten het water ontvangen dat van hoger gelcgen
erven van nature afloopt". Artikel 5:39 BW: "De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een
wijze die volgens artikel 6:162 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven schade toebrengen
door wijziging te brengen in de loop, de hoeveelheid of de hoedanigheid van over zijn erf stromend
water of van het grondwater, dan wel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open
gemeenschap staat met het water op eens anders erf".
Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek Nederlands Milieurecht", / . c , 938.
Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 500-501.
Over het burenrecht naar Belgisch recht, zie verderop § 2.2.1.2 van dit hoofdstuk.
Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek Nederlands Milieurecht", Ac, 938.
Zie uitgebreid Braams, W., Th., "Over de rol van schuld bij milieu-aansprakelijkheid", in Koeman,
N.S.J., Ouwerkerk, W.J. en Van Dunne, J.M. (red.), Civie/recA/e/{/te aa/u/?ra£e/(/AAeiY/ voor mi/ieu-
s c W e , Vereniging voor Milieurecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989,46-78.
Het onderzoek van Kottenhagen-Edzes heeft overigens uitgewezen dat het civiele foutaansprakelijk-
heidsrecht niet alleen een middel is in handen van individuen wiens persoonlijk belang is geschaad,
maar ook een middel kan zijn ter behartiging van algemene milieubelangen (Kottenhagen-Edzes, P.A.,
"Onrechtmatige Daad en Milieu", Ac, 97-152).
Kottenhagen-Edzes, P.A., "Onrechtmatige Daad en Milieu", Ac, 157; Van Acht, R.J.J. en Bauw, E.,
"Milieuprivaatrecht", Ac, 38.
Van Dam, C.C., "Zorgvuldigheidsnorm en Aansprakelijkheid", Ac, 79-80; gesproken wordt ook van
een directe relatie tussen de inbreuk en de schadeveroorzakende gedraging (Van Maanen, G.E., Spier,
J. en Sterk, C.H.W.M., "Van schuld naar risico", o.c, 76).
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andere elementen, in het aansprakelijkheidsvraagstuk zal worden betrokken''". Specifiek met
betrekking tot een milieuvergunning oordeelde de Hoge Raad in de zaak Van Dam/Beukeboom'^
dat aan de vergunningsvoorschriften een soortgelijke betekenis moet worden toegekend als aan
door de centrale of lokale wetgever vastgestelde gedragnormen, waarvan de schending in beginsel
een onrechtmatige daad oplevert.

Volledigheidshalve moet ook hier worden gewezen op de discussie in verband met de relativi-
teitsvereiste. In een recente publicatie wees Koeman erop dat de relativiteitsvereiste ertoe leidt dat
niet iedereen zomaar een aansprakelijkheidsvordering kan indienen indien sprake is van schen-
ding van een wettelijke plicht''". Het is zeer de vraag of hiermee de situatie sterk verschilt van
bijvoorbeeld het Belgische recht; ook naar Belgisch recht zal het "doorschieten" van een aanspra-
kelijkheidsvordering worden beperkt, maar dan eerder op grond van het ontbreken van causaliteit.

De derde categorie die in artikel 6:162 NBW wordt aangegeven, is een gedraging in strijd met
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt; hier is met andere
woorden de vraag aan de orde of de zorgvuldigheidsnorm al dan niet werd geschonden. Over het
algemeen wordt aangenomen dat handelen in strijd met het ongeschreven recht als onreehtmatig
zal worden gekwalificeerd'''*. Deze onrechtmatigheidscategorie vervult als het ware een vangnet-
functie''", omdat het aan een brede groep van slachtoffers van milieuschade een juridisehe grond-
slag biedt voor gevallen waar bijvoorbeeld (nog) geen concrete juridisehe milieunormen van
kracht zijn. Specifiek in verband met milieuhinder zijn de overwegingen van het hierboven reeds
aangehaalde arrest Van Dam/Beukeboom interessant. De Hoge Raad stelde:

"Voorzover zodanige maximaal toegelaten geluidsniveaus niet bij een wettelijk voor-
schrift of in de voorwaarden van de hinderwetvergunning zijn voorzien, is over-
schrijding ervan niet zonder meer een onrechtmatige daad jegens degenen die daar
hinder van ondervinden, maar zal de onrechtmatigheid van de hinder mede afhangen
van: a. de mate en frequentie van de overschrijdingen, b. de omvang van de hinder die
degene die in rechte over de overschrijding klaagt, ervan ondervindt en c. de offers
die ermee gemoeid zijn om overschrijdingen te voorkomen".

Als elementen bij het bepalen van de zorgvuldigheidsnorm in het kader van milieuschade, zijn
met name een aantal plichten in hoofde van degene die bepaalde gevaarlijke activiteiten uitvoert
van belang: waarschuwingsplicht, informatieplicht, onderhoudsplicht en de plicht tot het nemen
van voldoende veiligheidsmaatregelen"°. De rechter zal dienen over te gaan tot een afweging van
de verschillende in het geding betrokken belangen. Een mooi voorbeeld in dat verband is de
Franse Kalimijnen-zaak'" waar de Hoge Raad de belangen van de bovenstroomse gebruiker
(Mines de Potasse D'Alsace) afwoog tegen de belangen van de benedenstroomse gebruikers

'** Kottenhagen-Edzes, P.A., "Onrechtmatige Daad en Milieu", Ac, 158.
"* HR, 9 januari 1981, Aterfer/amfte yurisprWentfe, 1981, 227. Zie hierover o.m. Van Acht, R.J.J. en

Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", / .c , 278-279; Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek Nederlands Milieurecht",
/.c.,922.

' " Koeman, N.S.J., "Environmental Law in the Netherlands", in Koeman, N.S.J. (ed.), £/!v/ro/imen/fl/
A.aw m Europe, Kluwer Law International, Den Haag, 1999, 436.

' " Van Maanen, G.E., Spier, J. en Sterk, C.H.W.M., "Van schuld naar risico", o.c, 77; Van Maanen,
G.E., "Onrechtmatige Daad", Ac, 219.

'*' Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek Nederlands Milieurecht", Ac, 925.
"° Van Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", Ac, 58. " ' •
' " Hoge Raad, 23 September 1988, Nerfer/anrfse ./urw/>rurfe/i»e, 1989,743. In deze zaak leden Nederland-

se tuinders schade door de afvalzouten in de Rijn, afkomstig van het Franse Mines de Potasse D'Alsa-
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(Nederlandse tuinders). Een bijzonder belang kwam toe aan de belangen van de tuinders aange-
zien benedenstroomse gebruikers in beginsel mogen verwachten dat de rivier niet door omvang-
rijke lozingen bovenmatig wordt verontreinigd.

Tenslotte geldt ook naar Nederlands recht de stelling dat het naleven van de milieuvergunning en
de verschillende wettelijke en reglementaire bepalingen geen garantie biedt om niet aansprakelijk
te worden gesteld. In dit verband oordeelde de Hogc Raad dat hinder die in het algemeen niet
moet worden geduld, niet plotseling wel moet worden geduld omdat de persoon die de hinder
veroorzaakt over een hinderwetvergunning beschikt"*.

• , i ' * • ,• • . . . .

2.2. /?««coafl/ispraA«/i/AAei</i/i /»£//torger/iyft WerAoeA -.,..• , , >; ,,,

Uit de totstandkoming van het BW bleek de centrale positie van het foutbegrip in het Burgerlijk
Wetboek. Nochtans dient te worden vastgesteld dat reeds in de code civil van 1804 enkele nuan-
ceringen werden aangebracht aan de foutvereiste. Minstens een nuancering is in het kader van dit
proefschrift van belang teneinde te kunnen inschatten of en in welke mate de aansprakelijkheid
van de exploitant van een keminstallatie afwijkt van het gemcenrechtelijke aansprakelijkheids-
recht zoals neergelegd in het BW en teneinde de begrippen van het nucleaire aansprakelijkheids-
recht te kunnen situeren ten overstaan van het gemeenrechtelijke begrippenarsenaal. Hieronder
wordt hoofdzakelijk de aansprakelijkheid voor (gebrekkige) zaken aan de orde gesteld. Zoals uit
de analyse zal blijken, vormt deze vorm van aansprakelijkheid ccn belangrijke grondslag ter zake
van de aansprakelijkheid voor milieuschadc. Daarenboven werd het Nederlandse BW op dit vlak
in 1995 ingrijpend gewijzigd. Zowel het Belgische (§ 2.2.1) als het Nederlandse BW (§ 2.2.2)
komen hieronder aan de orde. . . . . . . .

2.2.1. Op basis van het Belgische BW

Voor wat betreft de in het Belgische Burgerlijk Wetboek voorziene gevallen van risicoaansprake-
lijkheid voor milieuschade, zijn voornamelijk twee bepalingen relevant. In eerste instantie dient
aandacht te worden geschonken aan artikel 1384, lid 1, dat voorziet in de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door gebrekkige zaken (§ 2.2.1.1). Daarenboven dient ook te worden stilge-
staan bij artikel 544 BW op basis waarvan de evenwichtslcer werd ontwikkeld (§ 2.2.1.2).

2.2. /../. De aanspraA«/(/£/ie/V/ voor ge6re£A/ge zafce/i

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor zaken, bepaalt artikel 1384, lid 1 van het Belgische
BW dat men niet alleen aansprakelijk is voor de schade die men veroorzaakt door zijn eigen daad,
maar ook voor schade die veroorzaakt wordt door de daad (...) van zaken die men onder zijn
bewaring heeft. Hoewel hierover niets is terug te vinden in de voorbereidende werken van het
BW, is uit dit artikel door de rechtspraak een algemeen aansprakelijkheidsbeginsel ten lastc van

Hoge Raad, 10 maart 1972, Ateder/a/ufae yuraprude/if/e, 1972,278 (Vermeulen/Lekkerkerker).
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de bewaarder van de zaak afgeleid'": wanneer een zaak gebrekkig is, dan kan de bewaarder van
deze zaak hiervoor worden aansprakelijk gesteld'**.

De stelling dat uit artikel 1384 BW een algemeen beginsel inzake aansprakelijkheid voor gebrek-
kige zaken kan worden afgeleid, werd niet alleen in Belgie' maar ook in Frankrijk'" aanvaard. Het
Belgische recht stelt evenwel de bewaarder van de zaak alleen dan aansprakelijk indien een ge-
brek in de zaak kan worden aangetoond'", hetgeen niet het geval is in het Franse recht'" ' " .

Zeer in het algemeen kan een gebrek'^' worden gedefiniecrd als een abnormaal gebrek van de
zaak, van aard om schade aan derden te berokkenen'*"'". De rechter zal dus dienen na te gaan of
het kenmerk van de zaak als een normale dan wel als een abnormale gesteldheid van de zaak dient
te worden beschouwd; bovendien moet het gebrek inherent of intrinsiek aan de zaak zijn'". Uit
het loutere feit dat een zaak schade heeft veroorzaakt, kan niet worden afgeleid dat de zaak behept
is met een gebrek'*' ' " ; een abnormale gedraging of een abnormale plaats van de zaak volstaat
niet om het gebrek in de zaak te bewijzen'".

Cassatie, 26 mei 1904, Pancrw/e, 1904, I, 246. Zie Cornells, L , "Beginselen", / .c , 457; Cornells, L,
"Extra-contractucle aansprakelijkheid voor zaken. Het gebrek van de zaak en de causaliteitsbeoorde-
ling", 7'</Y/sf/ir/// voor /Vivaa/recA<, 1984, 299-327; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Wy-
nant, L., "Overzicht van rechtspraak (1985-1993)", o.c, 1280.
En dit naar analogie met artikel 1386 BW (ter zake van de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door een gebouw).
Hof van Cassatie Fr. 11 juni 1896, S/rey, 1897,1, 17.
Het Franse Hof van Cassatie is deze stelling niet gevolgd: Hof van Cassatie fr., 16 november 1920,
£>o//oz, 1920,1, 169.
Terecht wijst Comelis erop dat hiermee de verwijzing naar de fout in zekere zin behouden blijft (Cor-
nelis, L, "Beginselen", Ac, 508).
Dalcq en Schamps betreuren deze interpretatie en staan een interpretatie voor naar Frans model (Dalcq,
R.O., "Les responsabilites de I'entreprise: de la faute au risque", in Z.es /<«Mro/i<rej oe /'£jifreprMe,
Bruxelles Bruylant, vol. I, 1988, 10-11; Schamps, G., "La mise en danger", / .c , 663-664).
Voor een invulling van de begrippen "bewaarder" en "zaak", zie onder meer Vandenberghe, H., Van
Quickenbome, M. en Wynant, L., "Overzicht van rechtspraak (1985-1993)", o.c, 1290.
Hof van Cassatie, 23 September 1971, tera'e, 1872,1, 80, nadien meermaals bevestigd.
Voor een overzicht van rechtspraak in deze materie, zie Dubuisson, B., "Developpements recents
concemant les reponsabilites du fait des choses (choses, aninaux, batiments), ^evwe Ge/iera/e rfes /4s-
jurance^ e/ aej /tes/?o/i.saD/7;7ey, 1997, n° 12729 en Dalcq, R.O. en Schamps, G., "Examen de jurispru-
dence (1987 a 1993), La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", /fewue Cnffyue oe ,/uraprM-
rfe/ice fle/ge, 1995, 625 e.v.

Hof van Cassatie 11 december 1986, /frresren van Ae« Wo/ van Gurofie, 1986-87, 486; Cornelis, L ,
"Beginselen", / .c , 478; Cornelis, L., "Extra-contractuele aansprakelijkheid voor zaken. Het gebrek van
de zaak en de causaliteitsbeoordeling", o.c, 305-306; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en
Wynant, L , "Overzicht van rechtspraak (1979-1984)", o.c, 1397.
Bijvoorbeeld Luik, 27 juni 1988, /tevue Generate rfes /f^Mrances e* rfej fle$/?onsaW///er, 1992, nr.
12.009.
Dit in tegenstelling tot het Franse recht, waar het volstaat te bewijzen dat de zaak schade heeft veroor-
zaakt (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Wynant, L , "Overzicht van rechtspraak (1985-
1993)", o.c, 1282).
Hof van Cassatie, 28 november 1991,^/rejfen van Ae///o/van Cawarie, 1991-92, 285.
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Bovenstaande algemene definiering ten spijt, dient te worden vastgesteld dat het in bepaalde
gevallen zeer moeilijk te voorspellen valt of een rechtbank zal aanvaarden dat een bepaald ken-
merk van de zaak al dan niet een gebrek uitmaakt'**.

Omtrent de kwalificatie van de aansprakelijkheid ex artikel 1384, lid 1 bestaat geen eensgezind-
heid: Vandenberghe en Bocken hebben het over een vermoeden iuris et de iure'*' "*; Cornelis
spreekt van een aansprakelijkheid van rechtswege'". Volgens Schamps is sprake van een ver-
moeden van causaliteit tussen de schade en de veronderstelde fout van de burgerrechtclijk aan-
sprakelijke persoon; zij heeft het dan ook over een vermoeden van aansprakelijkheid eerder dan
van een vermoeden van fout'™.

Artikel 1384, lid 1 BW werd reeds meerdere malen toegepast terzake van de aansprakelijkheid
voor milieuschade'", vooral in gevallen van accidentele milieuverontreiniging waar de oorzaak
ligt in technische onvolkomenheden van installaties en machines'^*. Zo is er rechtspraak die
artikel 1384, lid 1 BW toepast bij het breken van een leiding, op voorwaarde echter dat kan wor-
den bewezen dat de oorzaak van de gesprongen leiding ligt bij een gebrek van de leiding'".

De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken wordt eveneens toegepast bij niet-accidentele ver-
ontreiniging van bodem of water"''. De aanwezigheid van olie in de bodem'" heeft aanleiding
gegeven tot de toepassing van artikel 1384, lid 1 BW'". Met name is hierbij van belang dat de
aanwezigheid van een vreemd voorwerp of een vreemde stof in een groter geheel, ertoe kan lei-

In het ene geval aanvaardt het Hof van Cassatie een olievlek op de vloer van een grootwarenhuis als
een gebrek (Hof van Cassatie, 22 november 1985, /4rre.»en van ne/ //o/van Gmfl//e, 1985-86, 420),
terwijl het Hof in een ander geval oordeek dat een kers voor de kousenafdeling van een grootwarenhuis
niet impliceert dat de staat van de vloer abnormaal was (Hof van Cassatie, 26 juni 1986, /Jec/i«JtM/irf/g
WeeAWnrf, 1986-87, 2021) (Voorbeeld ontleend aan Vandenberghe, H., Van Quickenbornc, M. en Wy-
nant, L, "Overzicht van rechtspraak (1985-1993)", o.c, 1314-1315).
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Wynant, L., "Overzicht van rechtspraak (1985-1993)",
o.c, 1332.
Bocken heeft het over een "onomstootbaar vermoeden van fout" (Bocken, H., "Het aansprakelijkheids-
recht als sanctie", Ac, 256).
Comelis, L , "Beginselen", / .c , 507.
Schamps, G., "La mise en danger", / .c , 597.
Zie uitgebreid de voorstellen van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in
het Vlaams Gewest: Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Aansprakelijkheid en Financiele ze-
kerheden", "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", / .c , 835 e.v. en m.b.t. artikel 1384, lid 1 BW in het
bijzonder: 869 e.v.; zie ook o.m. Coenraets Ph., "Responsabilit6 du fait des choses et responsabilit6s
objectives en droit de l'environnement", flevue Generate des /Iwurance^ e/ rfex /to/w/ua&i'/ifes, 1993,
n° 12.213; Coenraets, Ph., l e s fle.s/?on.sa0i7/7e'.s en wiaHeVe rf'env/ronnemen/, Kluwer, 1997/1.0,33; De-
ketelaere, M., "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade, strafrechtelijke aansprakelijk-
heid voor milieumisdrijven, administratieve sancties en veiligheidsmaatregelen en verzekering van mi-
lieuschade", in ASi/ieurecnt in Be/g;e. SYafus £>uesftonis ^nno /997, Die Keure, 1997, 671 e.v.
Bocken, H., "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie", Ac, 260 e.v.; Bocken, H., Ryckbost, D. en
Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 870; Deketelaere M., "Deel IV. Milieu en
burgerlijk aansprakelijkheidsrecht", in Deketelaere, K., "Handboek Milieurecht", Ac, 1168.
Bergen, 18 november 1975, ftwicwfe, 1976, II, 136.

Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 870.
Rb. Kh. Sint-Niklaas, 2 december 1958, /?ecntt/tunrf;g JPee/tWorf, 1959-1960, 1904.
Bocken, "Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsane-
ring", 7#<fccAny? voor Pnvaa/rec'i/, 1992, 37 e.v.; Coenraets, Ph., "Les responsabilites en matiere d'en-
vironnement", Ac, 38-39. .., . ..
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den dat het geheel gebrekkig za] worden"'. Dit zal voornamelijk zo zijn indien het vreemde
voorwerp daadwerkelijk een deel van de zaak is geworden'™.

Door de vcreiste dat het een abnormaal kenmerk van de zaak betreft, wordt echtcr het toepas-
singsgebied van deze wetsbepaling sterk beperkt op het vlak van de aansprakelijkheid voor mili-
euschade. Het is immers een nonmaal gegeven dat bijvoorbeeld het gebruik van machines een
bepaalde emissie (geluid, stof etc.) veroorzaken'".

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de richtlijn productaansprakelijkheid"" niet wordt
beschouwd als een middel ter zake van de aansprakelijkheid voor milieuschade'": met name de
verschillcndc bevrijdingsgronden waarover de producent beschikt en de vereiste van schade in de
privisfeer staan de toepassing van deze grondslag in de weg.

2.2.7.2. De evenw/c/iAs'/eer • = . .- , •

In Belgie wordt aanvaard dat artikel 544 BW'^ en de daaruit afgeleide evenwichtsleer een juridi-
sche grondslag vormt die van belang kan zijn bij bepaalde vormen van milieuschade'". Deze leer

' " Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", / . c , 870.
"* Cornelis, L., "Extra-contractuele aansprakelijkheid voor zaken. Het gebrek van de zaak en de

causaliteitsbeoordeling", o.c, 318.
"* Bocken, H., "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie", / . c , 258; Van Oevelen, A., "Objectieve aanspra-

kelijkheid voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging, volgens het Belgische recht", o.c, 98;
Schamps, G., "La mise en danger", /.c, 659-660.

"° Zie o.m. Cornells, L., "Aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten", V?ec/i(s£unrf/g >PeeM>/arf, 1987-
1988, 1139-1159; Cousy, H., /'/•orfud/enflflnipra^e/y/tyieiV/, Kej/igneiV/en PerzeAering, Maklu, Antwer-
pen-Apeldoom, 1988; Cousy, H., "L'adaptation du droit beige a la directive sur la responsabilite du fait
des produits defectueux", /,er /<Kurnncei rfe /'£nfreprae, vol. I, 1988, 93-139; Dalcq, R.O., "Le risque
des produits et des services", /.as /Issura/ices rfe / '£>i/re/?nse, vol. II, 1993, 215-280; Dommering-Van
Rongen, L , /'rorfi/A/enan/iipra^e/i/WeiV/. fen men we Zfurope.se pn'vaflrrec/«e/(/*e rege/i'/ig verge/eten
me/ rfe prorfM*/enaaniprflAe///Wie/rf m rfe Feremgrfe Sfafen, Kluwer, Deventer, 1991; Fallon, M.,
"L'adaptation de la responsabilite du fait des produits a la directive europeenne du 25 juillet 1985", /?e-
vue Genera/e rfe.s ,4sswrance5 e/ rfes /?e.spon.sa0/7!7e.s, 1987, n° 11245; Fallon, M., "La loi du 25 feVrier
1991 relative a la repsonsabilite du fait des produits defectueux", ./ourna/ rfes 7n&MnauAr, 1991, 465-
473; Fagnart, J.L., "La responsabilite du fait des produits a I'approche du Grand Marche", Z>o/( rfei
/t9h;>e5, 1990, n° 17, 9-40; Faure, M. en Van Buggenhout, W., "Produktenaansprakelijkheid. De
Europese richtlijn: harmonisatie en consumentenbescherming?", /tecnttfamrfig (feeArft/orf, 1987-1988,1
e.v.; Kelly, P. en Attree, R., European /Vorfucf i/no/V/Yy, London Butterworths, 1992; Knottenbelt, J.,
//oo/r/i(uMen prorfu/t/nanipraAre/i/'/tneirf.' 6ui7encon/rac(ue/e aanipra^e/i/'^AeiV/ van rfe prorfucen/ van
een ge6re/Wr/g prorfuA:; voorperioonic/iaa'e, Tjeenk Willink, Zwolle, 1991.

' " Van Oevelen, A., "Objectieve aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging,
volgens het Belgische recht", o.c, 102.

"* Artikel 544 BW luidt: "Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot
te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten
of verordeningen".

' " Zie hierover: Bocken, H., Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie, / . c , 267 e.v.; Bocken, H., "Aanspra-
kelijkheid voor milieuschade: een nieuw en belangrijk milieurisico", in Morrens, P. (red.), A/i7/eurecA/
voor oerfri/yi/e/rferi en nun arfvweurj, Mys en Breesch, Gent, 1993, 70; Comelis; L., "Beginselen", Ac,
670-714; Hanotiau, M., "La responsabilite en matiere de troubles de voisinage", Su//er/n rfej /4wuran-
cei, 1981, 365; Chandelle, J.M., "La reparation du dommage en matiere de troubles de voisinage", /4n-
nafes rfe /a Facu/fe rfe Z)ro/7 rfe i/ege, 1980, 85-126; Deketelaere, M., "Burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid voor milieuschade, strafrechtelijke aansprakelijkheid voor milieumisdrijven, administratieve
sancties en veiligheidsmaatregelen, en verzekering van milieuschade", o.c, 685-686.
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vloeit voort uit de kanaal- en schoorsteen arresten'®'' en stelt dat de eigenaar van een onroerend
goed, die door een niet foutief handelen het evenwicht verstoort tussen naburige eigendommen,
door aan een naburige eigenaar een stoornis op te leggen die de maat van de gewone buurschaps-
nadelen overschrijdt, gehouden is tot een passendc compensatie. De evenwichtsleer wordt niet
alleen toegepast ten voordele van eigenaars, maar ook van huurders, vruchtgebruikers etc. van een
onroerend goed die te lijden hebben onder abnormale burenhinder'".

Indien een eigenaar van een onroerend goed het evenwicht verbreekt met een naburige eigendom,
dan zal hij ertoe gehouden zijn dit evenwicht te herstellen door het betalen van een passende
vergoeding'^. Opmerkelijk is vooral dat de benadeelde geen fout hoeft te bewijzen en dat de
bevrijdingsmogelijkheden van de eigenaar beperkt zijn. Anderzijds dient wel een gedraging in
hoofde van de verweerder te worden bewezen'". Deze gedraging wordt ruim opgevat in die zin
dat zowel een doen als een nalaten in aanmerking komen.

De aansprakelijkheid die uit artikel 544 BW wordt afgeleid, wordt door Bocken gekwalificeerd
als een aansprakelijkheid voor "rechtmatige daad""®; Cornells wijst crop dat deze aansprakelijk-
heidsregel een spccifleke toepassing is van het algemene rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik ver-
biedt"".

De evenwichtsleer vverd reeds toegepast bij bepaalde gevallen van milieuverstoring zoals hinder
door stof en slijk"" en geluidshinder door het nachtelijk lawaai van vrachtwagens'".

2.2.2. Op basis van het Nederlandse BW

Het onderzoek van het Nederlandse recht inzake de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken
gebeurt in eerste instantie door de analyse van de bepalingen van het oude BW
(§ 2.2.2.1). In tweedc instantie wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die in 1995 aan
het NBW werden aangebracht (§ 2.2.2.2).

22.2./. /te/Afofer/amfceourffiW

De evenknie van artikel 1384, lid 1 van het Belgische BW, was terug te vinden in artikel 1403,
eerste lid van het Nederlandse oud BW. Omtrent de precieze strekking van dit artikel, bestond

Hof van Cassatie, 6 april 1960, ftw/cm/e, 1960,1, 920.
Hof van Cassatie, 10 januari 1974, /4/res/e/i va/i Ae/ //o/von Cassflfie, 1974, 520. Zie onder meer
Renard, C , "Le dynamisme de la theorie des troubles de voisinage: le cas du locataire", /tevue CWrtyue
rfey«mprurfe/ice fle/ge, 1975, 360-369; Cornelis, L., "Beginselen", Ac, 678.
Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het op basis van deze juridische grondslag niet mogelijk
is om een bevel of verbod op tc leggen om de hinder te beperken. Geoordeeld wordt dat het in de
evenwichtsleer een foutloze activiteit betreft en dat men bijgevolg niet kan verbieden wat niet on-
rechtmatig is (Bocken, H., Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie, Ac, 294 e.v.; Bocken, H., "Aan-
sprakelijkheid voor milieuschade: een nieuw en belangrijk milieurisico", o.c, 71-72; ook in die zin
Comelis, L., "Beginselen", Ac, 694).
Comelis, L, "Beginselen", Ac, 672.
Deze term komt van Bocken, onder meer in "Van fout naar risico", o.c, 343 en Bocken, H., Ryckbost,
D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 868.
Comelis, L., "Beginselen", Ac, 699.
Hof van Cassatie, 26 mei 1983, /?ec/i«*Km% Jfee*Warf, 1983-84, 1133.
Vred. Kraainem, 4 december 1981, geciteerd in Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Vooront-
werp Decreet Milieubeleid", Ac, 869.
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geen eensgezindheid. Rechtspraak en rechtsleer waren het hierover grondig met elkaar oneens.
Meermaals reikten verschillende auteurs argumenten aan die de rechtspraak dienden toe te laten
om uit dit artikel een risicoaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken af te leiden'^.

Typerend in dat verband is het acetyleen-cylinder-arrest van 1933'" waar de Hoge Raad over-
woog dat het strijdig was met de zorgvuldigheid om als professioneel een cilinder te verhuren
zonder zich ervan vergewist te hebben dat het om een deugdelijke cilinder gaat. In zekere zin
betreft deze uitspraak een productaansprakelijkheid avan/ /a /eMre"''. Bekend is inmiddels ook het
Natronloog-arrest'^ waaruit over het algemeen een waarschuwingsplicht wordt afgeleid ten
aanzien van gevaarlijke stoffen die men in zijn bezit heeft en waarvan men de gevaarlijke ken-
merken niet kent'". Ook later volgden uitspraken inzake de invulling van de zorgvuldigheids-
norm bij gevaarsituaties. Een schoolvoorbeeld hiervan is het Kelderluik-arrest waar de Hoge Raad
een aantal criteria ontwikkelde op basis waarvan kan worden vastgesteld of veiligheidsmaatrege-
len al dan niet dienden te worden genomen'". Deze arresten tonen aan dat de Hoge Raad lang-
zaam en uiterst voorzichtig afweek van de foutvereiste en via allerlei constructies zoals het fout-
of schuldvermoeden, aanleunde bij een risicoaansprakelijkheid.

Na het vinylacetaat-arrest"' rees in de rechtsleer twijfel over de visie van de Hoge Raad; zij
oordeelde namelijk in deze zaak dat naar toen geldend Nederlands recht er geen rechtsregcl voor-
handen was op basis waarvan iemand die een gevaarlijke zaak onder zich heeft aansprakelijk kon
worden gesteld wanneer dat gevaar zich verwezenlijkt. Dit arrest wordt door sommige auteurs
gezien als een bevestiging van een reeds meer dan een eeuw vaststaandc rechtspraak, namelijk dat
in het kader van artikel 1403, eerste lid oud BW, geen plaats zou zijn voor risicoaansprakelijk-
heid, noch voor omkering van de bewijslast'". Deze visie wordt in het geheel niet bijgetreden

Asser-Hartkamp, "Verbintenissen III", Ac, 156 e.v.
Hoge Raad, 6 april 1933, A'er/er/ano'.se ywraprurfen/ie, 1933, 881 (Acetyleen). In deze zaak had een
fabrikant van acetyleen cilinders van een onbekende een dergelijke cilinder gekocht en deze vervol-
gens verhuurd. Door een probleem in de vulmassa ontplofte de cilinder en raakte de zoon van de huur-
der gewond. De fabrikant werd hiervoor aansprakelijk gesteld.
Van Maanen, G.E., "Van schuld naar risico?", o .c , 123; Van Dunn6 spreekt van een verkapte risico-
aansprakelijkheid (Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", / . c , 355).
Hoge Raad, 8 januari 1982, Aterfer/anrfse Jump/We/i/ie, 614 (Natronloog). In deze zaak werd een
plastic zak - met daarin een emmer met een onbekende substantie - afgegeven aan een vuilnisman.
Door omstandigheden kwam de substantie in het oog van de man terecht die er een blijvend letstel aan
overhield.
In die zin: Van Maanen, G.E., "Van schuld naar risico", o .c , 126; Van DunnS, J.M., "Verbintenissen-
recht 2" , / . c , 393.
Hoge Raad, 5 november 1965, AferfeWfl/irf.se Juraprwrfew/ie, 1966, 136 (Kelderluik). Een bediende van
Coca-Cola die een caft bevoorraadde liet een kelderluik openstaan dat zich vlakbij de toiletten bevond.
E6n van de cafebezoekers is vervolgens door het keldergat gevallen en was gewond. De Hoge Raad
overwoog: "... daarbij dient te worden gelet niet alleen op de mate van waarschijnlijkheid waarmee de
niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, maar ook op
de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, op de emst die de gevolgen daarvan kun-
nen hebben en op de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen".
Hoge Raad, 22 juni 1979, Werfer/a/idse ./wraprurfenf/e, 1979, 535 (Vinylacetaat of Van der Lee-
Broere). Na een keltingbotsing in de dichte mist, vatte de vrachtwagen van Broere, die met vinylacetaat
was geladen vlam, waardoor Van der Lee schade leed. Van der Lee vorderde schadevergoeding aan
Broere uit hoofde van diens hoedanigheid als bewaarder van een gevaarlijke zaak.
O.m. Sterk, C.H.W.M., Kernoogd gevaar m nef ao/i.spraAe/i/MeiaVec'i/. fen recnAsverge/i/Arem/
onrferzoeA: naar aanjpra£e/i/Afle(rf voor zaA:e«, s/o#en en mofomyruigen, diss., Kluwer, Breda, 1994,
181 (hiema geciteerd als "Verhoogd gevaar"); ook Van Maanen schijnt deze mening te delen, al geeft
hij toe dat niet onverkort wordt vastgehouden aan artikel 1401 (Van Maanen, G.E., "Van schuld naar
risico?", o .c , 116 en 110). , •• •
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door van Dunne voor wie het vinylacetaat-arrest een "misleading case" is en die de mening is
toegedaan dat uit artikel 1403, lid 1 een omkering van de bewijslast of zelfs een risicoaansprake-
lijkheid kon worden afgeleid*™.

2 2.2.2 Z)e vw/zigi/igen aan

Onder het Nederlandse NBW is een regeling uitgewerkt waar een onderscheid wordt gemaakt
tussen aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken (art. 6:173), aansprakelijkheid voor
opstallen (art. 6:174) en productaansprakelijkheid (art. 6:185). In 1995 werden drie kwalitatieve
aansprakelijkheden toegevoegd aan het BW"' , met name de aansprakelijkheid voor gevaarlijke
stoffen (art. 6:175), de aansprakelijkheid voor de exploitant van een stortplaats (art. 6:176) en de
aansprakelijkheid van de exploitant van een boorgat (art. 6:177). Hieronder zal enkel aandacht
worden besteed aan de aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken en de aansprakelijkheid
voor gevaarlijke stoffen. De regeling inzake productaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van
de exploitant van een stortplaats en een boorgat wordt aan de orde gesteld bij dc bespreking van
de kanalisatie van aansprakelijkheid^.

Hieronder worden eerst een aantal elementen aangegeven die hebben geleid tot de wijzigingen
van 1995 (a). Nadien worden respectievelijk de bepalingen van artikel 6:173 inzake de aansprake-
lijkheid voor gebrekkige roerende zaken besproken (b) en van artikel 6:175 inzake de aansprake-
lijkheid voor gevaarlijke stoffen (c). . .,

a. Elementen die hebben geleid tot de wijzigingen van 1995

Het is interessant te wijzen op een aantal elementen van de Memorie van Toelichting. De op 1
februari 1995 van kracht geworden kwalitatieve aansprakelijkheden waren onder meer ingegeven
vanuit de vaststelling dat het Nederlandse recht, in vergelijking met andere landen, minder te
bieden zou hebben aan hen die schade hebben geleden door verontreiniging van het milieu, het-
geen als een "gemis" werd ervaren^. Als voorbeelden worden hierbij gegeven de algemene
aansprakelijkheid voor zaken in Frankrijk en de algemene aansprakelijkheid voor gebrekkige
zaken in Belgie (terwijl een dergelijke algemene aansprakelijkheid voor zaken in Nederland niet
voorhanden is); ook werd gerefereerd aan de mogelijkheden die in Belgie en Frankrijk bestaan op
het vlak van het burenrech?^.

Aan de ingevoerde aansprakelijkheden ligt eenzelfde idee ten grondslag, namelijk dat het gaat om
bronnen van verhoogd gevaar en dat, indien dit gevaar zich vcrwezenlijkt, de slachtoffers hun
bescherming dienen te vinden in de aansprakelijkheid van degene die voor het uit deze bron
voortvloeiende gevaar moet worden verantwoordelijk geacht^.

De Memorie van Toelichting stelt verderop dat in een reeks bepalingen de risicoaansprakelijkhe-
den zijn gekanaliseerd "in dier voege dat in beginsel ter zake van 6en gebeurtenis niet op meer

Van During J.M., "Verbintenissenrecht 2", / .c , 393.
Wet van 30 november 1994 tot aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 van het Burgerlijk Wetboek met
regels betreffende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of
bodem(Srt., 1994,887).
Met name in de tweede paragraaf van hoofdstuk 4 (Basisprincipes van de nucleaire aansprakelijk-
heidswetgeving).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, Memorie van Toelichting, 3.
Zie hierboven, §2.2.1.2.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,21 202, nr 3. Memorie van Toelichting, 8.
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personen tegelijk cen risicoaansprakelijkheid rust"**. Verderop in dit boek wordt uitgebreider
aandacht besteed aan de precieze inhoud van het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid"*".

b. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door roerende zaken ex artikel 6:173 BW

De aansprakelijkheid voor gebrekkige (roerende) zaken naar geldend Nederlands recht is, zoals
gezegd, neergelegd in artikel 6:173 NBW. Ingevolge dit artikel is de bezitter van een roerende
zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandig-
heden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar oplevert, aansprakelijk wanneer dit gevaar
zich verwezenlijkt. De Nederlandse regeling veronderstelt dat de zaak gebrekkig™* is, hoewel
deze term niet als dusdanig in de wettekst is terug te vinden. Een zaak is gebrekkig wanneer het
niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen en
daardoor een bijzonder gevaar oplevert. Met "bijzonder" wordt het onderscheid beklemtoond met
een algemeen gevaar dat aan het gebruik van een zaak is verbonden (zo wordt het risico om in
water tc vcrdrinken als een algemeen risico beschouwd). Artikel 6:173 is niet van toepassing op
algemene gevaren. Net zoals dat het geval is in Belgie, is de notie "gebrekkig" naar Nederlands
civielrechtelijk aansprakelijkheidsrecht omstreden""'; de notie "bijzonder gevaar" doet immers
sterk denken aan het criterium van het abnormaal kenmerk van de zaak naar Belgisch recht*'°.

De aansprakelijkheid inzake gebrekkige roerende zaken wordt over het algemeen beschouwd als
een risicoaansprakelijkheid*". Maar artikel 6:173, eerste lid i'n_/?ne bevat een hoogst eigenaardige
en inmiddels zwaar onder vuur genomen tenzij-formule^:

"... tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken
indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan daarvan zou hebben gekend".

Anders gcformulccrd luidt het dat de bezitter vrijuit gaat indien hij uit hoofde van art. 6:162 niet
aansprakelijk zou zijn, had hij op het moment van het ontstaan van de schade het gevaar gekend.
De persoon die aansprakelijk wordt geacht, kan derhalve een beroep doen op dezelfde verweer-
middelen als deze ondcr artikel 6:162*": hij kan een rechtvaardigingsgrond"'\ afwezigheid van
relativiteit of overmacht inroepen. Onderstreept dient te worden dat de aansprakelijke persoon
hierop enkel een beroep kan doen indien hij het gevaar op het tijdstip van het ontstaan van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, Memorie van Toelichting, 8.
Zie § 2.3.2 van hoofdsluk 4.
Een gebrek wordt over het algemeen gedefinieerd als een intrinsiek gebrek of een abnormaal kenmerk
van de zaak, of het hebben van een eigenschap die de zaak niet behoort te hebben (Klaassen, C.J.M.,
"Risicoaansprakelijkheid", Ac, 95; Schut, G.H.A., "Onrechtmatige Daad", /.c, 120; Spier J., Hartlief,
T., Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 86).
Zie bijvoorbeeld de kritiek van Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 399 e.v.
Nochtans dient te worden gewezen op een aantal in het oog springende verschillen tussen beide rechts-
stelsels. Naar Nederlands recht is de bezitter aansprakelijk, terwijl in Belgie de bewaarder van de zaak
aansprakelijk is. Bovendien is de aansprakelijkheid op basis van artikel 6:173 beperkt tot roerende za-
ken, terwijl 1384, eerste lid BW ook van toepassing is op onroerende zaken.
Zo bijvoorbeeld Sterk, C.H.W.M., "Verhoogd gevaar", Ac, 182.
De discussie beperkt zich in Nederland evenwel niet tot de tenzij-formule en het begrip "gebrek". Ook
het feit dat enkel de 6ezi«er van de roerende zaak aansprakelijk is, wordt bekritiseerd. Hier blijkt het
nochtans te gaan om een bewuste keuze van de Nederlandse wetgever: de bezitter is voor de benadeel-
de het makkelijkst te vinden en is tegelijk de meest aangewezen persoon om zich te verzekeren (Schut,
G.H.A., "Onrechtmatige Daad", Ac, 121).
Spier J., Hartlief, T., Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", Ac, 89.
Artikel 6:162, tweede lid i/i/ine luidt immers: "een en ander behoudens de aanwezigheid van een
rechtvaardigingsgrond".
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schade zou hebben gekend. Het lag in de bedoeling van de Nederlandse wetgevcr om via deze
bepaling aan te tonen dat de aansprakelijkheid diende te worden begrensd*"; zonder de tenzij-
regel werd de aansprakelijkheid te ruim geacht. „.,, ....... . .,:,, , . ,-

Critici wijzen erop dat door deze tenzij-formule geen sprake meer is van risicoaansprakelijkheid,
maar van een weerlegbaar foutvermoeden^. Indien het gedrag van de betrokkene in aanmerking
komt als bevrijdingsgrond, blijft volgens Comelis van een risicoaansprakelijkheid weinig over .
Aldus is niet langer sprake van een kwalitatieve, maar van een persoonlijke aansprakelijkheid,
hetgeen de originele bedoeling van de ontwerpers zou zijn geweest^'*.

Inzake milieuaansprakelijkheid wordt artikel 6:173 BW voornamelijk gebruikt bij milieuschade
ontstaan tengevolge van lekkende vaten of gebrekkige machines^". Meteen rijst de vraag naar het
verschil tussen deze regeling en de aansprakelijkheid op basis van artikel 6:175.

c. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gevaarlijke stoffen ex artikel 6:175
BW

Een belangrijk verschil bestaat erin dat artikel 6:173 betrekking heefl op za&e/i en artikel 6:175 op
s/q/?en. Aan het begrip stoffen wordt een veel ruimere bctekenis toegekend dan aan het begrip
zaken"". Volgens artikel 3:2 BW is een zaak een voor menselijkc beheersing vatbaar stoffelijk
object. Hoewcl een stof aan deze omschrijving kan beantwoorden en een stof zelfs kan deel uit-
maken van een zaak, is een stof veel ruimer: immers, een stof kan zowel een vaste stof zijn als
een vloeistof of een gas. Hierbij vallen zowel grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten, eindpro-
ducten en afvalstoffen onder het toepassingsgebied van artikel 6:175 BW"'. Volgens de Memorie
van Antwoord"' vallen ook radioactieve stoffen onder het toepassingsgebied van artikel 6:175,
op voorwaarde cvenwel dat zij niet vallen onder het Verdrag van Parijs inzake de civiclrcchtelijke
aansprakelijkheid bij kernongevallen.

Naast het begrip "stof, bevat artikel 6:175 volgende elementen*": stof waarvan bekend is dat zij
zodanige eigenschappen heeft, dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard oplevert voor perso-
nen en zaken^. Voor wat betreft de kwalificatie "bijzonder gevaar van ernstige aard", geeft de
laatste zin van artikel 6:175 aan dat in ieder geval sprake is van een bijzonder gevaar indien de
stof ontplofbaar, oxyderend, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar, dan wcl
giftig of zeer giftig is volgens de criteria en methoden vastgesteld krachtens artikel 34, derde lid

Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 402; Schut, G.H.A., "Onrechtmatige Daad", /.a, 19.
Comelis, L., "De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in Belgie en Nederland (art. 6.3.2.5 NBW)",
flec/ifge/eerrf iMigazi/n rAemii, 1987, 177 e.v.; Van Maanen, G.E., /ava/7aa/6enc/» /VW, 1988, 24

Comelis, L., "De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in Belgie en Nederland (art. 6.3.2.5 NBW)",
o.c, 177.
Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", Ac, 400.
Van Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", Ac, 91-92.
Dit blijkt duidelijk uit onder meerde voorbcreidende werken (Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,
21 202, nr. 3, Memorie van Toelichting, 13).
Van Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", Ac, 74; Schut, G.H.A., "Onrechtmatige Daad",
Ac, 122.
Tweede kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 6, Memorie van Antwoord, 17.
Zie hierover Spier, J. en Sterk, C.H.W.M., /4afu/u*a£e/</%/ie/</ voor gevaar/(/£e stolen. Gevaar/iyte
s'OjfTei. sfortp/aaAsen, 6oorga/en en vervoer va/i gewrar/ijAe i/q/)fen, Kluwer, Deventer, 1995,45-46.
De bekendheid heeft dus betrekking op de uit de stof voortvloeiende gevaren en dus niet op de bekend-
heid of voorzienbaarheid van
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van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS)"'. De verwijzing naar de Wet Milieugevaarlijke
stoffen ten spijt, wordt artikel 6:175 primair niet beschouwd als een regel die inzake milieuaan-
sprakelijkheid frequent kan worden toegepast"'. Deze wetsbepaling heeft hoofdzakelijk tot doel
om personen en zaken te beschermen tegen schade veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. Gevallen
van milieuschade of -overlast die niet door gevaarlijke stoffen zijn veroorzaakt, kunnen niet via
deze bepaling leiden tot aansprakelijkheid.

In hoofde van artikel 6:175 BW, eerste lid rust een risicoaansprakelijkheid op de bedrijfsmatige
gebruiker of bezitter^. Het tweede lid legt de aansprakelijkheid bij de "bewaarder die er zijn
bedrijf van maakt zodanige stoffen te bewaren". Met bewaarder wordt gelijkgesteld de vervoer-
der, expeditcur, stuwadoor, bewaarder of soortgelijke ondememer die de stof ten vervoer of uit
hoofde van een met het vervoer samenhangende overeenkomst in ontvangst heeft genomen. Hier
wordt gesproken van een kanalisatie van de aansprakelijkheid naar de bewaarder^. De aanspra-
kelijkheid van de bewaarder strekt zich uit tot de periode dat hij de zaak onder zijn bewaring
heeft. Op deze wijze wordt de aansprakelijkheid gelegd bij degene bij wie de stof was op het
moment waarop de schade werd veroorzaakt'. :

De in het NBW ingevoerde risicoaansprakelijkheid is evenwel niet absoluut in die zin dat artikel
6:178 BW een aantal bevrijdende omstandigheden bevat"°. Deze omstandigheden worden door
de wet exclusief en explicict voorbehouden voor de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen,
stortplaatsen en boorgaten. Volgens Spier zijn de bevrijdende omstandigheden dan ook, weze het
tot op zekere hoogte, analoog aan de regcling op basis van de eerder besproken tenzij-formule"'.

Volledigheidshalve dient ook te worden gewezen op de visie van Braams die stelt dat de risico-
aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen in wezen een aansprakelijkheid is gebaseerd op de
klassieke foutaansprakelijkheid, maar met een bevredigender bewijsregeling. Uit de vaststelling
dat het stelsel een gevaarscriterium hanteert en dat het gevaar een relatief begrip is dat afhangt
van de omstandigheden, leidt Braams af dat de regeling in concrete gevallen geen zekerheid biedt
over de vraag of er in beginsel aansprakelijkheid is"*. Braams raadde de Nederlandse wetgever
dan ook aan om de notic "gevaar" niet over te nemen, maar om (blijvend) een beroep te doen op
de zorgvuldigheidsnorm. Deze visie werd door de wetgever en over het algemeen in de litera-

Overeenkomstig artikel 6:175, zesde lid BW kan een stof die als zodanig is aangewezen bij AMvB
(Algemene Maatrcgcl van Bestuur), worden geacht een bijzonder gevaar van emstige aard op te leve-
ren. In december 1994 werd een dergelijke AmvB uitgevaardigd (Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid
gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging van 15 december 1994,5/6., 1994, 888).
Hulst, E.H., "Grondslagen van milieu-aansprakelijkheid", Ac, 17; Van Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Mili-
euprivaatrecht", / .c , 75; Smale, L.J. en Van Dunne, J.M., "Aansprakelijkheid voor milieuschade en fi-
nanciele zekerheid naar huidig recht: knelpunten en gerealiseerde oplossingen. Nederlands recht",
Wiggers-Rust, L.F. en Deketelaere, K.., (red.), "Aansprakelijkheid voor milieuschade", Ac, 49.
In het oorspronkelijke wetsontwerp werd de gebruiker aansprakelijk gesteld en had dit artikel ook
worden toegepast voor schade door gebrekkige zaken uit de prive-sfeer.
Spier, J. en Sterk, C.H.W.M., "Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen,", Ac, 52; Schamps heeft het
over "le systeme de canalisation segmentee" (Schamps, G., "La mise en danger", Ac, 189).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, Memorie van Toelichting, 9.
O.m. bij schade veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog en natuurrampen.
Spier J., Hartlief, T., Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", Ac, 102.
Braams, W. Th., Bu/rencomracJue/e -4anspra*e///*ne;V/ voor gevaar/i/*e stolen. /tecA/sverge/i/fcenrfe
pescnouwi'/igen naflr aan/eiV/mg van Ae/ wewvoome/ /er aanvu/Aing van ae ooefcen 3. (5 en S von Ae<
Meuw S W me/ regeAs 6e/re^enrfe rfe aanjpra/fce/i/VWie/a' voor gevaarAy/fce 5/Oj(?en en veron/re/mging von
Aucn/, wa/er o/oo</em, Kluwer, Deventer, 1989, 23.
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tuur^" verworpen. Volgens de Nederlandse wetgever is geen sprake van een terugkoppeling naar
artikel 6:162 "omdat voor de aansprakelijkheid zelfs geen bepaalde gedraging van de aangespro-
kene, die als een onrechtmatige daad zou kunnen worden beschouwd, is vereist"^". De visie van
Braams is volgens de Nederlandse wetgever dan ook ingegeven door de leer die stelt dat wanneer
aan de zorgvuldigheidsnorm zulke hoge eisen worden gesteld dat daaraan redelijkerwijze niet kan
worden voidaan, het resultaat vergelijkbaar is aan een regime van risicoaansprakelijkheid"*.

2.J.

Naast een aantal artikelen binnen het Burgerlijk Wetboek, reiken ook een aantal bijzondere wet-
ten een juridische grondslag aan voor de aansprakelijkheid voor milieuschade. De wetgever is
voor bepaalde risico's tussenbeide gekomen en heeft een specifieke regeling in het leven geroe-
pen.

In een aantal gevallen kaderde de tussenkomst van de - international of Europese en nationale -
wetgever in de risico's ontstaan door het gebruik van nieuwe technologischc toepassingen: de
uitvinding van het vliegtuig, de ontwikkeling van de ruimtevaart, het vreedzaam gebruik van
kernenergie, enzovoort.

De tussenkomst van de wetgever inzake milieuaansprakelijkheid heeft soms ook te maken met
bepaalde ongevallen die de publieke opinie beroerden: het Verdrag inzake de aansprakelijkheid
voor olieverontreiniging op zee van 1969 was een direct gevolg van het ongeval met de Torrey
Canyon in 1967"*; de Seveso I richtlijn van 1982"' werd uitgevaardigd naar aanleiding van een
ongeval in Seveso (Italie) in 1976; de Verdragen van September 1986 inzake vroegtijdige kennis-
geving en assistentie bij kernongevallen waren een antwoord op de ramp in Tsjernobyl, enkele
maanden eerder"*.

Hoewel deze wetten, zoals gezegd, vaak te beschouwen zijn als een vertaling van de verontwaar-
digde publieke opinie naar aanleiding van een bepaald ongeval of voorval"', blijken zij een aantal
gemeenschappelijke kenmerken te vertonen"'"'.

O.m. door Klaassen, C.J.M., "Risicoaansprakelijkheid", Ac, 121 e.v. en 227 e.v.; Van Maanen, G.E.,
"Aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bo-
dem", WeeAo/orf voor Pnvaafrecnr. Aforariaar en rteg/.r/ra/ie, 1990, 5946, 75; Sterk, C.H.W.M., "De
aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en afvalstoffen", IfeeAoVarf voor Pn'vaafrecAr, Aforariflar en
/tegirtrafi'e, 5991, 73 e.v. en 5992, 89 e.v.; Spier, J. en Sterk, C.H.W.M., "Aansprakelijkheid voor ge-
vaarlijke stoffen", Ac, 10 e.v.

*" Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 6, Memorie van Antwoord, 14.
*" Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 6, Memorie van Antwoord, 15.

Dit Verdrag wordt verderop besproken in hoofdstuk 12.
" ' Richtlijn 82/501/EEG, Pfl L 230, 1982; later gewijzigd door de Seveso Il-richtlijn: Richtlijn 96/82/EG,

Pfl L 10, 1997. Zie hierover bijvoorbeeld Seerden, R. en Van Eekeren, J., "Industrifile ongevallen:
(on)gelukkig geregeld ?! Een beschouwing over (de collisie van) Nederlandse, Europese en internatio-
nale rechtsregels inzake het voorkomen en bestrijden van (zware) industriele ongevallen met gevolgcn
voor het milieu", in Deketelaere, K., Faure, M. en Verhoosel, G., Gre/woverscnn/Vfemfe m/7ie«pro6/e-
men: uifc/aginge/i voor <fe na/iona/e in i/ifernalio/ia/e recntsorrfe, Intersentia, Antwerpen, Apeldoom,
1998, 333 e.v.

239 ^"' ^"^erop, b'J het overzicht van Verdragen in het kernenergierecht (hoofdstuk 3).
Dit fenomeen is niet eigen aan het civiele aansprakelijkheidsrecht. Zo is de justitie- en politiehervor-
ming in Belgie, zoals van start gegaan in 1999, het gevolg van "de affaire Dutroux"; vooral diens kort-
stondige ontsnapping in april 1998, bracht een ware inflatie van wetgevende initiatieven op gang.
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Een constante van bijzondere wetten inzake de civiele aansprakelijkheid, bestaat erin dat telkens
een regime van risicoaansprakelijkheid wordt gehanteerd"'". Eerder dan uit te gaan van een alge-
mene "risicoaansprakelijkheidsregel" voor al dcze gevaren en/of activiteiten, werd voor al deze
specifieke risico's afzonderlijk een (soort van) risicoaansprakelijkheid geintroduceerd. Uit de
verschillende wetgeving valt niet eenduidig af te leiden of een welbepaalde grondslag heeft geleid
tot de invoering van de risicoaansprakelijkheid; deze wetten zijn fragmentarisch en casuistisch^.

De bijzondere aansprakelijkheidswetten bevatten ook nog andere gemeenschappelijke kenmerken.
Zo wordt de schade vaak beperkt tot een gegeven bedrag, wordt de schade vergoed mits het af-
houden van een vrijstelling of franchise, wordt de termijn waarbinnen een vordering tot schade-
vergoeding kan worden ingediend beperkt, en wordt de aansprakelijke verplicht zich te verzeke-
ren . Deze kenmerken - of een aantal daarvan - zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de product-
aansprakelijkheidswetgeving, in de wetgeving inzake de aansprakelijkheid voor schade door
olieverontreiniging op zee en in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Het is opvallend dat de hier
genoemde wetgeving van internationaal-rechtelijke oorsprong is**.

De inflatie van nationale en internationale regelgeving is niet enkel terug te vinden in het civiele
aansprakelijkheidsrecht, maar ook in het milieurecht in het algemeen. Met name dc Europese
Unie heeft regels uitgewerkt onder meer inzake de beoordeling van milieu-effecten, het transport
van afval, de uitbating van stortplaatsen, de verantwoordelijkheid van producenten van afval
etc" ' .

Een vergelijking van de verschillende in het BW (en in bijzondere wetten) voorziene
aansprakelijkhcidsregimes ter zake van de aansprakelijkheid voor milieuschade, leert in de eerste
plaats dat de klassieke foutaansprakelijkheid nog steeds ccn belangrijkc positie inneemt. Deze
positie hangt nauw samen met de in het bredere milieurecht opgelegde normen en verplichtingen:
met name een overschrijding van die norm of verplichting kan leiden tot aansprakelijkheid.
Zonder deze milieunormen zou de foutaansprakelijkheid niet deze plaats innemen in het
milieuaansprakelijkheidsrecht.

Bocken, H., "Van fout naar risico", o.c, 373-374.
Deze risicoaansprakelijkheden - net zoals deze voorzien in het BW - worden beschouwd als toepas-
singen van de risicoleer (Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 181).
Zo wordt de afwijkende regeling inzake kemongevallen verdedigd op basis van de "omvang en com-
plexiteit van het risico" (Bocken, H., "Van fout naar risico", o.c, 394). Omdat een bepaalde persoon
een risicovolle activiteit start, wordt het niet meer dan billijk geacht dat hij ook de lasten ervan voor
zijn rekening neemt.
Comelis, L , "Beginselen", Ac, 571-572.
Het verplicht stellen van de verzekering zou een slachtoffer compensatie garanderen, zelfs bij insolva-
biliteit van de verantwoordelijke van de risicovolle activiteit ( Tune, A., "La responsabiliti civile", Ac,
75).
De productaansprakelijkheidswetgeving is gebaseerd op de Europese richtlijn van 25 juli 1985 (W
L210/29 van 7 augustus 1985); de wetgeving inzake de aansprakelijkheid voor schade door olieveront-
reiniging op zee is gebaseerd op de CLC-Conventie van 29 november 1969 (cfr. f'n/ra hoofdstuk 12) en
het nucleaire aansprakelijkheidsrecht is gebaseerd op het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 en het
Verdrag van Wenen van 31 januari 1963 (cfr. m/ro: hoofdstukken 3 en 4).
Voor een volledig overzicht zie bijvoorbeeld Kramer, L., £ £ C 7>ea/y anrf £>>vironme/i/<7/ />ro(ec/i'on,
London, Sweet & Maxwell, 1997; Kramer, L., FOCIAJ on £uropea/i £ViWro/imen/a/Law, London, Sweet
& Maxwell, 1998.
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Voor wat betreft dc vergciijking tussen hct Belgische en Nederlandse aansprakelijkheidsrecht, is
een opvallend verschil terug tc vinden in de in Nederland in het BW ingevoerde algemenc aan-
sprakelijkheid voor gevaarlijke zaken enerzijds en in de in Belgie aanvaarde evenwichtsleer. Op
zich kan een algemene aansprakelijkheidsregel ter zake van gevaarlijke activiteiten, naar het
voorbeeld van de algemene foutaansprakelijkheidsregel, zinvol zijn, toch moet worden gewezen
op de beperkingen en discussies van artikel 6:175 van het Nederlandse BW. Uit het overzicht van
de aansprakelijkheidsregels valt dus niet in algemene termen af te leiden dat een Belgisch slacht-
offer van milieuschade zich in een minder gunstige positie bevindt ten opzichte van een Neder-
lands slachtoffer, of omgekeerd.

Wat daarentegen wel kan worden gczegd, is dat in beide landen discussie bestaat over de precieze
Icwalificatie van de juridische gTondslag voor de aansprakelijkheid voor milieuschade. Dat een
tussenkomst van de wetgever geen garantie is voor duidelijkheid, is bijvoorbeeld aangetoond door
de vragen rond de tenzij-formule van artikel 6:173 van het Nederlandse NBW.

Uit bovenstaand overzicht van het civiele aansprakelijkheidsrecht, valt een tendens af te leiden op
basis waarvan meer en meer wordt afgeweken van de klassieke foutaansprakelijkheid, ten voorde-
le van een regime van risicoaansprakelijkheid. Deze tendens geldt evenzeer voor de rechtspraak
als voor de wetgeving en doet zich op nationaal en internationaal vlak voor. Verschillende onder-
zoeken in dat verband hebben gewezen op een zekere uitbreiding van het aansprakelijkheids-
rechr'". Vooral de bekommernis van de rechtbanken om slachtoffers en consumenten te be-
schermen, heeft hiertoe bijgedragen. In bepaalde gevallen valt de grens tussen foutaansprakelijk-
heid en risicoaansprakelijkheid nog zeer moeilijk te trekken*".

Voor wat betreft de kwalificatie van de aansprakelijkheidsgrondslag ter zake van de aansprake-
lijkheid voor milieuschade, kan worden geconcludeerd dat deze aansprakelijkheidsgrondslag
allerminst duidelijk is. Rechtspraak en rechtsleer hantercn verschillende begrippen, zoals aan-
sprakelijkheidsvermoeden, foutvermoeden, onweerlegbaar vermoeden***, aansprakelijkheid van
rechtswege, risicoaansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid*", risicoaansprakelijkheid met
corrcctie via dc tenzij-formule. Het is niet evident om uit al deze begrippen hct juiste aankno-

Spicr, J., £>e niaafofroom von Aer aaflspra&e/iyMeidVecA/, Houthoff-lezing, maart 1992; Rogers,
W.V.H., Spier, J. en Viney, G., "Preliminary Observations", in Spier, J., 77ie Lim/u o/Z.;'aW/;7y. foe-
/>;ng fAe F/oorfgafes S/m/, Kluwer Law International, Den Haag, 1996, 1-2; Bolt, A.T. en Spier, J., De
ui7</(/emfe /•e/twyrf/e wi/i rfe <7a/ijpraA:e///AAe/</ ui7 onrec/if/Ha/ige rfaarf, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1996, 365 (hierna geciteerd als: "De uitdijende reikwijdte, preadvies").
Betlem, G., "It's no use crying over spilt chemicals. House of Lords, Cambridge Water Co. V. Eastern
Counties pic and Hoge Raad, 30 September 1994, Netherlands State v. Shell", Aftuu/ricAr Jou/via/ o /
£uropean am/ Compara/ive Z-ow, 1995, vol. 2, n° 3, 297-298.
Vansweevelt wijst op de inconsistentie van dit begrip. Immers, in de eigenlijke betekenis van het
woord impliceert een vermoeden dat een bewijs van het tegendeel is toegelaten (Vansweevelt, T., "On-
derzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", flecAwArurtaVg
JPeetWarf, 1985-1986, 2190).
Door een deel van de Belgische doctrine wordt met name een onderscheid gemaakt tussen objectieve
aansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid (Bocken, H., "Van fout van risico", o.c, 331; hierin ge-
volgd door Van Oevelen, A., "Objectieve aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door milieuver-
ontreiniging volgens het Belgische recht", in "Risico-aansprakelijkheid voor milieuschade", / . c , 86).
Anderen beschouwen risicoaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid dan weer als synoniemen
(Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 170). Hierop wordt later terug-
gekomen, bij de bespreking van de kanalisatie van aansprakelijkheid.
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pingspunt te kiezen en daaruit de juiste conclusie te trekken omtrent de precieze bewijslast van
het slachtoffer en de bevrijdingsmogelijkheden van de dader"°.

Deze onduidelijkheden doen heel wat vragen rijzen. Bestaat er een verschil tussen risicoaanspra-
kelijkheid en objectieve aansprakelijkheid? Waar ligt de grens tussen een wettelijk vermoeden en
risicoaansprakelijkhcid, zeker wanneer dit vermoeden onomkeerbaar is" '? Verzwakt de tenzij-
formule in het Nederlandse BW de risicoaansprakelijkheid tot een aansprakelijkheidsvermoeden?
Deze onduidelijkheid blijft evenwel niet beperkt tot de op het BW gebaseerde aansprakelijkheids-
regimes, maar werkt ook door in de in bijzondere wetten neergelegde aansprakelijkheidsregimes.
Zo wordt bijvoorbeeld art. 29 bis van de Belgische WAM-wet*" beschouwd als een aansprake-
lijkheidsverzekering"', als een wettelijke persoonsverzekering met indemnitair karakter"'' of als
een autonome verbintenis*" en een objectieve aansprakelijkheid^.

Zelfs voor specialisten is het dus geen sinecure om het precieze onderscheid te onderkennen
tussen foutaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid"'. Het antwoord op deze vragen heeft
nochtans een directe invloed op de bewijslast van het slachtoffer, c.q. de bevrijdingsmoge-
lijkheden van de dader.

Als uitersten in het brede spectrum van aansprakelijkheden, lijkt zich aan de ene kant de klassieke
foutaansprakelijkheid te bevinden en aan de andere kant de absolute aansprakelijkheid^ " ' . Alle

Ook in die zin Cousy, H., "Enkele beschouwingen over de systematiek van de stelsels van foutloze
aansprakelijkheid", in i('6e/" /4mi'con/m /oc^uei Pwzey.s. £/urfej <fe Z5roi7 rfes Transports, Bruxelles,
Bruylant, 1996, 38 e.v.
Ook in die zin: Van Dunne, J.M., "Verbintenissenrecht 2", 348 en 356.
Wet van 21 november 1989 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (S.S.,
8 december 1989). Het eerste lid van dit artikel luidt: "Bij een verkeersongeval waarbij een motorrij-
tuig betrokken is, wordt (...) alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en
voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprake-
lijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het voertuig (...)". Enkel slachtoffers die
een onverschoonbare fout hebben begaan, kunnen zich niet op deze bepaling beroepen. Onder een on-
verschoonbare fout wordt verstaan: "de opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die
ze heeft begaan zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich niet bewust
had moeten zijn" (art. 29bis, §1 ,6° WAM-wet).
Fagnart, J.-L., "L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation apres la rtforme baclee du 30
mars 1994, flevue Gene'ra/e rfes /4ijur<7/icei ef rfes fle.spon.saD/7<7e.s, 1994, nr. 12388, nr. 20; Dalcq,
R.O., "L'indemnisation des dommages corporels des pietons et des cyclistes", ./our/ie/ rfej 7n7>un<7u*,
1994,665-672.
Bocken, H. en Geerts, I., "De vergoeding van letselschade en schade door overlijden bij verkeersonge-
vallen in het Belgisch recht", r(/rfjc/ir//? voor Pr/'vaa/recA/, 1996, 1250-1255; Simoens, D., "Denieuwe
verkeersongevallenwet: contouren van een genereus vergoedingsprincipe", 77/asc/iri/i voor fle/g/sc/i
fiurger/yA #ec7i<, 1997, 54-57; Simoens, D., "De gewijzigde vergoedingsregel ten voordele van voet-
gangers, fietsers en passagiers", flecAwfa/naVg WeeAWarf, 1995-1996, 219.
Schoorens, O., "Verkeersongevallen met 'zwakke weggebruikers': het nieuwe vergoedingssysteem van
art. 29bis WAM-wet. Het kwalificatieprobleem", /tevue Generate rfes /(«ura/iccj ef rfes /?e^ponia6i7i-
/ « , 1995, nr. 12443, nr. 8.
Cornells, L., "De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen", RecAW/lMwrfig WeeA:6/arf, 1998-
1999,535.
Faure, M. en Hartlief, T., "Towards an Expending Enterprise Liability in Europe?", A/oai/ncA/your/ia/
o/European anrf Comparative Z.aw, 1996, vol. 3, 247.
Onder absolute aansprakelijkheid wordt verstaan een vorm van risicoaansprakelijkheid waarbij de
dader zich zelfs niet kan bevrijden door het inroepen overmacht, noch van enig ander verweermiddel.
Het is onzeker of deze vorm van aansprakelijkheid ilberhaupt in enige wettekst is terug te vinden.
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andere vormen van aansprakelijkheid situeren zich ergens tussen beide in. In stijgende lijn van
strengheid van aansprakelijkheid (en dus van tegemoetkoming aan de bewijslast van een slachtof-
fer) kunnen worden beschouwd het foutvermoeden, het vermoeden van aansprakelijkheid^ *" en
de aansprakelijkheid van rechtswege.

De essentie van de discussie met betrekking tot de aansprakelijkheidsgrondslag ligt in feite bij de
verschillende bevrijdingsmogelijkheden en overmachtsgronden die de aangesprokenc kan inroe-
pen: naarmate deze laatste meer mogelijkheden heeft om aan aansprakelijkheid te ontsnappen, zal
er sprake zijn van een minder streng aansprakelijkheidsregime. Ook de precieze verdeling van de
bewijslast is hierbij van belang: is het aan de eiser om te bewijzen dat de verweerder een fout
heeft begaan, of is het aan de verweerder om te bewijzen dat hij geen fout heeft begaan? De be-
oordeling van de aansprakelijkheid in een gegeven situatie zal dus niet kunnen ontsnappen aan
een analyse van de gevallen van bevrijding en overmacht die in een gegeven situatie aan de
aangesprokenen worden toegestaan evenals van de bewijslastverdeling. Bij de analyse van de
aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie zal bijgevolg rekening dienen te
worden gehouden met de verschillende bevrijdingsmogelijkheden, overmachtsgronden en
bewijslastverdeling.

Nadat een overzicht werd gegeven van het civiele aansprakelijkheidsrecht in het algemeen en van
de mate waarin het Burgerlijk Wetboek als juridische grondslag kan dienen ter zake van de aan-
sprakelijkheid voor milieuschade, is het in het kader van dit onderzoek van belang om stil te staan
bij (de invloed van) andere compensatiemechanismen dan het aansprakelijkheidsrecht.

3. HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT TEGENOVER ANDERE VERGOEDINGSMECHAMSMEN

Een eenmaal ontstane schade is vaak het begin van een lang verhaal waar niet enkel het aanspra-
kelijkheidsrecht van belang is. Degene die de schade lijdt zal trachten deze schade geheel of
gedeeltelijk door te schuiven naar een ander^". Maar de schade kan evenwel enkel worden door-
geschoven indien daarvoor een goede reden bestaaP". Naast het aansprakelijkheidsrecht kunnen
ook een first party verzekering (of eigenschadeverzekering) en een sociale zekerheidsdekking
en/of sociale verzekering een goede reden bieden om de schade te verschuiven^. Deze vaststel-
ling is relevant in het kader van dit onderzoek aangezien, enerzijds, de exploitant van een kemin-

Risicoaansprakelijkheid mag niet worden verward met absolute aansprakelijkheid zoals bijvoorbeeld
Vranken dal doet (Vranken, J.B.M., "Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid voor bodemverontrei-
niging uit het verleden", JfeeAWarf voor PnVonrrec/ir. A'ofqnaa/ en /teg/rfraf/e, 1990,5953-55. Zie ook
de reactie daarop: Van Dunne, J.M., "Een kamikaze-aktie op de Rotte. De visie van Vranken op de
aansprakelijkheid uit artikel 1401 BW, in het bijzonder bij bodemvervuiling uit het verleden", ffee*-
6/orf voor PnVaa/rec/i/, A/brariYutf en /tegufrarie, 1990, 5976).
Het verschil tussen beide bestaat erin dat bij een aansprakelijkheidsvermoeden niet enkel de fout, maar
ook de causaliteit wordt vermoed.
Deze term wordt verworpen door Vansweevelt (Vansweevelt, T., "Onderzoek naar de grondslag en de
begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", o.c, 2193).
Van Gerven, W., "De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht", o.c, 777; Simoens, D.,
"Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", o.c, 1964; Hartlief, T. en Tjittes,
R.P.J.L, /fanspra/te/i/WieiV/ en CerzeAering, Kluwer, 2* druk, 1999.
Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 11.
Gepreciseerd dient te worden dat het belang van elk van deze vergoedingssystemen varieert al naarge-
lang de soon schade. Het is evident dat sociale verzekeringen in de eerste plaats gericht zijn op de per-
sonenschade. Private verzekeringen zullen in eerste instantie van belang zijn bij schade aan goederen
en andere vermogensschade. Het aansprakelijkheidsrecht daarentegen zal eerder op de voorgrond tre-
den bij deze schade die niet of niet volledig door de andere systemen wordt of kan worden gedekt.
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stallatie ertoe is gehouden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en anderzijds omdat
in Belgie en Nederland minstens een deel van de letselschade veroorzaakt door een kernongeval
zal worden vergoed via het stelsel van sociale zekerheid.

Meteen rijst de vraag naar de wisselwerking tussen deze verschillende compensatiemechanis-
m e n ^ . In § 3.1 wordt de wisselwerking besproken tussen aansprakelijkheid en verzekering.
Vervolgens wordt de vraag beantwoord of het aansprakelijkheidsrecht, onder meer onder invloed
van verzekering, zich al dan niet in een crisis bevindt (§ 3.2). Vervolgens worden de voor- en
nadelen van de verschillende compensatiesystemen aan de orde gesteld (§ 3.3). In § 3.4 worden
enkele voorstellen van verschillende auteurs besproken, die alien trachten tegemoet te komen aan
bepaalde tekortkomingen van met name het aansprakelijkheidsrecht. Tenslotte worden de bevin-
dingen van de analyse gebundeld in § 3.5. ....... : -

3.7. /wv/o«/ vow verzeAteriMge/i op /ie< atf/ispraAe/y'A/reiWsrtfcAf^

Meerdere onderzoeken wijzen op het toenemend beroep op het aansprakelijkheidsrecht^'; bij
deze onderzoeken is telkens de verzekering en de verzekerbaarheid van de toenemende aanspra-
kelijkheid een belangrijk thema. Er is reeds veel geschreven over dc invloed van verzekeringen op
het aansprakelijkheidsrecht. De vraag naar oorzaak en gevolg relatie van aansprakelijkheid en
verzekering (heeft een toenemende aansprakelijkheid geleid tot het succes van verzekeringen of
hebben daarentegen verzekeringen geleid tot het succes van het aansprakelijkheidsrecht?) is moei-
lijk eenduidig te beantwoorden . <• •

Het feit dat de beschikbaarheid van een verzekeringsdekking leidt tot een intensiever gebruik van
vergocdingsmechanismen, kan op zich geen aanleiding geven tot ongerustheid. Enkel wanneer
deze mechanismen bepaalde wijzigingen ondergaan zoals enerzijds een beperking van het bc-
schermingsbereik van de sociale zekerheid en anderzijds een inhoudelijke evolutie van het aan-
sprakelijkheidsrecht, kunnen problemen ontstaan. Zo wordt vooral gevreesd dat een toenemend

In deze paragraaf worden hoofdzakelijk de klassieke compensatiemechanismen besproken. In hoofd-
stuk 11 worden enkele altematieve compensatiemechanismen aan de orde gesteld.
Zie ook Faure, M.G., "The Influence of Insurance on Liability Issues", in McGee, A. en Heusel, W.
(ed), 7"ne Z-ow anrf />rac/i'ce o//n.surance <n Me Smg/e European A/orfe, Bundesanzeiger, Keulen,
1995, 190-195; Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Verzekeringen aansprakelijkheid", / .c , 21-23.
Faure, M.G. en Hartlief, T., Cerzefering en rfe groejenrfe aansprate/i/WieiV/.y/asr. £en yuriY/fccA, ge-

en economucn o/irferzoeA naar onftv//tyte//ngen me/ ftefrefcting (of rfe aonspraAe-
en de con^eouen/ias voor verze£eraars naar aan/eirfing van de wer£gever.saa/i.spraite-

voor 6edry/Songeva//en en oeroe/wz/efoen, Kluwer, Deventer, 1995, (hiema geciteerd als
"Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast"); Bolt, A.T. en Spier, J., "De uitdijende reik-
wijdte, preadvies", Ac, 7 e.v.
Zie bijvoorbeeld Bloembergen, A.R., "De invloed van verzekeringen", Afe/er/anrfi ./um/e/iWad, 1980,
174-183; Dekkers, R., "Aansprakelijkheid en verzekering", /tecAtatunoVg >fee*Warf, 1970-1971, 1545
e.v.; Tune, A., "Responsabilite civile et assurance", //owniage a /?ene DeWeri, Bruxelles, Bruylant,
1982, 343; Simoens, D., "Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", o.c, 2025 e.v.;
Simoens, D., "Ongevallenrecht: grensgebieden van aansprakelijkheid, verzekering, en sociale zeker-
heid", 7V/rf5cnri/? voor Pn'vaa/recnf, 1984, 421; Gill, M., "The expansion of liability and the role of in-
surance. Who is the chicken?", 77ie /nrernauona/ ./our/ia/ o///isurance Z,atv, 1999,27-40.
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aantal vorderingen de verzekerbaarheid in het gedrang zou kunnen brengen**"' dat zich analoge
problemen zouden voordoen als in de Vcrenigde Staten*™.

In het algemeen wordt aangenomen dat het aansprakelijkheidsrecht tot ontwikkeling is kunnen
komen dankzij de ontwikkeling en de opkomst van de aansprakelijkheidverzekering"". Dit is
zowel tot uiting gckomen in de rechtspraak als in de wetgeving.

Een mooi voorbeeld van de invloed van verzekeringen op het aansprakelijkheidsvraagstuk, is de
door van Gervens aangehaalde uitspraak van het Deense Hooggerechtshof, waar de aansprake-
Iijkheid werd gelegd bij die partij die beschikte over cen schadeverzekering"'*. Deze rcchterlijke
uitspraak is beinvlocd door de beschikbaarheid van een verzekeringsdekking, eerder dan te zoe-
ken naar degcne die aan de oorzaak ligt van het schadegeval. Dergelijke voorbeeldcn van rechter-
lijke uitspraken blijven een uitzondering. Het uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht is en
blijft dat enkel een fout kan aanleiding geven tot aansprakelijkheid. De stelling dat het aansprake-
lijkheidsrecht is geevolueerd van een/aMfe o6//ge naar een assurance o6//ge kan niet worden
bijgetreden. Hierbij zou bepalend zijn wie van beide partijen (slachtoffer of dader) over een ver-
zekeringsdekking beschikt om tot aansprakelijkheid te besluiten"". Een aansprakelijkheidsverze-
kering dekt de aansprakelijkheid, maar creeert deze niet*" "*.

Bolt, A.T. en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte, preadvies", / .c , 116 e.v.
Faure, M., "Over beschermde slachtoffers, vrijgevige rechters en zuchtende verzekeraars",
•/urafeno/arf, 1995, 1227 e.v.; Haazen, O.A. en Spier, J., "Amerikaanse toestanden en de nieuwe aan-
sprakelijkheidsverzekering voor bedrijven", AWer/ands yum/enA/orf, 1996, 45 e.v.; Spier, J., "De
(on)verzekerbaarheid van aansprakelijkheden", in AfoceZ/anea J«mco/iiu//o vero Z)ea7ca/a (Van Dun-
ne-bundel), Deventer, 1997, 405 e.v.
Cousy, H., "Over aansprakelijkheidsrecht en verzekering: living together apart?", in £/oer /fmicorum
W(j//er van Gerve/i, Kluwer, 2000, 207. Sommigen zijn van oordeel dat door de opkomst van allerlci
soortcn verzekeringsdckkingen de fundamenten van het aansprakelijkheidsrecht worden bedreigd. Zie
met name Tune, A., "Les problemes contemporains de la responsabilite civile delictuelle", Sevue /n-
(ernar/ona/e rfe Dro/7 Compare, 1967, 759.
Van Gerven, W., "De invloed van verzekeringen op het verbintenissenrecht", o.c, 777. De feiten in
deze zaak waren als volgt: een bakkersgast was met zijn fiets in het uitstalraam van een bakkerij gere-
den. De vraag was aan de orde wie hiervoor aansprakelijk was. Het Deense Hof oordeelde dat nict de
bakkersgast (noch diens werkgever) aansprakelijk waren, omdat de bakker beschikte over een schade-
verzekering voor de schade aan het uitstalraam.
Simoens, D., "Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", o.c, 2025 e.v.; Simoens,
D., "Ongevallenrecht: grensgebieden van aansprakelijkheid, verzekering, en sociale zekerheid", o.c,
421; Van Gerven, W., "De invloed van verzekeringen op het verbintenissenrecht", o.c, 782-783.
Een aantal auteurs is van oordeel dat bepaalde interpretaties van het aansprakelijkheidsrecht er nooit
waren gekomen indien de "dader" niet zou beschikken over een verzekeringsdekking. Zo zou de Franse
rechtspraak aan artikel 1384, lid 1 BW nooit de algemene strekking hebben toegekend zoals wij die
vandaag kennen, indien de aansprakelijke zich hiervoor niet zou hebben kunnen verzekeren (Tune, A.,
"Responsabilite civile et assurance", o.c, 346; Markesinis, B., "La perversion des notions de responsa-
bilite civile delictuelle par la pratique de l'assurance", flevue /n/erna/iona/e de £)ro/f Compare, 1983,
301 e.v.).
Zo heeft de Nederlandse Hoge Raad in de zaak Eef Kamerbeek geoordeeld dat het onrechtmatige
daadsrecht geen verplichting met zich meebrengt om een verzekeringsdekking af te sluiten voor die
gevallen waarin men aansprakelijk kan worden gesteld (Hoge Raad, 14 februari 1969, A'erfer/a/io's Ju-
mfenoW, 1969, 189). In deze zaak had de eiser tevergeefs aangevoerd dat het niet onderschrijven van
een aansprakelijkheidsverzekering onzorgvuldig zou zijn.
Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", / . c , 36; Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Verzekering en
Aansprakelijkheid", Ac, 21 e.v.
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Een wisselwerking tussen aansprakelijkheid en verzekering kan daarentegen wel worden onder-
kend in de wetgeving"'. Een groot aantal bijzondere wetten, bijvoorbeeld inzake milieurecht,
verplicht de exploitant om diens aansprakelijkheid te verzekeren. Ook de evolutie naar vormen
van objectieve of risicoaansprakelijkheid is nauw verbonden met.de ontwikkeling van de aan-
sprakelijkheidsverzekering"*.

Het gevaar van een te verregaande wisselwerking is duidelijk"'. De verleiding kan immers be-
staan om de hoogte van de aansprakelijkheid en de soorten schade die in aanmerking worden
genomen, in mindere of meerdere mate te laten afhangen van de inhoud van de toepasselijke
verzekeringspolis^".

De ingreep van verzekeringen op het aansprakelijkheidsvraagstuk wordt treffend ge'i'Ilustreerd
door de interpretatie van het begrip "betrokken bij een verkeersongeval" onder artikel 29-bis van
de Belgische WAM-wet^'. Geoordeeld wordt dat geen rekening dient te worden gehouden met
enige inbreuk op de wegcode omdat op deze wijze het foutcriterium opnieuw zou worden inge-
voerd^\ hetgeen uitdrukkelijk door de wetgever zou zijn uitgesloten. Het gevolg hiervan is dat
zelfs indien een fietser tegen een geparkeerde wagen rijdt, de aansprakelijkheidsverzekering van
de bestuurder dient tussen te komen^. Nochtans blijkt dat een dergelijke automatische vergoe-
dingsplicht leidt tot een aantal perverse effecten*^.

Ook de verzekeringen zelf hebben een belangrijke evolutie ondergaan"': in functie van de vraag
op de markt, worden nieuwe dekkingen aangeboden (bijvoorbeeld de dekking voor milieuschade).

Het aansprakelijkheidsrecht wordt echter niet enkel geconfronteerd met andere takken van het privaat-
recht. De complexiteit van de regelgevtng is dermate toegenomen dat ook de invloed van publiekrech-
telijke regels niet mag uit het oog worden verloren. We denken hier met name aan veiligheidsregule-
ring (in het verkeers- en milieurecht) en aan de regelgeving inzake vergunningvcrlening in het milieu-
recht. In dit verband pleit Bergkamp voor een gebalanceerd gebruik van publiek en privaat recht in het
milieurecht (Bergkamp, L., De CervHiVer fie(aa/( Duooe/: over rfe J'eWiourfmg fwsren Pr/vaar e/i Pw-
Wj'e£ M/VieurecA/, oratie, Intersentia, Antwerpen, 1998, 91 e.v.).
Markesinis, B., "La perversion des notions de responsabilite civile deiictuelle par la pratique de l'assu-
rance", o.c, 301.
Volgens een aantal auteurs krijgt, door de directe koppeling tussen aansprakelijkheid en verzekering,
het schadevergoedingsrecht langzaam maar zeker vorm. Zie Dalcq, R.O., "Securite, assurance et soli-
darity", in y?es/?on.sa6i7(7e e/ reparaf/o/r rfes rfo/nmnge^, 6d. Jeune barreau, 1983, 327 e.v.; Fagnart, J.L.,
"Recherches sur le droit de la reparation", in Me7a/ige$ floger O. Da/c^. i?aspo/iia6///Vej ef /lijura/jcei,
Larcier, Bruxelles, 1994, 136.
Jorgensen, S., "The Decline and Fall of the Law of Torts", 77ie American ./owr/ia/ o/Com/jara/i've iniv,
1970, vol. 18,48.
Zie hierover Claassens, H. en Van Schoubroeck, C , "Praktische ervaring met de Belgische schadever-
goedingsregeling voor zwakke weggebruikers in de autoverzekering", in Faure, M. en Hartlief, T.
(red.), Ker*eersaan.sprflfe/i/£Aeid in fle/gie' en Aterfer/anrf, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 1998,
79-111; Decrois, A., "De vergoeding van de zwakke weggebruikers (art. 29 bis WAM-wet)", flecAw-
*u/irfig W'eeAWflrf, 2000-2001, 1257-1267.
Claassens, H. en Van Schoubroeck, C , "Praktische ervaring met de Belgische schadevergoedingsrege-
ling voor zwakke weggebruikers in de autoverzekering", "Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Ne-
derland", / .c.,91.
Pol. Rb. Kortrijk, 14 oktober 1998 en Pol. Rb. Brugge, 9 november 1998, 7i/drc/iri/? voor 5e/g/5c/i
//anrfefcrec/ir, 1999, 218-221, met noot Van Schoubroeck, C.
Van den Bergh, R., "Automatische vergoeding van schade geleden door zwakke verkeersdeelnemers:
een rechtseconomische kritiek", in Faure, M. en Hartlief, T., Kenteersaa/w/wa/te/i/VWieirf m Be/gie en
Aferfer/ofirf, Intersentia, Antwerpen, Groningen, 1998,48 e.v.
Zie hierover Cousy, H., "De grote orie'ntaties van het verzekeringsrecht", in /./6er omicorum /?e«e Kan
Gompe/, Story Scientia, Kluwer, Deurne, 1998, 129-155.
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Tegelijk zal een slachtoffer veelal over een directe vordering tegen de verzekeraar beschikken.
Hierdoor wordt het slachtoffer in feite gedirigeerd naar een verzekeraar^". Daarnaast leidt bij-
voorbeeld een rechtsbijstandverzekering ertoe dat slachtoffers een extra prikkel krijgen om een
vordering in te dienen, in die zin dat bij afwezigheid van een rechtsbijstandsdekking, bepaalde
vorderingen waarschijnlijk niet zouden worden ingediend^.

Naast de intrcde van de (aansprakelijkheids)verzekeringen, wijzigde ook het ontstaan van de
zogenaamde sociale risico's het wezen van de civiele aansprakelijkheid; het gaat met name om
schadevergoeding die gebaseerd is op solidariteit en waarvan uitkering geschicdt zonder aankno-
ping met een aansprakelijk gestelde persoon. Het doel van deze sociale zekerheid bcstaat erin de
verzekerden een minimum van middelen te garanderen indien zij worden getroffen door wcrkon-
geval, ziekte, etc. Alhoewel het sociale zekerheidsrecht vandaag duidelijk wordt onderscheiden
van de civiele aansprakelijkheid, stamt de sociale zekerheid oorspronkelijk uit een systeem van
aansprakelijkhcidsverzekering. De eerste wetgeving met betrekking tot de bescherming van de
werknemers was duidelijk gebaseerd op de civiele aansprakelijkheid^. Het grote probleem van
het hedendaagse aansprakelijkheid is de moeilijkheid om de grenzen en de wisselwerking vast te
leggen tussen het aansprakelijkheidsrecht en de beschikbare collectieve voorzieningen ter vergoe-
ding van de geleden schade^'.

Het is intussen bijna een gemecnplaats geworden om te stellen dat het aansprakelijkheidsrecht
zich in een crisis bevindt en dat het aansprakelijkheidsrecht traag en duur is^ ' . Met name ver-
zekeraars onderschrijven deze stclling^ door te wijzen op de gevolgen van deze crisis op het
vlak van de (on)verzekerbaarheid. De elementen die bepalend zijn voor de verzekerbaarheid van
een gegeven risico worden besproken bij de rechtseconomische analyse van verzckcringen^.
Hieronder worden enkele elementen belicht waarvan wordt aangenomen dat zij een invloed heb-
ben op het aansprakelijkheidsrecht.

5.2. Cmis va«

Nadat een aantal bijdragen in de literatuur wezen op een aanzienlijke toename van het aantal
aansprakelijkheidsvorderingen in de Verenigde Staten"\ werd de vraag gestcld of ook in het
Belgische en Nederlandse aansprakelijkheidsrecht een analoge tendens waarneembaar was. Hoe-

"* Simoens, D., "Ongevallenrecht: grensgebieden van aansprakelijkheid, verzekering, en sociale zeker-
heid", o.c, 425.

" ' Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", / . c , 78-79; Hartlief,
T. en Tjittes, R.P.J.L, "Verzekering en Aansprakelijkheid", Ac, hoofdstuk 6.
Tune, A., "Responsabiliti civile", Ac, 28.
Tune, A., "Responsabilite civile", Ac, 108.
Zie onder meer Tune, A., "Responsabilite civile et assurance", o.c, 346; Markesinis, B., "La perversion
des notions de responsabilite civile delictuelle par la pratique de I'assurance", o.c, 301 e.v.; Viney, G.,
"Responsabilite", Ac, 23.

" ' Markesinis, B.S. en Deakin, S.F., Tort £<w, 3"* edition, Clarendon Press, Oxford, 1994, 1.
Voor cijfergegevens, zie Haazcn, O.A. en Spier, J., "Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid", in
Bolt, AT. en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte- preadvies", Ac, 10-17.

™ Cfr. in/ro, in § 4 van hoofdstuk 9.
Onder meer: Priest, G., "The Invention of Enterprise Liability: A Critical History of the Intellectual
Foundations of Modern Tort Law", ./onma/ o/ iega/ &urf/e.s, 1985,461; Tune, A., "Oil va la responsa-
bilite civile aux Etats-Unis?", /?evue /n/er/iaf/ona/e rfe Droi'f Compare, 1989, 7; Schirmeister, F.C.,
/fme/-iAaa/7je /oestanrfen in Ae/ ic/iarfevergoerfmg^recA/? £>e vergoerfmg van Aewe/sc/joae ;'/i rfe Kere-
m'grfe Sfofen, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1996, 437-531.
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we! over het algemeen deze vraag ontkennend kan worden beantwoord, moet toch op een aantal
elementen worden gewezen^^.

Uit bovenstaand overzicht van het civiele aansprakelijkheidsrecht is reeds gebleken dat in het
aansprakelijkheidsrecht in het algemeen, en evenzeer op het vlak van de milieuaansprakelijkheid,
een tendens is vast te stellen van foutaansprakelijkheid naar risicoaansprakelijkheid. Het is even-
wel zeer de vraag of deze tendens leidt tot een effectieve verzwaring van de aansprakelijkheids-
last. De aansprakelijkheidsgrondslag is immer slechts een element bij de beoordeling van de
aansprakelijkheid.

Reeds meenmaals is gewezen op bepaalde tekortkomingen van het aansprakelijkheidsrecht en de
aansprakelijkheidsverzekering^. Het probleem waarmee het aansprakelijkheidsrecht heeft te
kampen, is dat twee essentiele criteria onder zware druk komen te staan: in een aantal gevallen is
zowel het bewijs van de schade als van de causaliteit problematisch. Meer en meer worden inder-
daad verschillende soorten schade, waaronder ecologische schade^', schade door de aantasting
van de zelfredzaamheid, sluipende schade etc., onderscheiden^. In Nederland is bijvoorbeeld een
stijging vastgesteld van de bedragen die werden toegekend ter zake van immateriele schade^' *°°.

In bepaalde gevallen van milieuaansprakelijkheid"" zal er bijvoorbeeld ook een lange tijd verlo-
pen tussen een voorval en de manifestatie van de schade: in een dergelijk geval zal het causali-
teitsbewijs geen sinecure blijken^. De genoemde problemen van het aansprakelijkheidsrecht,
sleuren als het ware de aansprakelijkheidsverzekering met zich mee: indicn een lange tijd ver-
strijkt tussen een voorval en het zich manifesteren van de schade, rijst het probleem van de dek-
king van de aansprakelijkheid in de tijd. Tegelijk kan ook de rechterlijke beslissing ter zake van
de causaliteitsonzekerheid leiden tot problemen voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Een inmid-
dels bckcnd voorbeeld is de Nederlandse DES-zaak die heeft geleid tot een ware inflatie van
vorderingen^ en wordt beschouwd als "een van de meest sprekende voorbeelden van het uitdij-
end aansprakelijkheidsrecht"^. Onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat vooral het afwentelen

Bolt, A.T. en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte- preadvies", / . c ; Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verze-
kering en de groeiende aansprakelijkhcidslast", Ac; Faure, M. en Hartlief, T , "Towards an Expending
Enterprise Liability in Europe?", o.c, 235 e.v.
Voor een bondig overzicht, zie bijvoorbeeld Cousy, H., "Over aansprakelijkheidsrecht en verzekering:
living together apart?", in lifter/4m/corw/M ffn/rer van Gerven, / .c , 212 e.v.
Zie hierover Bocken, H., "Compensation of Ecological Damage in Belgium", in Wetterstein, P. (ed.),
//arm /o Me £nv/ron/n«i/: Me ngAf /o Compe/isaf/o/i and /Ae assessment o/Damag&s, Oxford, Claren-
don Press, 1997, 143-158.
Simoens, D., Bwi/enco/ifrflc/ue/e oonipraAe/i/VWieirf, Deel II, Schade en schadeloosstelling, Story
Scientia, 1999, 255 e.v.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 33-37.
Zie hierover ook de verschillende bijdragen in Kottenhagen-Edzes, P. (red.), //nmo/eneVe ic/iorfe/
renrfe/we/i en wensen, Boekenreeks Ius Commune, nr. 33, Intersentia, Antwerpen, Apeldoom, 2000,
184.
Over de problemen van het milieuaansprakelijkheidsrecht zie Deketelaere, M., "Deel VII. Milieu en
burgerlijk aansprakelijkheidsrecht" in Handboek Milieurecht", Ac, 1176-1192.
Meer en meer wordt dan ook geplcit voor het aannemen van een proportionele of altematieve causali-
teit. Zie met name Akkermans, A.J., "Proportionele Aansprakelijkheid", Ac, Van Dunne, J.M., Causa-
liteitsproblemen in het milieu-aansprakelijkheidsrecht; altematieve causaliteit en res ipsa loquitur",
ri/rfjcAr(/Jvoo/-Mi7/e«flflnjproAe/(/*/ieW, 1999-4, 119-125 en 1999-5, 145-157.
Kort na het arrest waren reeds meer dan 20.000 vorderingen ingediend (Wansink, J.H., "Het DES-
arrest in het perspectief van verzekerbare slachtofferbescherming", /4a/u/7ra£e/(/&n«J</ cfe
1993, 10).
Bolt, A.T. en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte- preadvies", Ac, 42.
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van retroactieve aansprakelijkheid (onvoorzienbarc risico's) en van causaliteitsonzekerheid op de
bedrijfswereld, tot een aanzienlijke uitbreiding van de aansprakelijkheidslast kan leiden^.

Volledigheidshalve wordt aangegeven dat ook een stijging in de toegekende bedragen en in het
aantal personen dat een vordering kan inleiden, zal leiden tot een verhoging van dc aansprakelijk-
heidslast. Onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat een stijging van de door verzekeraars
uitgekeerde bedragen kan worden vastgesteld^. Nochtans lijken Europese rechtssystemen niet
geneigd om over te gaan tot het toekennen van punitive damages^"".

De vraag of het aansprakelijkheidsrecht zich in een crisis bevindt, hangt slechts ten dele af van de
ontwikkelingen van het aansprakelijkheidsrecht. Ook andere factoren dienen in rekening te wor-
den gebracht. Als belangrijkste factoren kunnen hier worden onderscheiden: het stelsel van socia-
le zekerheid en factoren die drempelverlagend werken op de bereidheid om vorderingen in te
dienen (wiV/wig/ieEs to c/a/'/n).

Een belangrijke factor is de mate waarin een sociaal zekerheidsstelsel voorhanden is. Een derge-
lijk stelsel zal namelijk instaan voor de compensatie van met name letselschade. Een stelsel van
sociale zekerheid is in die optiek een vergoedingsmechanisme dat voor een deel in de plaats kan
treden van het aansprakelijkheidsrecht: een breed systeem van sociale zekerheid zal tot gevolg
hebben dat er minder een beroep wordt gedaan op het aansprakelijkheidsrecht ter compensatie
van de geleden letselschade. Omgekeerd zal, bij afwezigheid of bij de afbouw van sociale zeker-
heid, het slachtoffer trachten via het aansprakelijkheidsrecht een vergoeding te bekomen van
letselschade. De mate waarin het aansprakelijkheidsrecht tussenkomt ter compensatie van letsel-
schade hangt dus in eerste instantie af van de mate waarin het sociale zekerheidssysteem dekking
verleent. Daarnaast zal de rol van het aansprakelijkheidsrecht ter zake van letselschade in belang-
rijke mate worden bei'nvloed door de vraag of voor de uitgekeerde bedragen een regresrecht open-
staat tegen de veroorzaker"^.

Een bijkomende factor wordt gevormd door verschillende factoren die bepalend zijn voor de
w/7/jng/ies.s to c/a/W". De bereidheid tot het indienen van vorderingen zal in belangrijke mate
afhangen van een aantal juridische elementen. Hiermee bedoelen we in hoofdzaak de mogelijkhc-
den ter zake van het indienen van collectieve vorderingen. Hierbij valt te denken aan artikel 3:305
a en b van het Nederlandse BW^'° en aan de Belgische wet van 12 januari 1993 betreffende een

Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 22-27.
Bolt, AT. en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte- preadvies", Ac, 10 e.v.
Faure, M. en Hartlief, T., "Towards an Expending Enterprise Liability in Europe?", o.e, 267.
Bijzonder in dat verband is de Nederlandse tijdelijke regeling verhaalsrechten, verwoord in artikel
6.197 BW dat een beperking bevat van de mogelijkheid om regres uit te oefenen. Als algemeen begin-
sel houdt deze regeling in dat regresnemers die onder het oudc recht over een verhaalsmogelijkheid be-
schikten, deze onder het nieuwe BW behouden. Aldus staat in beginsel geen regresrecht open ter zake
van de "nieuwe" gevallen van risicoaansprakelijkheid, met name voor de hierboven besproken aan-
sprakelijkheid voor gevaarlijke zaken. Zie in dat verband Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Verzekering
en Aansprakelijkheid", Ac, 98-106; Van Maanen, G.E. en Romcrs, P., "De tijdelijke regeling verhaals-
rechten, verhaalsmogelijkheden voor verzekeraars en uitkeringsinstanties", /frs /fegui, Nijmegen, 1994;
Spier J., Hartlief, T., Van Maanen G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", Ac, 232-236.
Bolt, AT. en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte- preadvies", Ac, 42-43.
Artikel 3:305 a BW luidt: "1 . Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een
rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen,
voorzover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt. 2. Een rechtspersoon als bcdoeld in lid 1
is niet ontvankelijk, indien hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft getracht het gevor-
derde door het voeren van overleg met de gedaagde te bereiken (...)". Zie hierover onder meer Van
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vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu^". Deze bereidheid hangt ook af van de
beschikbaarheid van een rechtsbijstandspolis: beschikt het slachtoffer over een rechtsbijstand-
dekking, dan zal zijn drempel om een proces aan te spannen, bijzonder laag zijn. De willingness
to claim hangt tenslotte ook af van de organisatie van de advocatenpraktijk en van de mogelijk-
heid om de advocatenkosten terug te vorderen van de verliezende partij etc. Zo lijkt in bepaalde
gevallen zelfs te worden gekozen voor het Amerikaanse recht omwille van de wijze van organisa-
tie van de advocatenpraktijk. Van de niet juridische elementen die eveneens een invloed hebben
op de willingness to claim, vermelden we hier de invloed van de media en van allerlei belangen-
groeperingen^.

In deze paragraaf is vooral naar voren gekomen dat niet enkel elementen van het aansprakelijk-
heidsrecht zelf bepalen of deze rechtstak zich in een crisis bevinden, maar evenzeer elementen
buiten het aansprakclijkheidsrecht. Tegelijk is duidelijk geworden dat verschillende compensatie-
mechanismen voorhanden zijn, waarvan het aansprakelijkheidsrecht er slechts een is. De voor- en
nadelen van de verschillende mechanismen worden hieronder kort aan de orde gesteld.

5.5. Koor- en na</e/en van </e verscA(//«ff</e mecAa/iismefi

Is er geen goede reden voor de verschuiving van de schade voorhanden, dan blijft de schade bij
degene die ze heeft geleden: //ie /ass /iey w/iere if/a//.r"', ofwel: "ieder draagt zijn eigen scha-
de""'' *". Zoals reeds aangegeven, zijn er meerdere manieren om deze schade af te wentelen: het
aansprakelijkheidsrecht, een first party verzekering (of eigenschadeverzekering) en een systeem
sociale zekerheidsdekking en/of sociale verzekering.

De basis van het aansprakelijkheidsrecht bestaat erin dat schade die initieel door een persoon
wordt gedragen, op grond van een regel van het aansprakelijkheidsrecht, wordt afgewenteld op
een andere persoon. Deze andere persoon heeft een fout begaan of is bijvoorbeeld exploitant van
een vergunningsplichtige inrichting die schade aan derden heeft veroorzaakt. Het grote voordeel
van het aansprakelijkheidsrecht bestaat erin dat in principe a//e geleden schade voor vergoeding
in aanmerking komt"'. Of zoals Hartlief het treffend verwoordt: "Wie in de prijzen van het aan-

Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", Ac, 240; Frenk, N., /Co//e/fc/i'eve a/Wes /Vi /ie<pnVaa<-
rec/i/, diss, Kluwer, Deventer, 1994.
B.5., 19 februari 1993; zie o.m. Carette, A., "Wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming
leefmilieu", «<?cnw*u/i</ig Jfee*Warf, 1992-1993, 1392-1400; Carette, A., "Herstel van en vergoeding
voor aantasting aan niet-toegeeigende milieubestanddelen", Ac, 138 e.v.; Van Hecke, S., "Drie jaar
vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu": analyse van de eerste rechtspraak", r//VfacAri/) voor
M/ieurecnf, 1996,2-18.
Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 37-38; Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en
de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 74.
Van Gerven, W., "De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht", o.c, 777; Simoens, D.,
"Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", o.c, 1964. . . . . . .
Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 24. . . .
Spier trekt deze stelling in twijfel (Spier, J., fen nieuwe rfageraarf voor Aef aan.sprflAre/i/jWie/rfsrec'if'',
Rede uitgesproken bij het afscheid van het ambt van gewoon hoogleraar in het privaatrecht aan de Ka-
tholieke Universiteit Brabant op vrijdag 26 maart 1999, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1999, 1).
Ook Huls twijfelt hieraan en stelt dat het uitgangspunt nu luidt: "Pech moet weg" (Huls, N.J.H., flecA/
m rfe m/comooMc/iflpp//, Delft University Press, Delft 1997, 12-13).
Rogers, W.V.H., Spier, J. en Viney, G., "Preliminary Observations", in "The Limits of Liability. Keep-
ing the Floodgates Shut", Ac, 2. Specifiek met betrekking tot het Belgische recht zie Van Oevelen, A.,
"La moderation de la reparation du dommage dans le droit beige de la responsabilitd civile extra-
contractuelle", in Spier, J., 77ie ii'/n/w o/Lia6i7/l}». /keeping Me f/oorfgorei SAur, Kluwer Law Interna-
tional, Den Haag, 1996, 65-74.
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sprakelijkheidsrecht valt, krijgt in beginsel zijn volledige vermogcnsschade vergoed"^". In die
optiek valt het aansprakelijkheidsrecht dan ook te beschouwen als ccn luxesysteem"*.

Het voordeel van de private verzekering en de sociale zekerheid bestaat erin dat ni& wordt ge-
zocht naar de oorzaak van de schade; deze oorzaak is in beginsel irrelevant. Het louter optreden
van de schade is een voldoende reden tot het verschuiven van de schade. Deze mechanismen
kunnen dan ook worden beschouwd als een laagdrempelig systeem. Indien bijvoorbeeld iemand
in slaap valt achter het stuur van de wagen, tegen een boom rijdt en hierdoor twee weken werkon-
bekwaam is, dan zal het sociale zekerheidsstelsel aufowiari.sc/i tussenkomen voor wat betreft het
inkomensverlies ingevolge de werkonbekwaamheid. Indien dc betrokkene daarenboven een ei-
genschadeverzekering heeft voor zijn wagen en een bijkomende hospitalisatieverzekering, dan
zullen eveneens de herstellingskosten van de wagen en (een deel van) de ziektekosten niet voor
rekening van het slachtoffer vallen. Precies hetzelfde geldt indien, in bovenstaand voorbeeld, de
chauffeur niet tegen een boom, maar tegen een andere wagen aanrijdt.

Slechts zodra een bepaalde schade niet of niet geheel door een van deze twee vergoedingsmecha-
nismen wordt vergoed, zal een beroep op het aansprakelijkheidsrecht aan de orde zijn. Het is het
laatste hulpmiddel of een randverschijnsel'"'. Dit brengt ons meteen bij een belangrijk nadeel van
het aansprakelijkheidsrecht. Dit mechanisrne zal slechts dan soelaas bieden indien het slachtoffer
erin slaagt om te bewijzen dat een bepaalde aansprakelijkheidsregel van tocpassing is (bijvoor-
beeld door te bewijzen dat een persoon een bepaalde hoedanigheid bezit of een onrechtmatige
daad heeft gepleegd). Tegelijk kan de eigen schuld van het slachtoffer een belangrijke rol spelen,
hetzij bij het aanvaarden van de aansprakelijkheid van een derde, hetzij bij het bepalen van de
schadeomvang. Vandaar kan het aansprakelijkheidsrecht worden gezien als een hoogdrempclig
systeem, om in de terminologie van Hartlief te blijven.

Een private verzekering en de sociale zekerheid hebben daarentegen als nadeel dat, in tegenstel-
ling tot het aansprakelijkheidsrecht, veelal slechts een beperkt bedrag wordt vergoed (bijvoor-
beeld bij een brandverzekering), zelfs indien de daadwerkelijk geleden schade hoger ligt dan dat
beperkte bedrag. Hetzelfde geldt voor de sociale zekerheid en voor sociale verzekeringen, waar
bijvoorbeeld de tussenkomst ingevolge inkomensderving eveneens is beperkt.

Hiermee is niet gezegd dat deze systemen losstaan van elkaar, wel integendeel: zo worden de
tekortkomingen van het aansprakelijkheidsrecht opgevangen door de andere compensatiemecha-
nismen"". Maar het probleem hierbij is dat de kenmerken van de verschillende mechanismen
vervagen en de kenmerken van het ene systeem aan het andere worden toebedeeld: van het aan-
sprakelijkheidsrecht wordt verwacht dat geen rekening meer wordt gehouden met de oorzaak van
de schade (kenmerk van verzekering) en van verzekeringen wordt verwacht dat ze de volledige
schade vergoeden (kenmerk van het aansprakelijkheidsrecht), of'VAe Z>es/ 0/60//1 wwftfc""'.

Om tegemoet te komen aan de tekortkomingen van het aansprakelijkheidsrecht, werden reeds
meerdere voorstellen geformuleerd, en dit op verschillende terreinen van het ongevallenrecht

^ Hartlief, T., "Iederdraagt zijn eigen schade", Ac, 28. .
in Hartlief, T., "Iedcr draagt zijn eigen schade", Ac, 29. .

Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 29.
Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 13.
Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 56-57.
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(verkeersaansprakelijkheid, milieuaansprakelijkheid"^, etc.). Zo is vaak gepleit voor de creatie
van allerlei fondsen , voor de invoering van een nieuwe aansprakelijkheidsregcling, voor een
beperking van de aansprakelijkheid, hetzij in de vestigingsfase, hetzij in omvang, etc"*. Een
aantal van deze voorstellen wordt hieronder aan de orde gesteld.

Ideee'n en voorstellen die trachten tegemoet te komen aan de problemen van het aansprakelijk-
heidsrecht, zijn niet nieuw en zijn - zeker initieel - niet uitsluitend gericht op de aansprakelijk-
heid voor milieuschade.

Zo werd in het begin van de jaren zeventig in Nieuw-Zeeland de ifccia'en/ Compensation Com-
mj'ss/on opgericht. Deze Commissie beheert drie fondsen en heeft als taak de vergoeding van
slachtoffers van ongevallen en de preventie van ongevallen. Een eerste fonds heeft betrekking op
de accidentcle lichamelijke schade en beroepsziekten van werknemers (inclusief zelfstandigen).
Het fonds wordt gefinancierd door een belasting die de werkgever dient te betalen op de uitbe-
taalde lonen of door de werknemer, op basis van diens inkomen. Een tweede fonds dekt alle
slachtoffers van verkeersongevallen in Nieuw-Zeeland. De bijdragen aan het fonds komen uit een
bescheiden jaarlijkse belasting op motorrijtuigen. Het derde fonds tenslotte, gefinancierd door
middelen uit de schatkist, staat in voor gepensioneerden en bezoekers. De twee laatstgenoemde
fondsen zijn subsidiair aan het eerste: indien een gepensioneerde het slachtoffer wordt van een
verkeersongeval, zal diens schade die onder het fonds wordt gedekt, worden vergoed door het
eerste fonds"'. Vandaar speelt het aansprakelijkheidsrecht in Nieuw-Zeeland geen rol meer voor
slachtoffers van ongevallen of van beroepsziekten. Sterker nog: aansprakelijkheidsvorderingen
voor dergelijke schade werden afgeschaft"'.

Deels in dezelfde richting gingen de voorstellen van de Britse "Royal Commission on Civil Liabi-
lity and Compensation for Personal Injury" of de Pearson-Commissie"'. Hoewel de foutaanspra-
kelijkheid als basis diende te worden behoudcn, stelde de commissie voor om bijvoorbeeld inzake
ongevallen met motorrijtuigen, via een no-/au// compensation system een beroep te doen op een
fonds"".

De discussie met betrekking tot de rol van het aansprakelijkheidsrecht en de verhouding tot ande-
re compensatiemechanismen, die initieel vooral werd gevoerd naar aanleiding van letselschade bij

Ook Carette besluit haar voortreffelijk onderzoek met de vaststelling dat het huidige recht ongeschikt is
om aantastingen aan niet-toegeeigende milieubestanddelen te herstellen of te vergoeden (Carette, A.,
"Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeeigende milieubestanddelen", Ac, 603).
Bocken, H., "Rechtstreekse verzekeringen ten behoeve van derden en andere wisseloplossingen voor
aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering. Een typologie", in Z./6er y4mi<:orum /?e/ie Kan
Gompe/, Story Scientia, Kluwer, Deume, 1998, 25 e.v.; Faure, M.G. en Hartlief, T., "Een schadefonds
als alternatief voor aansprakelijkheid en verzekering?", /?ec/iMge/eerrf Magazi/fl 7Vie/n/'j, 1998/7, 211
e.v.
Bolt, AT. en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte- preadvies", / . c , 394.
Voor meer details, zie Tune, A., "Responsabilit6 civile", Ac, 79 e.v.
Markesinis, B.S. en Deakin, S.F., "Tort Law", Ac, 277.
Deze commissie werd in Groot-Brittannifi opgericht naar aanleiding van de problemen met thalidomi-
de, een geneesmiddel dat, indien het werd ingenomen door zwangere vrouwen, in een aantal gevallcn
leidde tot afwijkingen bij kinderen. Deze commissie werd opgericht in 1973 en kwam met haar conclu-
siesin 1978.
Schamps, G., "La mise en danger", Ac, 522.
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ongevallen (verkeersongevallen, medische aansprakelijkheid etc.), heeft bijkomende aandacht
gekregen in het kader van gevallen van milicuaansprakelijkheid.

In dit verband zijn onder meer de voorstellen van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening
van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest (Commissie Bocken)"' en de Nederlandse voorstel-
len inzake de oprichting van een Fonds voor Milieuschade interessant. Deze voorstellen, net zoals
de voorstellen van verschillende auteurs, bepleiten nagenoeg allemaal een (algemeen) regime van
risicoaansprakelijkheid voor milieuschade en/of gevaarlijke activiteiten, gekoppeld aan dc oprich-
ting van een Fonds"". •

De invoering van een regime van risicoaansprakelijkheid ter zake van milieuschade, wordt stee-
vast beschouwd als een invulling van het beginsel "de vervuiler betaalt""', dat leidt tot de inter-
nalisering van de kosten"^. De evolutie naar risicoaansprakelijkheid voor milieuschade is reeds
duidelijk gebleken uit de verschillende bijzondere wetgevingen. Ook naar toekomstig Europees
recht lijkt deze trend te worden doorgezet: in het Europese Witboek betreffende milieuaansprake-
lijkheid'" gaat de Europese Commissie uit van een regime van risicoaansprakelijkheid voor ge-
vaarlijke activiteiten. Enkel voor wat betreft schadc veroorzaakt aan de biodiversiteit door een
niet-gevaarlijke activiteit zou de foutaansprakelijkheid worden behouden. Als verweermiddelen
worden aanvaard: overmacht, bijdrage tot de schade door of toestemming van de eisende partij en
de betrokkenheid van een derde partij. Opmerkelijk is dat in het Witboek nog geen uitspraak
wordt gedaan of de stand der techniek en het ontwikkelingsrisico als verweermiddelen zullen
worden aanvaard. Tegelijk blijft het Witboek vaag over de bewijslast. Weliswaar wordt aange-
geven dat een communautaire regeling zou moeten voorzien in een verlichting van dc bewijslast,
maar de precieze strekking van de bewijslast moet in een later stadium worden gepreciscerd"''.

Opmerkelijk is tenslotte dat hoewel reeds vrij veel rond deze problematiek is verschenen, het
thema inzake de verhouding tussen verzekering en de groeiende aansprakelijkheid, nog steeds
actueel is. In het preadvies van Bolt en Spier worden bijvoorbeeld als mogclijke oplossingen
onder meer een beperking van de aansprakelijkheid door limitering of door het beperken van de
schadesoorten, verplichte verzekeringen, fondsen en first party vcrzekeringen genoemd"'. Ook in
een onderzoek naar de aansprakelijkheid van werkgevers voor bedrijfsongevallen en beroepsziek-
ten, worden de voor- en nadelen van deze opties naast elkaar geplaatsr"*.

Opvallend was ook het pleidooi van Bloembergen die reeds in 1965 pleitte voor een afschaffing
van de aansprakelijkheid uit onrcchtmatige daad, voorzover de schade niet opzcttclijk werd ver-
oorzaakt. In diens visie moeten verzekeringen aan de kant van de schadeveroorzaker worden

Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Herstel van schade door milieuverontreiniging", dcel 9 in
"Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 1995.
Deze voorstellen worden afzonderlijk besproken in hoofdstuk 11.
Hulst, E.H., "Grondslagen van milieu-aansprakeiijkheid", Ac, 479.
Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegee'igende milieubestanddelen",
/.c.,489.
WMoefc 6e/re#enrfe nnV/euaoni/jra^e/iyWie/V/, Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel,
9 februari 2000, COM(2000)66 def. Zie hierover Rehbinder, E., "Towards a Community Environ-
mental Liability Regime: the Commission's White Paper on Environmental Liability", finv/ro/ime/ira/
I/ato/iVy, vol. 8, n° 3, 2000, 85-90; Rice, P., "From Lugano to Brussels via Arhus: Environmental Li-

^ ability White Paper Published", £/iv;ronme/i/a/ L;"aW//(y, vol. 2, 2000, 39-45.
^ "Witboek betreffende milieuaansprakelijkheid", Ac, 18.
^ Bolt, AT. en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte- preadvies", Ac, 394.

Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac.

81



Efficiente preventie en compensatie van catastroferisico's

vervangen door voorzieningen aan de kant van het slachtoffer^". Ook Hartlief pleitte - vecl re-
center - voor het terugtreden, tot op zekere hoogte - van het aansprakelijkheidsrecht en voor de
(her)introductie van andere mechanismen. Indien bijvoorbeeld in bijkomende mate een beroep
wordt gedaan op private schadeverzekering, zou dit meer dan nu het geval is, benadrukken dat in
beginsel ieder zijn eigen schade draagt^ .

Toch blijkt uit bovenstaande analyse dat totnogtoe de aandacht zich hoofdzakelijk heeft gericht
tot het aansprakelijkheidsregime (foutaansprakelijkheid of risicoaansprakelijkheid) en slechts in
bcperkte mate tot de gevallen van overmacht, de verweermiddelen en de bewijslastverdeling.
Nochtans zijn het vooral deze elementen die een doorslaggevende invloed hebben op de moge-
lijkheid tot bewijzen dan wel afwijzen van aansprakelijkheid. .

Een onderzoek dat wel aandacht besteed aan de elementen overmacht, verweermiddelen en be-
wijslast, is het proefschrift van Schamps. Uitgangspunt van dit voortrefTelijke onderzoek is de
afwezigheid, in Belgie en Frankrijk, van een algemene aansprakelijkheidsregel die kan worden
toegepast op de verwezenlijking van bepaalde risico's en de daaruit voortvloeiende problemen
waarmee slachtoffers worden geconfronteerd ter vergoeding van de door hen geleden schade"'.

Schamps pleit voor een kanalisatie van (risico)aansprakelijkheid naar de exploitant van de gevaar-
lijke activiteit^'"' **'. De kanalisatie van aansprakelijkheid zou meerdere voordelen bieden: de
aansprakelijke is makkelijk te identificeren en vermijdt een dubbele verzekcringsdekking^. De
exploitant is degene die het beste is geplaatst orn het risico te beheersen, beschikt over alle nood-
zakelijke know-how; vandaar dient de aansprakelijkheid te worden gekanaliseerd naar de exploi-
tant en bijvoorbeeld niet naar de houder of bezitter van gevaarlijke stoffen, aldus Schamps^'.
Teneinde de vergoeding van slachtoffers niet in het gedrang te brengen, mag de aansprakelijkheid
van de exploitant niet worden beperkt'''".

In het door Schamps vooropgestelde regime, wordt de causaliteitsvereiste aan de kant geschoven
om plaats te maken voor de relativiteitsvereiste. Hierdoor zou de bewijslast niet bij het slachtoffer
liggen, in die zin dat het belang waarop het slachtoffer zich beroept, is vervat in de beschermings-
feer van de wet**'. Zij verwijst voor haar stelling naar het Nederlandse recht, waar sinds het wa-

" ' Bloembergen, A.T., "Naar een nieuw ongevallenrecht", / .c , 25-26. :
"* Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade",/.c, 74-76.
" ' Schamps, G., "La mise en danger",/.c, 843.
"° Schamps, G., "La mise en danger",/.c, 921 e.v. '
*" Het door Schamps voorgestelde regime is enkel van toepassing op schade aan de gezondheid, de

fysische of psychischc integriteit van een persoon, en schade aan het milieu. Noch schade aan goede-
ren, noch economische schade vallen onder het voorgestelde regime (Schamps, G., "La mise en dan-
ger",/.c, 944).

" ' Schamps, G., "La mise en danger", Ac, 921 - 922.
*" Desgevallend kan de exploitant een regresrecht uitoefenen tegen onderaannemers die de schade zouden

hebben veroorzaakt. Eventueel kunnen ook deze onderaannemers zelf vallen onder het toepassingsge-
bied van de algemene regel, indien ook zij een bijzonder gevaarlijke activiteit uitvoercn (Schamps, G.,
"La mise en danger", Ac, 929).

** Het zou onbillijk zijn om een bepaalde gevaarlijke activiteit toe te Iaten waarbij een deel van de gele-
den schade ten laste valt van het slachtoffer. Ze verzet zich ertegen dat de beschikbaarheid van een
verzekeringsdekking op de markt de hoogte van de aansprakelijkheid bepaalt. Indien de exploitant niet
in staat is het slachtoffer volledig te vergoeden, zal hij de exploitatie van zijn ondememing dienen stop
te zetten en zal de ondememing desgevallend worden gesloten (Schamps, G., "La mise en danger", /.c,
930 e.v.).

" ' Schamps, G., "La mise en danger", Ac, 939.
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terwingebied-arrest van 1970"* toepassing wordt gemaakt van leer van de JoereA:ew<ng
rafe///£/ie'<^'", die later werd gecodificeerd in artikel 6:98 NBW***. Enkel die schade waarvan
kan worden aangetoond dat zij is verbonden met de verwezenlijking van een bepaald risico, dient
in aanmcrking te worden genomen*". Het is hierbij niet de bedoeling om aan de relativiteitsleer
aan algemene gelding te geven; zij dient enkel te worden toegepast op die schade die het gevolg is
van een specifiek risico en dus niet op eender welke schade veroorzaakt gedurende de uitbating
van een onderneming. Aldus wordt, steeds volgens Schamps, de nadruk gelegd op de ratio van de
desbetreffende rechtsregel"°. •, . . • „ . . , < •. . . > , , , , • .-•,•• •: • . . > ! • • •-• .••'•••••:

Verder pleit Schamps voor een zeer strikte toepassing van de klassieke gevallen van overmacht:
voor een slachtoffer is het niet van belang of de schade rechtstreeks voortvloeit uit de exploitatie,
dan wel uit een externe gebeurtenis die een dergelijke schade slechts heeft kunnen veroorzaken
dan door de aanwezigheid van de gevaarlijke activiteit"'. Enkel deze elementen die onvermijde-
lijk, vreemd aan de exploitatie en vreemd zijn aan de gevaren van de exploitatie, kunnen worden
beschouwd als een geval van overmacht. Vandaar dienen de overmachtsgronden telkens te wor-
den omschreven in specifieke rechtsregels en dit in functie van de gevaren van de desbetreffende
activiteit, zoals dat het geval is in Nederland, waar artikel 6:178 BW de overmachtgronden ver-
meldt die enkel van toepassing zijn op de gebruiker van een gevaarlijke stof, de exploitant van
een stortplaats en de exploitant van een boorgat*". Daarenboven kan in de visie van Schamps het
ontwikkelingsrisico'" niet in aanmerking worden genomen als overmachtsgrond. Dit ligt, volgens
dezelfde auteur, volledige in de lijn met het steeds stijgende belang van het voorzorgsbeginsel
zoals ingeschreven in het EG-Verdrag"''. Ingeval toch sprake zou zijn van een overmachtsituatie,
dient het slachtoffer schadevergoeding te bekomen van een garantiefonds'".

" ' Hoge Raad, 20 maart 1970, Ateae/Vanf/re ,/umpn«/eflfie, 42. Bij een ongeval met een vrachtwagen
stroomde een grote hoeveelheid olie weg, waardoor een waterwingebied werd vervuild. Aldus dienden
aanzicnlijke kosten te worden gemaakt teneinde de schade te beperken. De vraag was aan dc orde of
deze schade voorzienbaar was en er een causaal verband bestond tussen het ongeval en de schade. De
Hoge Raad oordeelde dat de "schade terzake van de waterwinning hier te lande niet een zo uitzonder-
lijke vorm van schade t.g.v. een dergelijk ongeluk is, noch in een zo ver verwijderd verband daarmee

a staat, dat die schade naar redelijkheid niet - als veroorzaakt door het ongeval - ten laste zou mogen
worden gebracht van degene, die krachtens de wet de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het on-
geluk draagt".

" ' Volgens Lankhorst dient de theorie van de toerekening naar redelijkheid te worden beschouwd als een
toepassing ava/jf /a /ettre van de relativiteitsvereiste (Lankhorst, G.H., Z)e re/a//w7ei7 van o/irec/j/ma//-
gerfoarf, Kluwer, Deventer, 1992, 151-152).
Dit wetsartikel luidt: "Voor vergoeding komst slechts in aanmerking schade die in zodanig verband
staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede ge-
zien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan wor-
den toegerekend".
Schamps, G., "La mise en danger",/.c, 940.
Schamps, G., "La mise en danger", / .c , 943. - . . . .
Schamps, G, "La mise en danger", Ac, 947.

J Schamps, G., "La mise en danger", / .c , 854 en 948.
Voor de definiSring van deze term sluit Schamps aan bij Lambert-Faivre en Fagnart en niet bij de

«-« bredere definiering die bij Vansweevelt is terug te vinden. In de visie van Vansweevelt vallen ook deze
risico's onder het begrip ontwikkelingsrisico, waarvan de wetenschappelijke of technische kennis op
het moment van het in verkeer brengen niet toelaat om deze helemaal uit te sluiten. Zie o.m. Vanswee-

"' velt, T., "Les risquesde developpement", Z.ê  -4«urancer rfe /'£>i/reprae, Brussel, Bruylant, 1993, 317-
.}**• 358; Lambert-Faivre, Y., noot onder Cass. Fr., 9 juli 1996, £>., 1996, 613-614; Lambert-Faivre, Y.,
^ flu^uei e/ assurances rfes en/reprises, Dalloz, Paris, 3'ed., 1991, 631-632.
^ Schamps, G., "La mise en danger", / . c , 956. v *.•.-<<

Schamps, G., "La mise en danger",/.c, 948. . : - •
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Tenslotte pleit Schamps voor de invoering van een weerlegbaar vermoeden en aldus van de om-
kering van de bewijslast/"*. Aan de bewijsproblematiek wordt verder tegemoet gekomen doordat
de exploitant door de rechter kan worden verplicht om het slachtoffer toegang te verlenen tot de
informatie aangaande het specifieke gevaar van de activiteit"'.

5.5. Co/ic/wsie -• •

H6t ideale compensatiemechanisme lijkt (nog?) niet te bestaan. Een slachtoffer van een bepaalde
schade zal meestal de keuze hebben om een aansprakelijkheidsvordering al dan niet op te starten.
In dit geval zal hij wel voor ogen moeten houden dat het aansprakelijkheidsrecht als compensatie-
systeem vele valkuilen bevat en als een hoogdrempelig systeem kan worden beschouwd. Worden
de valkuilen overwonnen, dan kan in principe alle schade worden vergoed.

Een dergelijke luxe wordt niet geboden door een verzekeringsdekking, noch door een stelsel van
sociale zekerheid waar de tussenkomst van de verzekeraar veelal is beperkt tot een bepaald be-
drag. Daar staat tegenover dat de toegang tot de verzekeraar en tot de instantie die sociale bijdra-
gen uitkeert, zeker in gevallen waar het slachtoffer over een rechtstreekse vordering beschikt,
vaak minder problematisch is dan de toegang tot het aansprakelijkheidsrecht. In zekere zin lijkt
het erop dat een slachtoffer de keuze heeft: ofwel lang wachten op een onzekere maar eventueel
voldoende vergoeding, ofwel genoegen nemen met een snelle maar onvolledige uitkering.

Ten tijde van de redactie van de code civil werd de stelling aanvaard dat de schade in principe een
speling was van het noodlot en dat enkel door de fout van een ander deze schade kon worden
verschoven. De opvatting bij de aanvang van de eenentwintigste eeuw is volgens sommige au-
tcurs geheel anders: degenen die door een ongeval worden getroffen mogen niet aan hun lot wor-
den overgelaten^; hun schade dient te worden vergoed, los van een eventuele aansprakelijk-
heidsvraag.

In de loop der jaren hebben de verschillende compensatiemechanismen elkaar wederzijds befn-
vloed. Zo heeft de aansprakelijkheidsverzekering bepaalde vorderingen mogelijk gemaakt; toch
blijft de oorzaak-gevolg relatie tussen het succes van de aansprakelijkheidsverzekering en de
opgang van het aansprakelijkheidsrecht een moeilijk op te lossen vraagstuk. Het succes van ver-
zekeringen heeft er in bepaalde gevallen toe geleid dat in hoofde van slachtoffers de perceptie
werd gecreeerd dat - zoals dat in de regel het geval is bij een stelsel van sociale zekerheid en bij
een /zrs7 party insurance - de loutere beschikbaarheid van een dekking en het zich voordoen van
een schade steevast zal leiden tot vergoeding van de geleden schade. Dit is echter niet het geval
bij aansprakelijkheidsverzekeringen waar het aansprakelijkheidsvraagstuk onverkort aan de orde
is.

Onder invloed van de wijzigingen die het verzekeringsrecht inmiddels heeft ondergaan, wordt een
schadegeval vaak enkcl afgewikkeld tussen het slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar
van de "dader". Ook dit kan dc indruk versterken dat het aansprakelijkheidsrecht in een concreet
schadegeval niet relevant is. Nochtans zal de verzekeraar over het algemeen slechts tussenkomen
inzoverre de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer is komen vast te staan en zal nadien het

"* Hier verwijst Schamps onder meer naar de res i/wa /ogui'fMr regel (ofwel "de zaak spreekt voor zich")
zoals van toepassing in het Engelse recht en naar artikel 177 van het Nederlandse Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering (Schamps, G., "La mise en danger", Ac, 959).

' " Schamps, G., "La mise en danger", Ac, 960.
"* Bloembergen, AT., "Naar een nieuw ongevallenrecht", Ac, 8.
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aansprakelijkheidsrecht mogelijks nog een rol spelen zo de verzekeraar een regresrecht wcnst uit
te oefenen^'. In heel wat gevallen zal de tussenkomst van de verzekeraar beperkt zijn, waardoor
het aansprakelijkheidsrecht ook een rol kan spelen voor het deel van de schade dat niet is verze-
kerd.

De maatschappij is sinds 1804 minder individualistisch en meer collectief geworden, in die zin
dat voor de vergoeding van bepaalde schade of kosten, in een moderne samenleving, een beroep
kan worden gedaan op collectieve mechanismen, terwijl slachtoffers van een bepaalde schade in
de 19de eeuw, bij gebrek aan dergclijke mechanismen, op zichzelf waren aangewezen. In de
welvaartstaat voelt een persoon die een schade lijdt tengevolge van de daden van een ander, zich
gerechtigd om de dader te vervolgen en een schadevergoeding te bekomen^i Blijkbaar is de
bereidheid van slachtoffers om een geleden schade te dragen, gedaald. Sociologische factoren
waaronder het verzwakken van de familiale en religieuze banden zouden hieraan mede ten grond-
slag liggen^'. De opkomst van verzekering heeft bij de burger blijkbaar de illusie gecreeerd dat
een bepaalde schade sowieso zal worden vergoed; door wie en op welke basis schijnt ter zake niet
dienend te zijn. Terwijl slachtoffers in het verleden er eerder toe geneigd waren een bepaalde
schade toe te schrijven aan het noodlot, overheerst in de huidige maatschappij de tendens om een
schade toe te schrijven aan een ander. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de steeds stijgende vraag
naar verzekeringsdekking bij natuurrampen*".

Vaststaat dat het laatste woord nog niet is gezegd over de verhouding tussen de verschillende
compensatiemcchanismen, de noodzaak aan nieuwe rechtsregels etc.

Verschillende onderzoeken hebben gewezen op een zekere verzwaring van dc aansprakelijkheid,
maar vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen dat het Belgische en Nederlandse aan-
sprakelijkheidsrecht zich in een crisis zouden bevinden. Wei is gebleken dat ook elementcn buiten
het aansprakelijkheidsrecht een belangrijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke aansprake-
lijkheid. Hierbij denken we vooral aan de willingness to claim en aan procesrechtelijke aspecten
van een aansprakelijkheidsvordering.

Vele voorstellen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor milieuschade voorzien in de invoe-
ring van een regime van risicoaansprakelijkheid, gekoppeld aan de creatie van een fonds en/of de
bepcrking van de aansprakelijkheid. Totnogtoe werd echter weinig aandacht besteed aan de be-
vrijdingsmogelijkheden, de gevallen van overmacht en de bewijslast. Een stap in de goede rich-
ting zijn de voorstellen van Schamps. Toch blijft het zo dat ook voor een aantal andere klassieke
valkuilen van de aansprakelijkheid geen oplossing wordt geboden. We denken hier met name aan
de vraag wie een vordering kan instellen, procesrechtelijke aspecten bij massaschade en de begro-
ting van de schade.

Het is overigens opvallend dat de bekommernis om te komen tot gebalanceerd aansprakelijk-
heidsrecht voornamelijk voortvloeit uit de betrachting om de door slachtoffers geleden letsel-
schade te vergoeden. Andere vormen van schade worden daaraan ondergeschikt geacht. Dit bleek
met name ook uit het preadvies van Bolt en Spier, die vaststelden dat in de ogen van de Hoge

Zie hierover verschillende bijdragen in van Boom, W.H., Hartlief, T. en Spier, J., flegresrec/ifen.
^ /i/sc/ia^e/i, /iflnrf/tnve/i o/uMreiVten?, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996, 165.

Tune, A., "Les problemes contemporains de la responsabilite civile delictuelle", /fevwe /nrer/iar/ona/e
^ rfe />oiy Co/n/jare, 1967, 758.
^ Markesinis, B.S. en Deakin, S.F., "Tort Law", Ac, 2.

Zie hierover de verschillende bijdragen in Cousy, H. en Claassens, H., Mrtuurram/>e/j e/i Kerze^enng,
Verslagboek van de Negende Leuvense Verzekeringsdagen, Maklu, Antwerpen-Apeldoom, 1995.
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Raad de letselschade een aparte status inneemt en van een hogere orde is dan milieuschade*".
Ook de voorstellen van Schamps hebben enkel betrekking op de compensatie van letselschade.

4. CONCLUSIE

Het uitgangspunt van het op de code Napoleon gebaseerde civiele aansprakelijkheidsrecht is
onveranderd: in principe draagt iedereen zijn eigen schade, tenzij er een goede reden bestaat om
deze schade te verschuiven. Weliswaar heefl een aantal bijzondere wetten nieuwe redenen tot
schadeverschuiving gegeven, toch blijft dit uitgangspunt onverkort van kracht. Ook de opkomst
en het succes van andere compensatiemechanismen, zoals verzekering en een stelsel van sociale
zekerheid, doen hieraan geen afbreuk. Zij creeren enkel de illusie dat het uitgangspunt werd ge-
wijzigd.

De nuanceringen aan de foutvereiste en de daaraan gegeven interpretatie, evenals de via bijzonde-
re wetten ingevoerde vormen van risicoaansprakelijkheid hebben gemeen dat ernaar werd ge-
streefd de positie van slachtoffers te verbeteren. Dit streven heeft evenwel geen goede diensten
bewezen aan de coherentie van de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Er bestaat onduidelijkheid
omtrent een groot aantal begrippen, het onderscheid tussen de begrippen en de precieze draag-
wijdte daarvan^. Bij wijze van voorbeeld rijst de vraag of er een onderscheid kan worden ge-
maakt tussen risicoaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid en wat het verschil is tussen
een objectieve aansprakelijkheid en een aansprakelijkheid gebaseerd op een onomkeerbaar aan-
sprakelijkheidsvermoeden of een aansprakelijkheid van rechtswege. Een merkwaardige vaststel-
ling bij het overzicht van het aansprakelijkheidsrecht, is dat de enige noemenswaardige wijziging
ter zake van milieuschade erin bestaat dat over het algemeen wordt gekozen voor een stelsel van
risicoaansprakelijkheid in plaats van foutaansprakelijkhcid. Een coherente visie op de bevrij-
dingsgronden, de omkering van de bewijslast en de toegelaten gevallen van overmacht, is hierbij
niet aanwezig. Tegelijk is, ter zake van milieuschade, relatief wcinig aandacht besteed aan pro-
cessuele mocilijkheden en aan problemen inzake de berekening van de schade.

Ook de door de nationale en internationale wetgever - die verschillende aansprakelijkheidsme-
chanismen hebben gecreeerd waarbij in mindere of meerdere mate wordt afgeweken van de klas-
sieke foutaansprakelijkheid - gehanteerde terminologie is allerminst eenduidig te noemen. De
verschillende aansprakelijkheden lijken niet allcen een huis met vele kamers'", maar veeleer een
doolhof"*.

Uit het in dit hoofdstuk geboden overzicht blijkt dat het aanduiden van het relevante aankno-
pingspunt bij een gegeven aansprakelijkheidsvraagstuk, op basis van het Belgische en Nederland-
se Burgerlijk Wetboek, in een aantal gevallen bijzonder moeilijk is ' " . Gewaarschuwd dient te
worden voor een verkeerd of overlappend gebruik van een aantal in dit kader relevante termen.
Aangezien in dit onderzoek in belangrijke mate wordt gebruik gemaakt van begrippen die hierop
voortbouwen, dient duidelijkheid te bestaan omtrent de precieze inhoud van deze begrippen.

Bolt, A.T. en Spier, J., "Dc uitdijende reikwijdte, preadvies", / . c , 264.
Cousy, H., "Enkele beschouwingen over de systematiek van de stelsels van foutloze aansprakelijk-
heid", in "Liber Amicorum Jacques Putzeys", / . c , 38-39.
Bocken, H., "Van fout naar risico", o.c, 331.
Comelis, L., "Beginselen", / .c , 357.
Hoewel deze conclusie hier enkel naar voren wordt geschoven voor wat betreft de Belgische en Neder-
landse rechtsorde, zal deze conclusie, minstens ten dele, evenzeer gelden voor een aantal andere
rechtsstelsels.
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Het begrip schuld zoals dat in de gewone omgangstaal wordt gebruikt, lijkt meer dan hct begrip
"fout", te appelleren aan de morele verwijtbaarheid van de specificke, in de civiele aansprakelijk-
heidsvordering ter discussie staande, gedraging. Cornelis wijst er terecht op dat het begrip fout
niet op een moreel verwijt stoelt^. Hiermee wordt bedoeld dat de gedraging van de aangespro-
kene op abstracte wijze wordt getoetst aan het criterium van de goede huisvader eerder dan aan de
persoon van de aangesprokene en diens kwaliteiten en tekortkomingen. De centrale toetssteen in
het leerstuk van de onrechtmatige daad is het gedrag van de aangesprokene ten overstaan van het
gedrag van een normaal en voorzichtig persoon die zich in dezelfde omstandigheden bevindt. Dit
is een abstracte toetsing. Vandaar geeft hct begrip "fout" minder aanleiding tot verwarring dan het
begrip "schuld", in die zin dat de term schuld in de Nederlandse taal onwillekeurig moreel, quasi-
intentioneel is gekleurd. Dit is niet of in veel mindere mate het geval voor de term "fout". De term
"fout" is immers nicts anders dan de objectieve verwijtbaarheid van de gedraging (het begrip
schuld in ruime zin) en geeft aldus aan dat hiermee de gedraging wordt bedoeld en niet de subjec-
tieve verwijtbaarheid van dc dader (begrip schuld in enge zin). Hiermede deels van Maanen vol-
gend"' wensen wij aldus volgend onderscheid te maken:
- foutaansprakelijkheid betekent elke vorm van aansprakelijkheid voor eigen fouten"°;
- risicoaansprakelijkheid is een aansprakelijkheid op grond van andere criteria dan de fout. De-

gene wiens aansprakelijkheid in het gedrang komt, kan zich niet bevrijden door te bewijzen dat
hij geen fout heeft begaan.

Een belangrijke factor die zowel de door de rechtspraak gegeven interpretaties heeft mogelijk
gemaakt, als de door de wetgever ingevoerde risicoaansprakelijkheden, is het ontstaan van verze-
keringen. Zeker bij een stelsel van sociale zekerheid, maar ook onder invloed van de aansprake-
lijkheidsverzekering, wordt de indruk gewekt dat in bepaalde gevallen een aansprakelijkheids-
recht niet meer van belang is.

Het is overigens zeer de vraag of de verschillen tussen risicoaansprakelijkheid en foutaansprake-
lijkheid wel zo strak kunnen worden aangehouden. Ligt in de meerderheid van de aansprakelijk-
heidsvorderingen (onafhankelijk van de vraag of deze vordering is gebaseerd op een regime van
foutaansprakelijkheid dan wel op een regime van risicoaansprakelijkheid) niet een bepaald tekort-
schieten aan de basis van de aansprakelijkheid'"'? Zodra een dergelijk tekortschieten, in een
causale relatic tot de schade kan worden aannemelijk gemaakt, zal het aansprakelijkheidsrecht een
voldoende reden geven om de schade af te wentelen op een ander aan wie de tekortkoming kan
worden toegerekend, hetzij omwille van een persoonlijk tekortschieten, hetzij omwille van een
tekortschieten uit hoofde van een hoedanigheid (exploitant van een vergunningsplichtige inrich-
ting, bewaarder van een gevaarlijk product, ...).

In dit hoofdstuk werd ook aangetoond dat het Belgische en Nederlandse civiele aansprakelijk-
heidsrecht nog in grote lijnen overstemmen, wat de vergelijking doorheen de volgende hoofd-
stukken zal vergemakkelijken. Op het eerste gezicht lijken met name de bepalingen van de Belgi-
sche en het Nederlandse BW een aantal verschillen te vertonen, maar deze verschillen zijn in
belangrijke mate terug te voeren tot verschillende terminologie. Inhoudelijk worden via andere
concepten en begrippen vaak analoge resultaten bereikt.

Comelis, L., "Beginselen", / . c , 34.
Hij heeft het over schuldaansprakelijkheid, waar wij het over foutaansprakelijkheid hebben (Van
Maanen, G.E., "Van schuld naarrisico", o.c, 71).
Zoals hoger aangegeven, gcven wij de voorkeur aan de notie "fout" eerder dan aan de notie schuld
aangezien een "fout" geen moreel oordeel omvat.
Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 26; Klaassen, C.J.M., "Risicoaansprakelijkheid en
foutaansprakelijkheid, twee woorden, een gedachte?", Op recA/, Zwolle, 1996,137 e.v.
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Het gemene aansprakelijkheidsrecht biedt in een aantal gevallen een voldoende grondslag voorde
aansprakelijkheid voor milieuschade. Het Belgische en Nederlandse BW bieden zowel een juridi-
sche grondslag op basis van de klassieke foutaansprakelijkheid als op basis van risicoaansprake-
lijkheid. Toch lijden beide stelsels aan belangrijke tekortkomingen die bijvoorbeeld te maken
hebben met discussies omtrent de begrippen "gebrek" en "bijzonder gevaar".

Specifiek in het kader van milieuschade wordt risicoaansprakelijkheid vaak gekoppeld aan de
creatie van een fonds. De merites van deze voorstellen kunnen echter niet alleen worden beoor-
deeld op basis van deze analyse. Een aantal compensatiemechanismen ter zake van milieuschade
wordt in hoofdstuk 11 aan de orde gesteld.

In het volgende hoofdstuk wordt het ontstaan van de nucleaire wetgeving besproken en wordt een
overzicht gegeven van het Internationale kernenergierecht.
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^ HOOFDSTUK 2

ONTSTAAN EN OVERZICHT VAN HET INTERNATIONALE
EN NATIONALE KERNENERGIERECHT

In het vorige hoofdstuk werd aandacht besteed aan het gemeenrechtelijke civiele aansprakelijk-
heidsrecht; mecr in het bijzonder werd aangegeven in welkc mate de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid als grondslag kan dienen voor de compensatie van de schade aan het milieu. Aangezien
het onderzoek in dit proefschrift is gericht op de analyse van de aansprakelijkheid voor kernonge-
vallen, wordt vervolgens een overzicht gegeven van de relevante wetgeving op het gebied van
kemenergie. In dit hoofdstuk wordt het ontstaan bestudeerd van het kemenergierecht, waaruit zal
blijken dat het intemationale en nationale kemenergierecht moeilijk los van elkaar kunnen wor-
den gezien. Tegelijk wordt een overzicht gegeven van dc belangrijkste Verdragen en van de
belangrijkste wetten in Belgie en Nederland op het gebied van kemenergie.

Vooraleer het ontstaan van het kemenergierecht wordt bestudeerd, wordt even stil gestaan bij de
keuzc van de term "kemenergierecht". In dit onderzoek wordt ervoor geopteerd om de term
"kemenergierecht" te gebruiken cerder dan "atoomenergierecht". Er kunnen meerdere soorten
ioniserende stralingen worden onderscheiden: a, P, en y-stralen. a en y-stralen komen rec/i/-
s/ree/b voort uit de nucleus, terwijl P-stralen in principe voortkomen uit de elektronen van een
kern. Omdat P-stralen voortkomen uit elektronen wordt soms de stelling verdedigd dat deze stra-
ling niet valt onder het begrip kemenergie. In deze visie zou de term "kemenergierecht" nauwkeu-
riger zijn dan "atoomenergierecht"'. Nochtans is het vrijkomen van deze elektronen - en dus van
P-stralen - het gevolg van een fenomeen dat zich in de nucleus afspeelt. Met andere woorden: alle
energie komt hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks uit de kem van een atoom. Daarom verdient
het de voorkeur om voor de term kemenergie of energie van nucleaire oorsprong te opteren^.
Vandaar zal in dit proefschrift steeds over "kemenergierecht" of "nucleair recht" worden gespro-
ken.

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantic aangegeven hoe de intemationale samenwerking inzake
kemenergie is tot stand gekomen (§ 1). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van het intema-
tionale kemenergierecht (§ 2) en van het nationale kemenergierecht in Belgie (§ 3) en Nederland
(§ 4). Tenslotte worden enkele conclusies getrokken uit de analyse (§ 5).

1. ONTSTAAN VAN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING INZAKE HET GEBRUIK VAN KERN-
ENERGIE

In de eerste paragraaf wordt aandacht besteed aan het ontstaan van (intemationale) regels op het
terrein van het nucleaire risico in de brede betekenis van het woord. Hicrbij wordt nagegaan hoe
de samenwerking inzake het gebruik van kemenergie langzaam is op gang gekomen en kan wor-
den samengevat als "vcrspreiding van kennis mits controle" (§ 1.1). Deze samenwerking voorzag
niet alleen in een aantal materieelrechtelijke regels, maar creeerde tegelijk een institutioneel en
organisatorisch kader waarbinnen deze samenwerking vorm kreeg. Op deze wijze ontstonden

Met name Domsdorf verkiest de term "atoomenergierecht" (Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal
atoomenergierecht", / .c , 291 e.v.).
Ook in die zin: Matthijs, J., "Aansprakelijkheid bij toepassing van kemenergie tot vreedzame doelein-
den", flecAtaAund/g WeeAWorf, 1962, 113, voetnoot 2bis. Over deze discussie, zie ook Lamm, V., "The
utilization of nuclear energy and international law", / . c , 19-20.
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verschillendc intcmationale organisaties waarvan de voomaamste in § 1.2 aan de orde worden
gesteld. In § 1.3 tenslotte worden enkele conclusies getrokken over het ontstaan van de inter-
national samenwerking inzake het gebruik van kernenergie.

/ . / . Kerspra'</i/ig van Ae/i/iis e/t tecA/io/ogie m/te confro/e

Voor de tweede wereldoorlog was het gebruik van radioactiviteit voomamelijk beperkt tot medi-
sche toepassingen (x-stralen en radium). Teneinde diegenen te beschermen die blootstonden aan
de hieruit voortkomende straling, werd een aantal regels opgesteld inzake stralingsbescherming.
Vrij vroeg reeds richtte een groep wetenschappers de /nte/viaZ/o/ia/ Comm/ssio/i /or flad/'af/ow
Pro/ec//on (ICRP)* op, die vanaf 1934 de eerste normen inzake stralingsbescherming opstelde*.
Deze normen waren niet meer dan aanbevelingen die, naarmate de kennis over de schadelijke
gevolgen van kernenergie voor de gezondheid van de mens toenam, in de loop der jaren meer-
maals zouden worden aangepast.

Op het einde van de dertiger jaren werd het gebruik van kernenergie meer en meer gcricht op de
militaire toepassing ervan. Onder invloed van de tweede wereldoorlog ging de aandacht van het
wetenschappelijk onderzoek voomamelijk uit naar de ontwikkeling van de atoombom. Het is in
dit kader typcrend dat, voor wat de Verenigde Staten betreft, het Manhattan Engineer District
(MED)' waar zich het onderzoek naar dc ontwikkeling van de atoombom concentrecrde, deel
uitmaakte van het Ministerie van Oorlog'. De hiermee gepaard gaande gehcimhouding vcrhinder-
de nagenoeg iedere transfer van nucleaire kennis en materiaal.

Nog tijdens de oorlog werden afspraken gemaakt die kunnen worden beschouwd als de aanzet
van de non-proliferatie politick': de akkoorden van Quebec van 19 augustus 1943 en de Drie-
Mogendheden-Vcrklaring van 15 november 1945*. Volgens deze Verklaring diende te worden
verhindcrd dat kernenergie voor dcstructieve doeleinden zou worden gcbruikt, en mocht het
toekomstig gebruik van kernenergie enkel vredelievende en humanitaire doeleinden dicncn'.
Aansluitend hierbij richtten de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk de Co/wfe/nerf £>eve/op-

De belangrijkste taak van het ICRP bestaat in het vaststellen, door middel van richtlijnen en aanbeve-
lingen, van de fundamentele principes inzake stralingsbescherming. Het doel hiervan is bijstand te ge-
ven aan Internationale en nationale bevoegde instanties en organisaties alsook aan het personeel van
nucleaire installaties bij nun beleid om de gevolgen van ioniserende straling zoveel mogelijk te beper-
ken. De aanbevelingen van de ICRP worden gepubliceerd in series die periodiek worden herzien. De
ICRP, die een privaatrechtelijke vereniging is van wetenschappers, werkt zeer nauw samen met de in
1955 opgerichte C/m/erf MM/ons Scie/if(/?c CommiMee on //ie /T^ecW o//lrom/c /farfiafion (UNSCEAR).
Hoewel de ICRP een privaatrechtelijke organisatie is die geen juridisch bindende normen kan uit-
schrijven, geniet de ICRP een enorm gezag (Pelzer, N., "The nature and scope of international co-
operation in connection with the peaceful uses of nuclear energy and its limits - an assessment", o.c,
39).

Rainaud, J.M., "Le droit nucleaire", gue Mu-y'e?, Presses Universitaires de France, 1994,6.
77ie A/on/mira/i /Vo/ecf. A/aAi'/ig fAe /Ifomic Bomt, United States Department of Energy, Energy His-
tory Series, September 1994, 13.
Smyth, H.D., ^lomi'c energy ybr m/Vita;? purposes. 77ie o^ici'a/ report on rAe Deve/opmen/ o/Me
i^omic BO/MO unrfer/Ae auspices o//Ae (7.5. Covernmenf, Princeton, 1946, 45-54.
Domsdorf, E.P.M.W., "Intcmationaal Atoomenergierecht", / . c , 285.
Tussen de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada.
"We are, however, prepared lo share (...) detailed information concerning the practical industrial appli-
cation of atomic energy just as soon as effective enforceable safeguards against its use for destructive
purposes can be devised" (Drie-Mogendheden-Verklaring, paragraaf 6, C/niYerf jVarions 7>eafy Sener,
1947, n° 26).
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men/ Agency op, die een belangrijke rol zou spelen bij de bevoorrading van ruwe grondstoffen
(uranium).

Tussen 1945 en 1955 werden verschillende initiatieven genomen met tot doel het ongecontroleerd
verspreiden van nucleaire kennis en materiaal te voorkomen; dit zowel op nationaal-Amerikaans
als op internationaal vlak'°.

In de Verenigde Staten werd in 1946 de Atomic Energy Act of de wet Mac Mahon gestemd".
Deze wet legde een verbod op tot de verspreiding van nucleaire kennis, technologie en materiaal.
Tegelijk vielen alle vragen in verband met kernenergie onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de Atomic Energy Commission (USAEC) wiens gegevens werden beschermd door het mili-
tair geheim'" " . De filosofie van de Mac Mahon wet hield in feite in, dat zolang geen internatio-
nale controle bestond inzake het vreedzamc gebruik van kernenergie, international samenwer-
king in principe onmogelijk was. Toch heeft de Mac Mahon wet niet belet dat de Amerikaanse
private sector werd bctrokken bij het gebruik van kernenergie en dat in de periode 1945-1956
verschillende bilaterale akkoorden werden afgesloten. Een aantal van deze akkoordcn had betrek-
king op de aankoop van nucleaire grondstoffen door de VS (hoofdzakelijk de invoer van ura-
nium); anderzijds werden ook akkoorden gesloten die ertoe strekten om private investeerders aan
te trekken. '

Aangezien de VS zelf niet beschikten over de natuurlijke grondstoffen nodig voor de ontwik-
keling van de nucleaire activiteiten, dienden deze grondstoffen te worden ingevoerd. In die zin
waren de bilaterale akkoorden een noodzaak in de Amerikaanse bevoorradingspolitiek'''. De
Verenigde Staten waren voor de bevoorrading van grondstoffen (met name uranium) inderdaad in
zeer belangrijke mate afhankelijk van een aantal andere landen. Zuid-Afrika, Belgie' en Australig
waren echter enkel bereid om grondstoffen aan te leveren op voorwaarde dat zij toegang kregen
tot de Amerikaanse technologie en knowhow". In dit verband werden overeenkomstcn afgesloten
op basis waarvan nagcnoeg alle in Zuid-Afrika, Congo en Australie gedolven uraniumerts aan de
door de VS gecontroleerde Combined Development Agency werd verkocht'* en waar de export-
landen een beperkte toegang werd verleend tot nucleaire kennis. Toch is gebleken dat, zeker wat
Belgie betreft, de VS slechts in zeer beperkte mate haar verbintenissen zijn nagekomcn, zodat van
internationale uitwisseling van gegevens alsnog geen sprake was".

Vanden Borre, T. en Carchon, R., "Preventing the Proliferation of Nuclear Weapons: 50 years of
Atoms for Peace", o.c, 24 e.v.; Carchon, R., "De non-proliferatie van kernwapens en internationale
controles", o.c, 14 e.v.
In hoofdstuk 13 wordt het Amerikaanse kernenergierecht meer in detail bestudeerd.
Pascal, M. (ed.), />oi< Afac/ttiire, CEA, Paris, Eyrolles, 1979, 12-13.
Voor meer details over het beleid van de USAEC en haar functies, zie Mazuzan, G.T. en Walker, J.S.,
Con/ro//(>ig Me /from. 77ie flegi'nni>ig.r o/JVuc/ear /tegu/a//o/i 79^6-7962, University of California
Press, 1984, Los Angeles, 1-31.
Zie hierover Pelzer, N., "The nature and scope of international co-operation in connection with the
peaceful uses of nuclear energy and its limits - an assessment", JVuc/e<ir £aw Bu//<?lm, vol. 27, 1981,
26.
Fischer, G., Z/e/iergie a/om/^ue e/ /es £/a/5-Cnw. Dro// i/i/erne el </roi7 ;/i/e/7ia//o/ia/, Pichon et Du-
rand-Auzias, Parijs, 1957, 252-253 (hiema geciteerd als "L'energie atomique et les Etats-Unis").
Arangio-Ruiz, G., "Some International Legal Problems of the Civil Uses of Nuclear Energy", /fecue/V
rfes Coura, Academie de Droit International, 1962, tome 107 de la Collection, AW. Sijthoff, Leiden,
1963,32.
Pas vanaf 1955 was echt sprake van een uitwisseling van gegevens. Zie verderop, bij de bespreking
van het ontstaan van het Belgische kernenergierecht, en dan met name § 3.1.
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De bezorgdheid om de ongecontroleerde verspreiding van nucleaire kennis tegen te gaan was niet
uitsluitend een Amerikaanse, maar ook een internationale bezorgdheid. De bezorgdheid van de
intemationale gemeenschap omtrent het verdere gebruik van atoomwapens kwam met name tot
uiting in het kader van de UNO. De eerste Resolutie van de Algemene Vergadering van de UNO
installeerde de LW /4fomic Energy Commwrio/i (T/M4£C/ Deze commissie had als taak na te
gaan welke de mogelijkheden waren om de bestaande kernwapens te elimineren, om het uitwisse-
len van wctenschappelijke informatie te bevorderen en om de controle van het vreedzaam gebruik
van kernenergie te garanderen".

In juni 1946 stelde Bernard Baruch, de Amerikaanse vertegenwoordiger van de UNAEC, de
oprichting voor van de //i/ernaftona/ Atomic Deve/op/nen/ /iM/ZioriTy die het exclusief recht zou
hebben om ten eerste, onderzoek te doen inzake nucleaire explosies en die, ten tweede, als enige
het recht zou krijgen om splijtbaar materiaal te produceren en te bezitten; elke andere nucleaire
activiteit zou slechts worden toegelaten mits toestemming en controle van de "Authority". De
Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie kwamen niet tot een akkoord, voornamelijk
omdat geen overeenstemming kon worden bereikt omtrent het tijdstip waarop de kernwapens
dienden te worden overgedragen of vernietigd". Dc VS waren enkel bereid hun bestaande kern-
wapens te ontmantelen nadat de Authority operationeel zou zijn. De Sovjets daarentegen - bij
monde van hun delegatieleider Gromyko - stelden dat controlemaatregelen slechts konden wor-
den ingcsteld indien eerst de kernwapens werden vemietigd^. De meningsverschillen bleken niet
te overbruggen en de UNAEC hield in juli 1949 haar laatste bijeenkomst. Niet toevallig raakte in
September van dat jaar bekend dat ook de Sovjet-Unie over een kembom beschikte*'. In 1953
slaagde Sovjet-Unie er ook in een waterstofbom te ontwikkelen.

Doordat de Verenigde Staten niet meer als enigen beschikten over nucleaire kennis en technolo-
gie, was het van kracht zijnde overheidsmonopolie vanuit commercieel oogpunt zinloos gewor-
den. In het begin van de jaren vijftig steeg de vraag naar vredelievende toepassingen van kern-
energie, in hoofdzaak op het vlak van de productie van elektriciteit. Deze vraag kwam in belang-
rijke mate van verschillende West-Europese landen die een beroep wensten te doen op Ameri-
kaanse kennis en die Amerikaanse technologie wensten aan te kopen. Voor de Amerikaanse
nucleaire industrie was Europa een belangrijke nieuwe markt"". Vandaar namen de VS de leiding
in de initiatieven rond de oprichting van een internationaal controleorgaan ter zake van de ver-
spreiding van nucleaire kennis en materiaal.

Op 8 november 1953 sprak de Amerikaanse president Eisenhower de Algemene Vergadering van
de UNO toe met zijn bekende /4/cww/br />eace-speech. Hicrbij stelde hij de oprichting voor van

Kooymans, P.H., "The peaceful applications of nuclear power and the non-proliferation system", X.,
/Vo/i/eraf/on o/irf f/ie .sa/egttflrrf/ng o///ie pe<7«/n/ a^p/ic aft'on o/nuc/enr power, Koninklijk Instituut
van Ingenieurs Kemtechniek, Den Haag, Symposium van 8 december, 1976; Scheinman, L., 77ie /n-
ferna/iona/,4/omic £/iergy /ige/icy o/irf (for/rf Mjc/ear Orfer, Resources for the Future, 1987.
Daamaast kon de Sovjet-Unie gecn genoegen nemen met het uit het Baruch-plan voortvloeiende
monopolie van dc /mer/j<7//cma//4fom;c Deve/o/wien( /(M/Aor/'fy (HSfele, W., "Die historische Entwic-
klung der friedlichen NOtzung der Kernenergie", in Kaiser, K. en Lindemann, B. (herausg.), /ier/ie/ier-
gie unrf /flfernatfomi/e PO/I7IVC, R. Oldenbourg Verlag, Miinchen, 1975,44).
77ie A/anAfl/»an />ro/ecf, 56; Pelzer, N., "The present state of research carried out by the English spea-
king section of the Centre for Studies and Research", in 77ie Aazanfc ari'.s;7jg ouf o/(/ie/?eace/u/ use o/
/iwc/eor energy, Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, Ha-
gue Academy of International Law, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, 222.
Dit betekende de start van de kemwapenwedloop die, in het licht van de Koude Oorlog, heeft geleid tot
een aanzienlijke verticale proliferatie van kernwapens (over dit begrip: zie § 1.2 van de inleiding).
Fischer, G., "L'energie atomique et les Etats-Unis", / .c , 254.
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een internationaal agentschap voor kernenergie dat de vreedzame toepassingen van kernenergie
zou bevorderen en dat ter zake over de nodige controlebevoegdheden zou beschikken. Dit initia-
tief leiddc rechtstreeks tot de oprichting van het /nternar;o/ia//J/o/n/c £nergy /Igeflcy (IAEA).

Aansluitend hierbij werd in de Verenigde Staten in 1954 de Atomic Energy Act gewijzigd, die
een einde maakte aan het Amerikaanse overheidsmonopolie. De combinatie van dc opheffing van
het overheidsmonopolie en het totstandkomen van internationale garanties betekende dat voor de
Amerikaanse nucleaire industrie de weg naar internationale expansie open lag".

Naarmate de klemtoon van het gebruik van kernenergie zich toespitste op vredelievende toepas-
singen, werd het voor de private sector mogelijk om een actievere rol te gaan spelen op het vlak
van de onrwikkeling van kernenergie - het militaire gebruik van kernenergie zou een prerogatief
blijven van de overheid. Fischer heeft erop gewezen dat dit niet eigen is aan het gebruik van
kernenergie": in de luchtvaartsector werden luchtvaartmotoren aanvankelijk voor militair gebruik
gefabriceerd door de overheid. Slcchts op het moment waarop ook vliegtuigen voor vreedzaam
gebruik werden gebouwd, kon de private industrie haar activiteiten ten voile ontplooien. Hetzelf-
de geldt in grote lijnen voor de nucleaire industrie. Naarmate kernenergie meer voor vredelieven-
de doeleinden werd aangewend, evolueerde het juridische kader van een overheidsmonopolie en
de daaraan gekoppelde geheimhouding naar het toelaten van private initiatieven mits een (gecon-
troleerde) samenwerking. De controle had voornamelijk tot doel te garanderen dat kernenergie
enkel voor vreedzame doeleinden zou worden aangewend. Dankzij de samenwerking werd een
intemationale uitwisseling van gegevens mogelijk. Een sleutelpositie werd hierin bekleed door
drie internationale organisaties: het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), het Nuclear Energy
Agency (NEA) - binnen het kader van de OESO - en Euratom.

/.2. /nferiiafio/iaAe orgawisaf/es in

Zowel het Internationaal Atoomagentschap (International Atomic Energy Agency), de Nuclear
Energy Agency als Euratom kunnen worden beschouwd als de belangTijkste intemationale organi-
saties in het kemenergierecht omdat hun taak er primair in bestaat om te voorzien in een weten-
schappelijke onderbouw voor regels inzake de bescherming van de volksgezondheid bij het ge-
bruik van kernenergie en inzake de veiligheid van keminstallaties^. Het ligt nict in onze bedoe-
ling om hier een volledig en uitgebreid overzicht te geven van de verschillende intemationale
organisaties met specifieke bevoegdheid in het kemenergierecht"^. In het kader van dit proef-

In het licht van de Koude Oorlog was het overigens logisch dat de landen van West-Europa zich tot de
VS richtten en niet tot de andere kemmogendheid, de voormalige Sovjet-Unie.
Fischer, G., "L'energie atomique et les Etats-Unis", Ac, 90.
Voor een overzicht van de verschillende organisaties, zie bijvoorbeeld Arangio-Ruiz, G., "Some Inter-
national Legal Problems of the Civil Uses of Nuclear Energy", o.c, 519 e.v.; Pelzer, N., "The present
state of research carried out by the English speaking section of the Centre for Studies and Research",
o.c, 225 e.v.; Ungerer, W., "Die Rolle intemationaler Organisationen bei der Verhinderung
mipbrSuchlicher Verwendung der Kernenergie", in Kaiser, K. en Lindemann, B. (herausg.), Xer/iener-
g/e u/irf /n/e/Tmf/ona/e Po/;7/*, R. Oldenbourg Verlag, Miinchen, 1975, 161 e.v.; Deketelaere, K., De
Cock, K., Deridder, L. en Verhoosel, G., //anrf&oeA: £>ie/x/erec/ir, Reeks Energie & Recht, Intersentia,
Antwerpen, Groningen, 2001, 173 e.v.
Reyners, P. en Lellouche, E., "Regulation and control by international organisations in the context of a
nuclear accident: the International Atomic Energy Agency and the OECD Nuclear Energy Agency",
o.c, 2.
Over deze verschillende organisaties, zie o.m. Reyners, P. en Lellouche, "Regulation and Control by
International Organisations in the Context of a Nuclear Accident: the International Atomic Energy
Agency and the OECD Nuclear Energy Agency", in Cameron, P., Hancher, L. en KOhn, W.,
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schrift wordt volstaan met een beknopt overzicht van de bevoegdheden van de drie belangrijkste
organisaties. Hieronder wordt besproken welke de taken en bevoegdheden zijn van het Intema-
tionaal Atoomagentschap (§ 1.2.1), de Nuclear Energy Agency (§ 1.2.2) en Euratom (§ 1.2.3).

1.2.1. International Atomic Energy Agency (IAEA)"

Het IAEA met zetel te Wenen is een organisatie opgericht in de schoot van de UNO. Nochtans is
hct IAEA geen gespecialiseerde organisatie zoals de ILO (International Labour Organisation) of
de WHO (World Health Organisation), maar functioneert zij juridisch onafhankelijk. Gezien de
specifieke aan het IAEA verleende taken, werkt zij nauw samen met de UNO, meer bepaald met
de UNO-Veiligheidsraad^'.

Het IAEA heeft zowel een promotie- als een controlerende taak. Dit blijkt uit artikel III van haar
statuut"\ Het IAEA heeft als taak (o.m.):

"het stimuleren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en
toepassing van atoomenergie voor vreedzaam gebruik over de gehele wereld; het vast-
stcllen en toepassen van waarborgen teneinde te verzckeren dat splijtstoffen en andere
materialen (...) nict worden aangewend ten behoeve van enig militair doel".

De rol van het IAEA als promotor van de vredelievende toepassingen van kernenergie komt onder
meer tot uiting in het feit dat het IAEA technische en wetenschappelijke assistentie verleent aan
minder ontwikkelde landen. Geoordeeld wordt dat de gebrekkige ontwikkeling van de nucleaire
technologie van een land kan worden beschouwd als een beperking van de vooruitgang van dat
land. Hierbij wordt dan vooral gerefcreerd aan het gebruik van kemenergie in de medische sector
en in de landbouw. Tegelijk moedigt het IAEA de uitwisseling aan van wetenschappelijke gege-
vens met betrekking tot het vreedzaam gebruik van kernenergie; regelmatig worden symposia
gehouden waarvan de resultaten ter beschikking worden gesteld van de IAEA-leden. Parallel hier-
mee verricht het IAEA, in samenwerking met onderzoeksinstituten overal ter wereld, wetenschap-
pelijk onderzoek aangaande diverse aspecten van het vreedzaam gebruik van kernenergie. Daar-
enboven bevat de door haar uitgegeven //4£/i B«//e/in - Bu//e/i'/i <fe /'/1/f/l art ike I en vanuit weten-

£>ie/-gy Latv a/rer Oiernofty/, Graham & Trotman, London, International Bar Association, 1988, 1-17;
Strohl, P. "Chernobyl et le probleme des obligations intemationales relatives aux accidents nucleates",
/tevue rfe PoZ/rfyue £7rangere, 1986, n° 4.
Zie o.m. El Baradei, M., Nwogugu, E. en Rames, J., "International law and nuclear energy: Overview
of the legal framework", //(£/< flu//e/m, 3/1995, 16-25; Rainaud, J.M. Z.'/lge/ice //i/er/iafiona/e <fe
/'£nergie ^tomfyue, Colin, Paris, 1953, 21 e.v.; Fischer, G., "L'Agence Internationale de l'Energie
Atomique", /(/inuoire Fra/ifaij rfe DroiV /«rernar/on<7/, 1956, 616 e.v.; Lamm, V., "The utilization of
nucleair energy and international law", / . c , 44 e.v.; Street, H. en Frame, F.R., /.aw re/afmg (o nuc/eor
energy, London, Buttenvorths, 1966, 123 e.v.; Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal Atoomenergie-
rccht", / .c , 450 e.v.; Reyners, P. en Lellouche, E., "Regulation and control by international organisa-
tions in the context of a nuclear accident: the International Atomic Energy Agency and the OECD Nu-
clear Energy Agency", o.c, 4 e.v.
Pelzer, N., "The present state of research carried out by the English speaking section of the Centre for
Studies and Research", o.c, 232-233.
Het Statuut van het IAEA werd opengesteld voor ondertekening op 26 oktober 1956 en trad in werking
op 20 juli 1957. Ook Belgie en Nederland zijn lid van het IAEA.

94



Hoofdstuk 2 - Ontstaan en overzicht van het kemenergierecht

schappelijkc en juridische invalshoek", wordt onder haar auspicien een groot aantal boeken
uitgegeven en organiseert zij Internationale conferenties.

De controlerende taak van het IAEA strekt ertoe om, in die landen die een beroep doen op het
IAEA voor assistentie en voor landen die bijvoorbecld zijn toegetreden tot het Non-Proliferatie-
verdrag, te controleren of kernenergie niet voor militaire doeleinden wordt aangewend. Op dit
vlak beschikt het IAEA over verregaande bevoegdheden" zoals het uitvoeren van inspecties, het
nemen van monsters etc. Tegelijk schakelt het IAEA, indien noodzakelijk, de VN-Veiligheidsraad
in bij overtredingen van het Non-Proliferatieverdrag". . ••s. j

Op juridisch vlak draagt het IAEA bij tot het opstellen van regels inzake de bescherming van de
gezondheid (stralingsbescherming), en nucleaire veiligheid. Traditioneel wordt nucleaire veilig-
heid beschouwd als een strikt nationale bevoegdheid. De activiteiten van het IAEA op dit vlak
strekken er enkel toe om veiligheidsrichtlijnen uit te werken die door de verschillende staten als
referentie kunnen worden gebruikt'''. Onderstreept dient te worden dat het IAEA, louter op basis
van haar statuut, inderdaad geen juridisch dwingende juridische normen kan uitvaardigen en dat
het IAEA niet over de bevoegdheid beschikt om bindende beslissingen te nemen in naam van haar
leden". Heel vaak beperkt haar rol zich tot het uitvaardigen van richtlijncn en aanbevelingen".
Toch worden, met name inzake stralingsbescherming, deze richtlijnen bijna universeel aanvaard
en omgezet in nationale regelgeving. Tegelijk speelt het IAEA een zeer belangrijke rol bij de tot-
standkoming van verschillende Verdragen inzake kernenergierecht. Bijgevolg kan de rol van het
IAEA voor het internationale kernenergierecht moeilijk worden onderschat.

Specifiek met betrekking tot de aansprakelijkheid voor kernongevallen, kwam een aantal zeer
belangrijke Verdragen tot stand onder auspicien van het IAEA: het Verdrag van Wenen van 21
mei 1963 inzake de civielrechtclijke aansprakelijkheid voor kernongevallen, het Gemeenschappe-
lijk Protocol van 21 September 1988, het Protocol van het Verdrag van Wenen van 12 September
1997 en het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie eveneens van 12 September 1997. Deze
Verdragen worden verderop in dit onderzoek geanalyseerd.

De integrate tekst van de recente nummers van dit tijdschrift is beschikbaar op het Internet:
http://www.iaea.org/worldatom.
Opgemerkt dient te worden dat de juridische grondslag van deze bevoegdheid is terug te vinden in het
Statuut van het IAEA, in het Non-Proliferatieverdrag (of een ander Verdrag terzake van de beperking
op het gebruik van kemwapens) en in een overeenkomst die het IAEA telkens sluit met de desbetref-
fende Staat. Zie uitgebreider: Vanden Borre, T. en Carchon, R, "Garantir la non-proliferation des armes
nucleates. 50 ans d'atomes pour la paix", o.c, 31 e.v.
Zo stemde de Veilighcidsraad op 3 april 1991 resolutie 687 waarbij aan het IAEA uitgebreide be-
voegdheden werden toegekend om in Irak installaties en sites te inspecteren. Zie hierover van Leeu-
wen, M., "Nuclear Proliferation in the Middle-East", in van Leeuwen, M. (ed.), 77ie Fufure o//Ae /n-
lOTiaftona/ AW/ear Tvon-Pro/i/era/io/i Regime, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995, 125-
153; Thorn, L, "IAEA Nuclear Inspections in Iraq", //!£/< Bu//e/m, 1/1992, 16-24.
Zo werden veiligheidsnormen uitgevaardigd inzake transport, opslag en berging van radioactief afval,
het omgaan met radio-isotopen en de veilige werking van keminstallaties. Van belang zijn vooral het
Agency's Nuclear Safety Standards Programme (NUSS) en de Safety Series.
Strohl, P., "Bilan des recherches de la section de langue francaise", in /.ej ns^ues resu//anf </e /'un'/wa-
d'on /jaci/foue rfe /'ene/gie nuc/ea/re, Acad£mie de Droit International dc La Haye, 1993, 37.
De bevoegdheden van het IAEA ter zake van de safeguards vormen een belangrijke nuance op deze
stelling. Maar de bevoegdheden waarover het IAEA ter zake beschikt zijn terug te vinden in de ver-
schillende overeenkomsten die het Agentschap afsluit met de verschillende staten. •
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1.2.2. Nuclear Energy Agency (NEA)

Een tweede belangrijke internationale organisatie die actief is op het vlak van kemenergie, is de
Nuclear Energy Agency. Deze organisatie functioneert in het kader van de Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en heette vroeger het Europees Agentschap
voor Atoomenergie; sinds de toetreding van Japan tot de OESO, werd de naam op 20 april 1972
omgevormd tot het Agentschap voor Kemenergie van de OESO, of in het kort het Agentschap
voor kemenergie ("Nuclear Energy Agency" of "Agence de l'Energic Nucleaire"). Behalve alle
Europese OESO-leden" zijn ook Australie, Canada, Japan, Zuid-Korea, Mexico en de Verenigde
Staten lid van de NEA.

Volgens artikel 8 van haar statuut is de voomaamste taak van de NEA het promoten van de sa-
menwerking tussen de regeringen van de leden, teneinde kemenergie te ontwikkelen als een
veilige, ecologisch aanvaardbare en rendabele energiebron. Heel wat werk wordt verricht ter
harmonisering van nationale regulering^, meer bepaald op het gebied van de veiligheid van kern-
installaties, de bescherming van mens en milieu tegen de gevaren uit ioniserende straling, het
beleid inzake radioactief afval en nucleaire aansprakelijkheid en verzekering. Zo kwamen het
Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake civiele aansprakelijkheid op gebied van kemenergie
en het Aanvullend Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot stand in het kader van deze orga-
nisatie. Tegelijk heeft de NEA - beperkte - bevoegdheden inzake safeguards en heeft het in het
verleden een voorname rol gespeeld bij verschillende intemationale samenwerkingsverbanden
zoals Eurochemic en het Halden-Projecr". Van belang is uiteraard ook de nauwe samenwerking
tussen de NEA en het IAEA, voornamelijk op het vlak van stralingsbescherming'"'.

In de schoot van de NEA komt ook een groot aantal publicaties tot stand op het vlak van het
kemenergierecht. Vooral van belang in dit verband is de publicatie van het zesmaandelijkse tijd-
schrift flw//ef/n ae Z>oif M/c/eaire - M<c/ear Law 5w//e/j'/i. Dat tijdschrift bevat niet enkel artike-
len over spccifieke onderwerpen op het terrein van het kemenergierecht, maar geeft telkens ook
een overzicht van de wijzigingen van de interne wetgeving van de verschillende NEA-leden en
van de totstandkoming of wijziging van multilaterale of bilaterale overeenkomsten. De tekst zelf
van deze wetten en Verdragen worden gewoontegetrouw opgenomen in een bijlage van de Nucle-
ar Law Bulletin"'.

Opmerkelijk is overigens dat in het kader van de werkzaamheden van de NEA een specifieke
rechtbank werd opgericht. Door de "Convention on the Establishment of a Security Control in the
Field of Nuclear Energy" van 1957, werd het £uro/>ean jVuc/ear £/iergy 7V;Z>«na/ opgericht. Dit is

Belgie, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Usland, lerland, Italie, Luxem-
burg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanjc, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Finland (bron:
i/aW/ify onrf Co/n/?e/isa/ion/or Me/ear Dnmnge. /)/i i/jfer/ia/;ona/ overview, OECD, NEA, 1994
(hiema geciteerd als "Liability and Compensation for Nuclear Damage").
Reyners, P. en Lellouche, E., "Regulation and control by international organisations in the context of a
nuclear accident: the International Atomic Energy Agency and the OECD Nuclear Energy Agency",
o.c, 6e.v.
Stein, R.M., "The European Nuclear Energy Agency", TVuc/eor £flw/br a Deve/opmg JforW, Legal
Series n° 5, IAEA, Vienna, 1969, 23 e.v.; de becommentarieerde teksten van de overeenkomsten inza-
ke Eurochemic en het Halden-project zijn terug te vinden bij Hadrich, H., £uro/?oz.scAe/(m;nver/r<7ge.
/komwe/iwr, Nomos, Baden-Baden, 1966, 219 e.v.
Zie hierover Shapar, H., "L'Agence pour l'energie nucleaire de l'OCDE: nouvelles orientations", y4/£/<
fln//e/m, vol. 25, n° 1, 1983, 23-25.
Nagenoeg alle nummers van de Nuclear Law Bulletin kunnen on-line worden geraadpleegd op het
Internet (www.nea.fr/html/law/nlb).
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een van de NEA onafhankelijke rechtbank, die onder meer bevoegd is om geschillen te beslechten
inzake de interpretatie van het Verdrag van Parijs van 1960 en het Aanvullend Verdrag van Brus-
sel van 1963".

1.2.3. Euratom

De hoofdtaak van Euratom bestaat er volgens art 1, lid 2 van het Euratom-Verdrag"' in:

"door het scheppen van de voorwaarden noodzakelijk voor de snelle totstandkoming
en groei van de industrie op het gebied van kernenergie, bij te dragen tot de verhoging
van de levensstandaard in de lidstaten en de ontwikkeling van betrekkingen met ande-

;-'•'•• r e l a n d e n " .

De voomaamste deeltaken van Euratom zijn het bevorderen van onderzoek en verspreiden van
kennis, het vaststellen van uniforme veiligheidsnormen ter bescherming van de bevolking en de
werknemers (safety), het waarborgen dat kernmaterialen niet voor andere doelcinden worden
aangewend dan waarvoor zij bestemd zijn (safeguards) en het tot stand brengen met andere lan-
den en met intemationale organisaties, van alle betrekkingen die de vooruitgang in het vreedzame
gebruik van kemenergie kunnen bevorderen.

De Euratom-organen zijn dezelfde als de organen van de EU en de EGKS (Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal). In de Raad van ministers wordt de COREPER (Comit6 des Repre"sen-
tants Permanents), voor het nemen van beslissingen op basis van het Euratom-verdrag, bijgestaan
door een groep atoomdeskundigen; de Commissie van haar kant wordt bijgestaan door een tech-
nisch-wetenschappelijk comite met raadgevende functie.

Het Euratom-beleid is van groot belang op het vlak van stralingsbescherming, het verwerven van
kernmateriaal en inzake safeguards. Euratom heeft inderdaad meerdere richtlijnen uitgewerkt
inzake diverse aspccten van stralingsbescherming'''': vooral van belang hierbij is dc algemene
bescherming van de bevolking en de werknemers uit de nucleaire sector ** en in het bijzonder de

X., "Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 51; Stein, R.M., "The European Nuclear
Energy Agency", o.c, 31-32.
Een uitgebreide bespreking van de bepalingen van het Euratom-Verdrag is onder meer terug te vinden
bij Errera, Simon en Vemaeve, Z.e //vj/Ve £wn»om, 311; Pirotte, O., Girerd, P., Marsal, P. en Morson,
S., 7renfe ons rf 'experience £i/rarom. La nai'ua/ice rf 'une Europe nuc/ea/re, Bruxelles, Bruylant, 1988;
Street, H. en Frame, F.R, "Law relating to nucleair energy", Ac, 144 e.v.; Domsdorf, E.P.M.W., "Inter-
nationaal Atoomenergierecht", Ac, 542 e.v.; Silnner, H. en Pfanner, K., £>ergewerW/cAe flec/iW-sc/iurz
;/n £ura(omve«r(7g, Carl Heymanns Verlag, Milnchen, 1958, 197.
Voor cnkele beschouwingen bij de stralingsbeschermingswctgeving, zie Boustany, K., "Reflection on
the Development of Nuclear Law", A'uc/eflr Law Bu/toin, vol. 51,1993, 7-25; Lochard, J. en Grenery-
Boehler, M-C, "Les bases ethiques et juridisues du principe d'optimisation de la radioprotection",
flu//efm rfe DroiV Mvc/ea/re, vol. 52, 1993,9-28.
Op dit vlak is met name van belang: Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vast-
stelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers te-
gen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PS, L 159 van 29 juni 1996). Deze richtlijn ver-
vangt Richtlijn 80/836/Euratom van 15 juli 1980 houdende wijziging van de richtlijnen tot vaststelling
van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werknemers tegen
de aan ioniserende straling verbonden gevaren (/>fl, L 246/1, van 17.9.1980). Artikel 56 van richtlijn
96/29 trekt met ingang van 13 mei 2000 de eerdere basisrichtlijnen ter zake in. De nieuwe richtlijn is
op bepaalde punten uitgebreid in die zin dat bijvoorbeeld ook voorzieningen zijn opgenomen voor de
blootstelling aan natuurlijke radioactiviteit op de werkplek. Zie hierover Lecomte, J.F., "La nouvelle
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te nemen maatregelen bij grensoverschrijdend transport van radioactief materiaal'". Ook hier
geldt - net zoals dat het geval is voor het IAEA - dat dit beleid in grote mate wordt beinvloed
door de door het ICRP^ opgestclde aanbevelingcn.

In het verleden is discussie ontstaan omtrent de mogelijkheid van lidstaten om strengere normen
uit te vaardigen inzake stralingsbescherming dan deze voorzien in Richtlijn 80/836/Euratom van
15 juli 1980. Met name Belgie had strengere normen uitgevaardigd dan de normen die waren
voorgeschreven door de richtlijn en werd hiervoor door de Commissie voor het Europees Hof
gedaagd". Volgens de Commissie bracht het Belgische beleid de eenheidsmarkt in het gedrang.
Het Europees Hof stelde echter Belgie in het gelijk omdat de richtlijn enkel minimumnormen
vastlegt en zich niet verzet tegen de mogelijkheid voor een lidstaat om strengere normen uit te
vaardigen*\ De momenteel geldendc kaderrichtlijn inzake stralingsbescherming, richtlijn 96/29,
is in dit verband duidelijker en onderschrijft de visie zoals die eerder door het Europees Hof werd
verdedigd: de in de richtlijn vastgelegde normen zijn basisnormen; het is een lidstaat toegelaten
om hiervan af te wijken mits de Commissie en de andere lidstaten daarvan worden in kennis
gesteld". . . . . " : : . .

Volledigheidshalve dient te worden aangestipt dat ook andere takken van het EG-recht van belang
kunnen zijn voor het kemenergierecht: zo is de MER-richtlijn ook van toepassing op kerncentra-
les en andere kernreactoren".

Euratom is voor de verschillende lidstaten van kapitaal belang voor wat betreft het verwerven van
kernmateriaal. Het Euratom-Verdrag bevat in dit verband een aantal zeer specifieke bepalingcn op
basis waarvan exploitanten van een keminstallatie gelegen in een Lidstaat enkel kernmateriaal
kunnen verwerven mits daartoe specifieke procedures worden gevolgd. In dit verband heeft Eura-
tom contracten afgesloten met verschillende landen".

Directive Communautaire sur le normes de base en matiere de radioprotection", in £e rfro/V /mc/ea/re:
rfu XYe au XWe j;ec/e. M/c/ear /mer ./ura '97, Societe de Legislation Comparee, AIDN/INLA, Paris,
1998, 155-161; Nocera, F., Boehler, M.C. e.a., "Radiation Protection Legislation in the European
Union: the Imperative of Uniformity, related initiatives and problems", in /Vuc/ear //i/er 7ura '99,
INLA/AIDN, Washington, 1999, 55-75; Courades, J-M., "The New 96/29/Euratom Directive on Basic
Safety Standards for the Protection of Workers and the General Public Against Ionising Radiation, M/-
c/ear/.nvv flu/tei/i, vol. 58, 1996, 49-53.
Zie hierover Deketelaere, K. e.a., "Handboek Energierecht", / . c , 183-194.
Richtlijn 92/3 van de Raad van 3 februari 1992 betreffende toezicht en controle op de overbrenging
van radioactieve afvalstoften tussen Lidstaten, en naar en vanuit de Gemeenschap (PS, L 35/24 van
12.02.1992). Verordcning 1493/93/Euratom van de Raad van 8 juni 1993, betreffende de overbrenging
van radioactieve stoffen tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap (PS, L 148, van 19 juni 1993).
Cfr. xupro, in § 1.1 van dit hoofdstuk.
Arrest van het Europees Hof van 25 november 1992, zaak C-376/90 Commissie tcgen Belgie, in
beperkte vorm weergegeven in Mvc/eor Z.atv flu//e/m, vol. 53, 1994, 48.
Zie hierover Lennartz, R., "La protection sanitaire contre les rayonnements ionisants et la Cour de
Justice des Communaute's Europeennes", flu//e/m rfe /)roif AW/ea/re, vol. 53, 1994, 9-21.
Artikel 54 van de hierboven vermelde richtlijn 96/29.
Bijlage 1, sub 2 van de Richtlijn van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde
openbare en particuliere projecten van 27 juni 1985, 85/337/EEG/, PSnr. L 175/5, 5 juli 1985. Gewij-
zigd door richtlijn 97/1 I/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG be-
treffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, />fi nr. L 73/5,
14 maart 1997.
Voor een overzicht van het Euratombeleid, zie £nrarom Swpp/y Agency. /4nnua/ /?eport /999.
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Tenslotte beschikt Euratom over vergaande bevoegdheden op het vlak van safeguards'''. Euratom
heeft eigen inspecteurs die inspecties verrichten in keminstallaties van de Euratom lidstaten".
Indien inbreuken worden vastgesteld, kan de Commissie overeenkomstig artikel 83 van het Ver-
drag bepaaldesanctiesopleggen

Het gebruik van Z,;«/e Soy en Fa/ A/a/i heeft een aanzienlijke invloed gehad op de ontwikkeling
van het kernenergierecht: de twee atoombommen hebben inderdaad initieel het ontstaan van het
intemationale kernenergierecht in de weg gestaan. Om te vcrmijden dat ook andere landen of de
private industrie een kernwapen zouden kunnen produceren, was het Amerikaanse beleid van in
het begin gericht op geheimhouding van kennis en materiaal; samenwerking was enkel mogelijk
mits controle op overdracht van kennis en technologic Aanvankelijk kreeg deze controle gestalte
in de vorm van een Amerikaans overheidsmonopolie - wat elke intemationale samenwerking
verhinderde aangezien de VS een feitelijk monopolie hadden. Het nieuwe feitelijke gegeven dat
ook de Sovjet-Unie over een kernwapen beschikte, leidde tot een "internationalisering" van dit
beleid. Terwijl aanvankelijk nationale-Amerikaanse samenwerking mogelijk was door een sys-
teem van nationale controle werd intemationale uitwisseling van gegevens mogelijk door een
systeem van intemationale controle.

Het spreekt voor zich dat deze intemationale controle te maken heeft met de verschillende aan het
gebruik van kemenergie vcrbonden gevaren. Toch was de aandacht initieel, in het licht van de
Koude Oorlog, voornamelijk gericht op het verhinderen dat kemenergie voor militaire doeleinden
zou worden gebruikt (aspect "safeguards" van het nucleaire risico). Nadien zou de klemtoon meer
en meer komen te liggen op de elementen safety en security.

De oprichting van het IAEA en de opheffing van het Amerikaanse overheidsmonopolie door de
wijziging van de Atomic Energy Act van 1954, gaf de Amerikaanse nucleaire industrie aanzien-
lijke commercicle mogelijkheden, met name in Europa'*. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de nauwe
samenwerking tussen de VS en Euratom". Reeds in november 1958 werd een samenwerkingsak-
koord tussen beide partners ondertekend. Voor de VS betekende dit akkoord een belangrijke
commerciele doorbraak voor haar kernenergie-industrie^. Ook het in 1968 afgesloten Non-

Ook op dit vlak wordt nauw samengewerkt met het IAEA; de modaliteiten hiervan werden in 1972
vastgesteld in een overeenkomst: Overeenkomst van 20 en 22 September 1972 tussen het Koninkrijk
Belgie, het Koninkrijk Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek, Ierland, de Republiek Italie', het Groot-
Hertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Gemeenschap voor Atoomener-
gie, en het Intemationaal Agentschap voor Atoomenergie, bij toepassing van de paragrafen 1 en 4 van
artikel 3 van het Verdrag houdende de non-proliferatie van kemwapens, B.5., 20 november 1975,
14688. Zie hierover Vanden Bone, T. en Carchon, R, "Garantir la non-proliferation des armes nucleai-
res. 50 ans d'atomes pour la paix", o.c, 46-48.
Deze bevoegdheden zijn terug te vinden in hoofdstuk VII "Veiligheidscontrole" van het Euratom-
Verdrag.
Hetzelfde geldt uiteraard voor de Sovjet-Unie, wiens commercieel beleid zich hoofdzakelijk op Oost-
Europa richtte.
Zie hierover bijvoorbeeld Freeman, A.V., "The development of international co-operation in the peace-
ful use of atomic energy", /fmencan ./our/ia/ o/7/rrernafiona/ law, vol. 54, 1960, 384 e.v.
Hafele, W., "Die historische Entwicklung der friedlichen NQtzung der Kemenergie", o.c, 52-53.
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Proliferatieverdrag was een zeer belangrijk element in de uitvoer van nucleaire technologie en
materiaal van de VS naar Europa^'.

Na dc oprichting van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), met als taak om het vredelie-
vende gebruik van kemenergie te garanderen en om dit gcbruik te bevorderen, kon de commercie-
le uitbouw van de kernenergie-industrie van start gaan. Nucleaire handel werd mogelijk, op
voorwaarde dat garanties werden gegeven dat kemenergie enkel voor vredelievende doeleinden
werd aangewend; op deze wijze werd het beleid inzake vredelievende toepassingen een belangrijk
element in de beperking van de horizontale proliferatie van kemwapens. In de periode van de
oprichting van het IAEA, werden ook de NEA en Euratom opgericht.

Een gemeenschappelijk element in de bevoegdheden van de NEA en het IAEA is dat hun werk-
zaamheden niet leiden tot de redactie van dw/'«ge/i<fe juridische bepalingen. Over het algemeen
hebben de regels die bijvoorbeeld het IAEA uitvaardigt hooguit het karakter van een aanbeveling.
Het staat de verschillende landen vrij om deze aanbevelingen al dan niet op te volgen. Een land
dat nalaat om deze normen om te zetten in nationale wetgeving zal hiervoor dus in beginsel niet
aansprakelijk kunnen worden gesteld. Precies dit gebrek aan juridisch dwingende kracht - "soft
law" - bij belangrijke delen van het kemenergierecht is in de literatuur reeds meermaals onder
vuur genomen'".

De wetgeving van Euratom is voor een groot deel wel dwingend. Dit geldt uiteraard in de eerste
plaats voor de door Euratom uitgevaardigde Verordeningen, die rechtstreeks toepasselijk zijn in
de interne rechtsorde van de lidstaten. Daamaast is vooral van belang dat een groot deel van de
Euratom-wetgeving bestaat uit richtlijnen. Deze zijn zoals bekend bindend voor de verschillende
lidstaten: zij zijn verplicht om deze om te zetten in de nationale rechtsorde. Sinds de arresten
Francovich, Brasserie en Factortame kan een Lidstaat zelfs aansprakelijk worden gesteld voor
schade die particulieren leiden als gevolg van een schending van het gemeenschapsrecht*'. Het is
aanncmelijk om ervan uit te gaan dat - uiteraard voorzover aan de voorwaarden van de "Franco-
vich-rechtspraak" is voldaan" - eenzelfde redenering kan worden gevolgd voor wat betreft Eura-
tom richtlijnen.

Een uitermate belangrijk element is de nauwe samenwerking tussen het IAEA, de NEA en Eura-
tom. Deze samenwerking is niet verwonderlijk aangezien hun taak in belangrijke mate gericht is

Zie hierover Kraemer, J.R., "NPT and AFC - Building Blocks for Confidence and Predictability in
Nuclear Trade", in Wwc/ear //i/er ,/ura '95, AIDN/INLA, Helsinki, 1995,452-471.
Zie bijvoorbeeld Boustany, K., "Le developpcmcnt de la normativite nucleaire ou l'art de l'evasion
juridique", flu/torn rfe Dro;7 A/uc/co/>e, n° 61, 1998, 43 e.v.
Zie hierover van Gerven, W, "Non-contractual Liability of Member States, Community Institutions and
Individuals for Breaches of Community Law with a View to a Common Law for Europe", A/flflJ/nc/i/
./OU/TM/ o/European anrf Co/rip<7ra<ive iaiv, 1994, afl. 1, 6-41; van Gerven, W., "Bridging the un-
bridgeable: community and national tort laws after Francovich and Brasserie", //iternationfl/ and Com-
parative iaw 0u<7rt<?r/y, vol. 45 1996, 507-544; van Gerven, W., "The ECJ's Recent Case-Law in the
Field of Tort Liability; Towards a European Ius Commune? ", in Jansen, R., Koster, D., van Zutphen,
R. (ed), £M/-ope<m /4m6i7/ons o//Ae A/ntioofl/Vud'iciarj', Kluwer Law International, Den Haag, 1997,
91-110; Gilliams, H., "Horizontale werking van richtlijnen: dogma's en realiteit", in L/oer ^/mcorum
Wa/rer von Cerve^i, Kluwer, Deventer, 2000, 223-245; Zie ook Van Dam, C.C., "Aansprakelijkheids-
recht", Ac, 150-157.

Deze voorwaarden zijn: de geschonden gemeenschapsmaatregel moet rechten toekennen aan particu-
lieren, het moet gaan om een gekwalificeerde schending van deze gemeenschapsregel en er moet een
direct causaal verband bestaan tussen de schending en de door de particulier geleden schade.

100



Hoofdstuk 2 - Ontstaan en overzicht van het kemenergierecht

op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de gevaren van het gebruik van kernener-
gie en naar de omzetting van de resultaten van dit onderzoek in juridische regelgeving.

De verschillende besproken intemationale organisaties hebben een determinerende rol gespeeld in
de ontwikkeling van het kemenergierecht. Hun oprichting leidde tot controlemechanismen die
dienden te garandcren dat kemenergie enkel voor vredelievende doeleinden zou worden aange-
wend. Inmiddels is gebleken dat zij er inderdaad zijn in geslaagd om dc horizontale proliferatie
van kemwapens te beperken". Tegelijk is door de inspanningen van deze organisaties inmiddels
een aanzienlijk geheel van regels tot stand gekomen die, via tussenkomst van de nationale wetge-
ver, afdwingbaar zijn in de interne rechtsorde van verschillende landen. Zeker inzake stralingsbe-
scherming is sprake van een verregaande harmonisering van de wetgeving.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende Verdragen die onder invloed van
deze organisaties zijn tot stand gekomen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar die Verdragen
die in het kader van dit onderzoek relevant zijn en die bepalingen bevatten inzake de civiclrechte-
lijke aansprakelijkheid voor kernongevallen.

2. OVERZICHT VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN INZAKE CIVIELRECHTELIJKE AANSPRA-

KELIJKHEID VOOR KERNONGEVALLEN EN AANVERWANTE VERDRAGEN

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de intemationale Verdragen inzake de civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid voor het nucleaire risico en van een aantal aanverwante Verdragen.
Hiermee worden de Verdragen bedoeld die betrekking hebben op de nucleaire veiligheid; deze
hebben als dusdanig geen direct verband met de civielrechtelijke aansprakelijkheid bij kernonge-
vallen, maar zij trachten bij te dragen tot de preventie van kcrnongevallen. In onze visie, hierin
bijgetreden door de rechtseconomische analyse, is preventie immers een van de basisdoclstellin-
gen van het aansprakelijkheidsrecht. Tegelijk besteedt de rechtseconomische analyse aandacht
aan de wisselwerking tussen aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering*''. Vandaar
bepcrkt dit overzicht zich niet tot de Verdragen inzake de civielrechtclijkc aansprakelijkhcid voor
kernongevallen, maar wordt ook een overzicht gegeven van de Verdragen inzake nucleaire veilig-
heid.

In dit overzicht van de intemationale Verdragen wordt een onderscheid gemaakt tussen de Ver-
dragen van de eerste generatie (§ 2.1) en deze van de tweede generatie (§ 2.2). De Verdragen van
de eerste generatie zijn deze die tot stand zijn gekomen bij de start van de nucleaire civiele indus-
trie (begin van de jaren zestig), met name de Verdragen inzake de civiele aansprakelijkheid voor
kernongevallen. De Verdragen van de tweede generatie zijn de Verdragen die tot stand zijn geko-
men naar aanleiding van het kernongeval in Tsjernobyl. De conclusie van de eerste twee para-
grafen, wordt weergegeven in § 2.3.

2./. Z)c flKcfeairi faanspraAe/(/A;Aei</.s:Jv£/-</rag£n van </« eers/e gewerarie

De intemationale nucleaire verdragen van de eerste generatie vallen onder te verdelen in twee
groepen: de Verdragen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor een kemongeval in een
vaste kerninstallatie en de Verdragen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor een kem-

Vanden Borre, T. en Carchon, R., "Preventing the Proliferation of Nuclear Weapons: 50 Years of
Atoms for Peace", o.c, 47.
Zie met name Faure, M. en Van den Berghe, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 257 e.v.; zie ook
in deel 2 van dit boek.
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ongeval bij maritiem transport van nucleaire stoffen of materialen". In dit onderzoek staan vooral
de Verdragen inzake kemongevallen in vaste keminstallaties centraal.

Het toepassingsgebied van deze Verdragen, evenals de grote basisprincipes komen respectievelijk
in de hoofdstukken 3 en 4 aan bod; hieronder wordt stilgestaan bij de achtergronden en beweeg-
redenen van hct ontstaan van deze Verdragen (§ 2.1.1) en wordt een overzicht gegeven van de
Verdragen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade uit kemongevallen in vaste
keminstallaties (§ 2.1.2) en voor schade uit kemongevallen bij maritiem transport van nucleair
materiaal (§ 2.1.3).

2.1.1. Ontstaan van de Verdragen inzake nucleaire aansprakelijkheid

In landen die een beroep wensten te doen op kemenergie, ontstond in het midden van de jarcn
vijftig, begin de jaren zestig de eerste nationale regelgeving inzake aansprakelijkheid en schade-
vergoeding bij kemongevallen. De eerste Belgische wet was de wet op de civielrechtelijke aan-
sprakelijkheid van het SCK (1962) en de eerste Nederlandse wet ter zake, was de Kew van
1963**. Ook in andcre landen kwam nationale regelgeving tot stand. Koploper waren de Verenig-
de Staten die in 1957 de Price Anderson Act afkondigden*', hierbij gevolgd door Duitsland
(Atomgcsetz van 1959)**.

Door de evolutie van het kemenergierecht van geheimhouding naar samenwerking, drong zich
een harmonisatie op van de verschillende nationaie wetten*'. Tegelijk dienden regels te worden
uitgewcrkt betreffende de grensoverschrijdendc gevolgen van een kemongeval, zowcl bij een
kemongeval in een vaste keminstallatie, als bij een kemongeval gedurende het transport van
nucleaire stoffen. Internationale regelgeving diende tegemoet te komen aan mogelijke problemen
van intemationaal-privaatrechtelijke aard zoals toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbank, uit-
voering van rechterlijke uitspraken etc. In het licht hiervan startten vanaf het midden van de jaren
vijftig onderhandelingen met het oog op het afsluiten van een internationaal Verdrag.

In december 1958 stelde de Directeur-Generaal van het IAEA een panel van experten aan dat het
IAEA diende te adviseren omtrent de problemen in verband met de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid voor kemongevallen. Dit team van experten kwam driemaal bijeen in 1959, hetgeen
resulteerde in een IAEA-ontwerpverdrag dat ter goedkeuring aan de verschillende leden van de
Verenigde Naties werd gestuurd™.

Toch heeft een aantal landen de uitkomst van de onderhandelingen in de schoot van het IAEA
niet afgewacht om zelf reeds een ander Verdrag te sluiten. In het kader van de NEA mondden de

Het transport van nucleaire materialen over de weg, valt in principe onder hetzelfde regime als onge-
vallen in een vaste keminstallatie. Cfr. tii/ro, onder § 1.1.3 van hoofdstuk 4. j
Zie verderop dit hoofdstuk, respectievelijk in paragrafen 3 en 4.
Zie hierover o.m. Vanden Bone T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of
via intemationale Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en
Verhoosel, G., (red.), "Grensoverschrijdende milieuproblemen", / . c , 450 e.v. en de daar geciteerde lite-
ratuur. Zie ook verderop, in hoofdstuk 13 van dit boek.
Zie hierover de verschillende bijdragen in Pelzer, N., (herausg.), DeuKcTias .dromene/gierec/if wi
mfe/TNif/o/ia/en /?<i/imen, Nomos, Baden-Baden, 1992,293.
"Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", / . c , 41.
International Conference on Civil Liability for Nuclear Damage, Vienna, 29 April - 19 May 1963,
"Official Records", //4£4 iega/ Series AT 2, IAEA, Wenen, 1964, STI/PUB/54, 65 (hiema geciteerd
als "Official Records Vienna Convention").
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onderhandelingen uit in de totstandkoming van twee Verdragen inzake de civielrechtelijke aan-
sprakelijkheid bij kernongevallen: het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960, het Verdrag van Brus-
sel van 31 januari 1963: "Verdrag tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960
inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebicd van kemenergie"". Beide Verdragen zijn
totstandgekomen in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik-
keling (OESO), meer bepaald onder auspicien van het European Nuclear Energy Agency
(ENEA). Beide Verdragen zijn op hun beurt reeds aangevuld door enkele Aanvullende Protocol-
len''. Basistekst blijft echter het Verdrag van Parijs; wanneer daarnaar wordt verwezen, wordt dus
de gecoordineerde tekst bedoeld waarin zowel het Aanvullend Verdrag als de Aanvullende Proto-
collen zijn opgenomen.

Parallel aan de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs, werden in de schoot van het IAEA
onderhandelingen gevoerd met het oog op het ondertekenen van een analoog Verdrag als het
Verdrag van Parijs. Nadat verschillende opmerkingen werden gemaakt op het eerder genoemde
IAEA-ontwerpverdrag, werd in februari 1961 een Intergouvernementeel Comite opgericht dat de
ondertekening van het Verdrag verder diende voor te bereiden. Opvallend hierbij is dat zowel
landen die reeds het Verdrag van Parijs hadden ondertekend of later zouden ondertekenen, als de
Verenigde Staten, die noch het Verdrag van Parijs, noch het Verdrag van Wenen zouden onderte-
kenen, in dit Comite waren vertegenwoordigd.

Op 14 en 15 maart 1963 werd onderzocht in welke mate de inhoud van het reeds ondertekende
Verdrag van Parijs en het ontwerp Verdrag van Wenen gelijklopend was en werd nagegaan in
welke mate een toenadering tussen deze Verdragen mogelijk was. De verschillen bleken echter
groter dan verwacht en de standpunten tussen de Lidstaten van het Parijse Verdrag en van het
Weense Verdrag konden niet worden verzoend. Hoewel beide Verdragen dezelfde basisprincipes
hanteren", gaf het Verdrag van Parijs aan een harmonisatie van de wetgeving van de verschil-
lende leden te betrachten, terwijl het Verdrag van Wenen zich ertoe beperkte een minimumkader
te creeren waaraan een nucleair civielrechtelijk aansprakelijkheidsregime diende te voldoen. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het bedrag van de beperkte aansprakelijkheid in het Weense
Verdrag een stuk lager is dan in het Parijse Verdrag en uit het feit dat het Verdrag van Wenen
geen enkele bepaling bevat inzake de doorvoer van nucleaire stoffen die de doorvocrstaat toelaat
de aansprakelijke cxploitant een gelijkwaardig aansprakelijkheidsniveau op te leggen als de eigen
exploitanten™. Uiteindelijk werd op 21 mei 1963 in de schoot van het International Atomic Ener-
gy Agency (IAEA) het Verdrag van Wenen ondertekend.

Dit Verdrag bepaalt de Verdragen waarvoor de exploitant aansprakelijk kan gesteld worden volgens
een indeling van het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag in drie schijven (cfr. m/ra). Zie o.m.
Lagorce, M., "The Brussels Supplementary Convention and its Joint Intergovernmental Security
Fund", in /Vuc/eor Z.atv/or o £>eve/o/wig ffor/rf, IAEA, Vienna, Legal Series n° 5, 1969, 143-148.
Zie hierovcr o.m. Lagorce, M., "Bilan et perspectives de la Convention de Paris et de la Convention
complementaire de Bruxelles apres les Protocoles de 1982", /Vuc/ear 77i;Vd Party LiYj&i7;Vy. Sto/ttf onrf
Prospectt, Munich Symposium, Paris, 1985, 24-42.
Beide Verdragen gaan uit van een risicoaansprakelijkheid, kanaliseren de aansprakelijkheid naar de
exploitant, beperken deze aansprakelijkheid zowel in bedrag als in de tijd, verplichten de exploitant
zijn aansprakelijkheid te verzekeren, maken de rechter van slechts een Staat bevoegd om kennis te ne-
tnen van een vordering uit een kemongeval, en bevatten een non-discriminatie clausule.
Voor een vergelijking van beide Verdragen, zie Lagorce, M., "Etude comparative des Conventions
OCDE et AIEA sur la responsabilite civile dans le domaine de l'energie nucleaire", in Puget, H. (6d.),
4specls flu dVoi7 rfe /'energie atomt'oue, Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1967, 93-
102.
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In feite is het Verdrag van Wenen universeler en mondialer gericht dan het Verdrag van Parijs.
Dit blijkt uit het feit dat het Parijse Verdrag tot stand kwam in de schoot van de OESO (in die tijd
nog de Organisatie voor Europese Samenwerking & Ontwikkeling), terwijl het Weense Verdrag
tot stand kwam in de schoot van het IAEA, dat ressorteert onder de UNO. Het Verdrag van We-
nen beperkte zich nict tot de landen die kernenergie aanwendden, maar riep a//e landen op om dit
Verdrag te ondertekenen, aangezien zich in om het even welk land schade zou kunnen voordoen
voortvloeiend uit een kernongeval". Maar het universele karakter van het Verdrag van Wenen,
bleek ook meteen haar achillespees te zijn™: zij is slechts 14 jaar na haar ondertekening van
kracht geworden" en ook haar doelstelling bleek vrij vaag te zijn.

Als gevolg hiervan, waren in oktober 2000 slechts 32 landen (waarvan de meerderheid geen
kerninstallaties heeft) lid van het Verdrag van Wenen, hetgeen gering is, gelet op zijn universeel
karakter™. Daar staat tegenover dat, eveneens in oktober 2000, 14 Europese landen lid waren van
het Verdrag van Parijs. Van de 15 Euratom-lidstaten waren enkel Ierland, Oostenrijk en Luxem-
burg, die geen eigen nucleaire activiteiten hadden, niet toegetreden tot het Verdrag van Parijs".

Het was overigens initieel de bedoeling dat het Verdrag van Parijs een specifiek regime zou cree-
ren, enkel van toepassing in de landen van de OESO, terwijl het Weense Verdrag een algemeen
regime in het leven zou roepen, waartoe ook de leden van het Verdrag van Parijs konden toetre-
den^°. Uiteindelijk waren de lidstaten van het Verdrag van Parijs weinig enthousiast om tcgelij-
kertijd lid te worden van het Verdrag van Wenen: begin 2000 was geen enkel land dat lid was van
het Verdrag van Parijs, eveneens lid van het Verdrag van Wenen". Aldus kwamcn twee afzonder-
lijke regimes inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen tot stand". Dit
had voor gevolg dat het werkingsveld van het Verdrag van Wenen en dat van Parijs op geen

O#?c/a/flecorrfs fie/ma Convenfiofi, 67.
Ook in die zin: Pierard, J.P., /tej/>o/uaW/i'/e c/v/7e. £/ierg/e flfom/^ue c/ rfro// compare, Centre universi-
taire de droit compare, Bruxelles, Bruylant, 1963,465 (hiema geciteerd als "Energie atomique").
Nochtans waren slechts vijf ratificaties nodig opdat het Verdrag in werking zou treden.
Op de website van het IAEA kan worden nagegaan welke landen zijn toegetreden tot de verschillende
verdragen (www.iaea.org).
Daarnaast zijn twee niet-Euratom lidstaten toegetreden tot het Verdrag van Parijs, namelijk Zwitser-
land en Turkije.
"Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 44.
Weliswaar hadden Spanje en het Verenigd Koninkrijk respectievelijk op 6 September 1963 en op 11
november 1964 het Verdrag van Wenen ondertekend, maar dit Verdrag is door geen van beide landen
geratificeerd.
Beide Verdragen bevatten echter bepalingen over de relatie tussen beide regimes. Overeenkomstig
artikel 16 van het Verdrag van Wenen, heeft een slachtoffer geen recht op schadevergoeding op grand
van het Verdrag indien het reeds schadevergoeding heeft ontvangen op basis van een ander internatio-
naal Verdrag inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid bij kernongevallen. Artikel 17 van het Verdrag
van Wenen stelt dat het Verdrag geen afbreuk doet aan de toepassing van andere intcmationale Ver-
dragen in dczelfde materie. Het gaat hier om een duidelijke verwijzing naar het Verdrag van Parijs en
het Aanvullend Verdrag van Brussel. Beide laatstgenoemde Verdragen dienden uiteraard ook bepalin-
gen te bevatten aangaande de relatie met het Verdrag van Wenen. Door de leden van het VeTdrag van
Parijs werd op 28 januari 1964 een Aanvullend Protocol ondertekend dat de relatie regelde met het
Verdrag van Wenen. De Preambule van het Aanvullend Protocol refereert aan artikel 17 van het Ver-
drag van Wenen en stelt dat de ondertekenende Staten elk mogelijk conflict tussen beide Verdragen
wensen te vermijden, om de Partijen indien zij dat wensen, toe te laten lid te worden van beide Verdra-
gen. Zie hierover Von Busekist, O., "Haftungsprobleme im VerhSltnis zwischen Vertragsstaaten des
Pariser und des Wiener Atomhaftungsubereinkommens", in Pelzer, N., (herausg.), rf/'

g unrf StoattgreRzen in ASi/fc/europa, Nomos, Baden-Baden, 1987, 273.
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enkele wijze aan elkaar was - en is - gekoppeld". Tot na het ongeval in Tsjernobyl hadden zowel
het Verdrag van Parijs als dat van Wenen hun eigen territoriaal werkingsveld waardoor in feite
twee afzonderlijke regimes werden gecreeerd die niet met elkaar in verbinding stonden.

Hieronder worden ecrst de Verdragen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernon-
gevallen in vaste nucleaire installaties besproken (§ 2.1.2). In § 2.1.3 worden de Verdragen inzake
de civielrechtelijke nucleaire aansprakelijkheid bij maritiem transport aan de orde gesteld.

2.1.2. De Verdragen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen in
jr.. vaste kerninstallaties

De Verdragen van de eerste generatie inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kcmon-
gevallen die zich voordoen in vaste kerninstallaties kunnen, wat hun ontstaan betreft, worden
opgedeeld in het regime dat werd uitgewerkt door de NEA enerzijds (§ 2.1.2.1) en dat uitgewerkt
door het IAEA anderzijds (§ 2.1.2.2).

2./.2./. //e/ reg/me n/fgewerfa rfoor rfe ME/4 • "

Het door de NEA uitgewerkte regime, bestaat op haar beurt uit twee Verdragen: het "basis-
verdrag" van Parijs van 29 juli 1960 en het Aanvullend Verdrag van Brussel van 31 januari 1963.

In oktober 2000 waren de volgende 14 landen lid van het Verdrag van Parijs en de Protocollen.

Von Busekist, O., "Le Protocole Commun relatif a l'application de la Convention de Vienne et de la
Convention de Paris: Une passerelle entre les deux Conventions sur la responsabilite civile pour les
dommages nucleates", flu//e/m </e ZVoiV JVuc/eaire, nr. 43, juni 1989, 16.
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Partijen bij het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960

In werking op

Belgie
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Italie
Nederland
Noorwegen
Portugal
Spanje
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Datum van toetreding of ratificatie

Verdrag van Parijs

/ apr/7 7955

3 augustus 1966
4 September 1974
30 September 1975
16juni 1972
9maart 1966
12mei 1970
17 September 1975
28december 1979
2 juli 1973
29 September 1977
31 oktober 1961
lOoktober 1961
23 februari 1966
1 april 1968

Protocol van 1964

/ apnV /9<5S

3 augustus 1966
4 September 1974
30 September 1975
16juni 1972
9maart 1966
12mei 1970
17 September 1975
28decemberl979
2 juli 1973
29 September 1977
30 april 1965
5 april 1968
23 februari 1966
1 april 1968

Protocol van 1982

7ofaofcer /9&S

9 September 1985
16mei 1989
25 September 1985
22december 1989
9 juli 1990
30mei 1988
28juni 1985
1 augustus 1991
3juni 1986
28mei 1984
7 oktober 1988
21 januari 1986
19 augustus 1985
8 maart 1983

Essentieel is dat het Verdrag van Parijs uitsluitend betrekking hceft op vorderingen van indivi-
duele personen**; het voorziet in privaatrechtelijke mogelijkheden voor het terugvorderen van de
geledcn schade van de nucleaire exploitant die onder het Verdrag aansprakelijk is. Het Verdrag
van Parijs introduced! inderdaad een aantal juridische principes (risicoaansprakelijkheid, kanali-
satie van aansprakelijkheid, beperking van dc aansprakelijkheid, ...) die in het interne nucleaire
aansprakelijkheidsrecht van de verschillende Staten dienen te worden opgenomen. De ver-
schillende Verdragsluitende Staten hebben dan ook de in het Verdrag neergelegde principcs via
een nationale wet ingevoerd in de nationale rechtsorde - hoewel het Verdrag zelf hiertoe geen
expliciete verplichting bevat". Voomamelijk op het vlak van de opvolging van deze nationale

Horbach, N.L.J.T., "Lacunea of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.L.J.T.,
Contemporary Deve/op/nen« in A/i/c/ear JJnergy iaw. r/armon/\si>ig legi's/alio/i m C££C/A//S, KJuwer
Law International, Den Haag, Boston, 1999, 45.
Volgens bepaalde auteurs zijn de bepalingen van het Verdrag voldoende duidelijk zodat zij "direct
effect" hebben voor particulieren die op basis van het Verdrag kunnen worden aansprakelijk gesteld
(Nguyen Quoc, D., Dailiier, P. en Pellet, P., OroiV /nternaf/onfl/ />uWic, 5° druk, LGDJ, Parijs, 1994,
752).
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wetgeving en de communicatie naar andere Verdragsluitende Staten, speelt de NEA een belang-
rijkerol.

Uit de Expose rfes A/of//s'* bij het Vcrdrag valt af te leiden waarom de Verdragspartijen het op-
portuun, en zelfs noodzakelijk achtten om de wettelijke aansprakelijkheid van een exploitant te
onderwerpen aan een bijzonder regime.

De noodzaak een afzonderlijke regeling tot stand te brengen volgde volgens de Verdragspartners
in de eerste plaats uit de vaststelling dat onder het (toen) geldende recht de exploitanten van kern-
installaties onbeperkt aansprakelijk zouden zijn, terwijl een onbeperkte financiele dekking onmo-
gelijk kon worden verkregen^. Ten tweede wilde men vermijden dat al diegenen die betrokken
zijn bij de bouw van een kerninstallatie eveneens onbeperkt aansprakelijk zouden kunnen worden
gesteld. Tegelijk meenden de Verdragsluitende Staten dat de aansprakelijkheid voor schade uit
een kernongeval beperkt diende te worden. ;

Hiertegenover stond dat een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid niet tot gevolg mocht
hebben dat slachtoffers in de kou bleven staan. Het Verdrag heeft als het ware het midden gezocht
tussen het Forrfen/zigjzwecA en het Sc/iM/zzwecA: zoals dat vaak in de Duitse rechtsleer wordt ge-
noemd": enerzijds kon kemenergie de welvaart verhogen en mocht de ontwikkeling ervan niet
worden belemmerd door een potentieel zeer hoge schadelast; anderzijds dienden slachtoffers te
worden beschermd tegen de gevolgen van schade veroorzaakt door een kernongeval. Maar indien
de toegekende schadevergoeding te hoog zou zijn, dan kon dit de toekomst van de nucleaire sec-
tor in het gedrang brengen. Met andere woorden, zo luidde de filosofie, schadevergoeding voor
het slachtoffer van een kernongeval was aanvaardbaar, zolang dit de groei van de nucleaire sector
niet belemmerde*'.

Tenslotte werd een international aanpak noodzakelijk geacht omdat volgens de Verdragsstaten
de speciale regeling van de wettelijke aansprakelijkheid voor alle West-Europese landen zoveel
mogelijk op gelijke beginselen diende te berusten en omdat dc omvang van een kernongeval
internationale samenwerking tussen nationale verzekeringspools noodzakelijk maakte, met name
door co-assurantie en herverzekering*\

Het Verdrag van Parijs werd in de loop der jarcn aangepast door twee Protocollen. Het Protocol
bij het Vcrdrag van Parijs van 28 januari 1964 bracht een zekere harmonisatic tot stand met de
bepalingen van het Verdrag van Wenen. Het Protocol van 16 november 1982 had tot doel de

Dit Expose geldt als officieel commentaar bij het Verdrag. Een Engelse en Franse versie vindt men in
de door de OESO uitgegeven tekst van het Verdrag van Parijs; voor een Nederlandse vertaling, zie bij-
voorbeeld 7>acfatenWarf, 1964, 175, 49 e.v.
"Les experts sont, pour la plupart, enclins a estimer que la probability d'une catastrophe due a l'energie
nucleaire est extremement faible, mais, si minime que soit le risque, un accident reste possible qui
pourrait causer des dommages considerables. Les charges financicres tres lourdes que pourrait entrai-
ner cette responsabilite illimitde risqueraient de compromettre serieusement le developpemcnt de l'in-
dustrie nucleaire" (£rpoje rfer Afo/(/i, punt 2).
Voomamelijk bij Fischerhof, Z)eHMc7tes.4ro/ngese/z unrf 5rra/i/enjc/iu/recA», Baden-Baden, 1962, 144
e.v.
Zie ook: Bauer, R., "Les projets de l'OECD et de I'Euratom relatifs a une convention sur la responsabi-
lite civile dans le domaine de l'energie atomique", Puget, H. (red.), /tepectt rfu rfroiV rfe /'e/ierg«e atomi-
z e , Parijs, 1965,6.
Expose rfej A/ori)S, nr. 3. : ^ .. >, » , •••.• v ,- • •• .
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herziening van de beschikbare bedragen, de harmonisatie van de wetgeving van de verschillende
Verdragsstaten te versterken en het aanbrengen van enkele redactionele aanpassingen".

Reeds bij de adoptie van het Verdrag van Parijs beseften de verschillende Verdragsstaten dat het
bedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant ontoereikend was om alle uit een kernongeval
voortvloeiende schade te kunnen vergoeden. Geoordeeld werd dat de Staat op arf /IOC basis diende
tussen te komen ingeval de bedragen beschikbaar op basis van het Verdrag van Parijs, onvol-
doende zouden blijken". Later groeide toch de consensus dat, naar het voorbeeld van de uniforme
regelen van het Verdrag van Parijs, het wenselijk zou zijn dat ook deze Staatstussenkomst op
uniforme wijze zou worden geregeld^. .->...

De noodzaak om te voorzien in een tussenkomst van de Staat, zou overigens zijn ingegeven door
buitenlandse leveranciers van de Westerse exploitanten van een kerninstallatie. Deze leveranciers
waren bevreesd dat door de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant onder het Ver-
drag van Parijs, zij toch nog aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld'*. In die zin zou dus
eerder de druk van de leveranciers dan wel het belang van slachtoffers aan de bron liggen van de
adoptie van het Aanvullend Verdrag van Brussel'*. De regeringen van de exporterende landen
gingen zelfs zover om leveringen door hun leveranciers te stoppen, tenzij in bijkomende middelen
werd voorzien. Dit zou in het bijzonder het geval zijn geweest tussen de landen van Euratom en
deVS*.

Het Verdrag kwam tot stand in overleg met de NEA, hoewel de 6 originele Euratom-lidstaten in
fcite het initiatief hadden gcnomen". Dit Verdrag vormt een aanvulling op het Verdrag van Parijs
en is in werking getreden op 4 december 1974. Het betreft een Verdrag met accessoir karakter'* in
die zin dat het krachtens artikel 1 onderworpen is aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs.

Ook het Aanvullend Verdrag van Brussel werd aangepast door het Protocol van 16 november
1982; hierbij werden de bijzondere hogere trekkingsrechten bepaald en werden de vergoedings-
schijven verhoogd.

In oktober 2000 waren de volgende 11 landen lid van het Aanvullend Verdrag van Brussel en de
protocollen.

Lagorce, M., "Bilan et analyse critique de la Convention de Paris et de la Convention Complementaire
de Bruxelles apres les Protocoles de 1982", o.c, 25.
Bette, A., Didier, J.M., Fomasier, R., Stein, R.M., In /?epara/i'o/i rfes £>om/Hflge.s /Vac/eai>e.y en ^ r o -
pe. Regime m.sr<7ure/>ar /a Conven/io/i rfe Bn£re//e.s rfu 3/y7wivier /9<Ji, Brussel, 1965, 10.
/Wrfe/n.
Arangio-Ruiz, G., "Some International Legal Problems of the Civil Uses of Nuclear Energy", fleve//
</es Cours, Academie de Droit International, 1962, toure 107 de la collection, AW. Sijthoff, Leiden,
1963,599.
Doeker, G. en Gehring, T , "Private or International Liability for Transnational Environmental Damage
- the precedent of conventional liability regimes", ./our/ia/ o/fnviVonnienfa/ Z-nw, vol.2, n° 1, 1990,
10.
Arangio-Ruiz, G., "Some International Legal Problems of the Civil Uses of Nuclear Energy", o.c, 599.
"Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 52-53.
Zie hierover Domsdorf, E.P.M.W., "Internationaal Atoomenergierecht", Ac, 745.
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Partijen bij het Aanvullend Verdrag
van 31 januari 1963

*, -.

In werking op

Beltne
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Italie
Nederland
Noorwegen
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden

van Brussel .,...,

Datum van toetreding of ratificatie

Verdrag van Brussel en
Protocol van 1964

20augustus 1985
4 September 1974
1 oktober 1975
14 januari 1977
30maart 1966
3 februari 1976
28 September 1979
7 juli 1973
27juli 1966
24maart 1966
3 april 1968

Protocol van 1982

/ a«gw5/«5 /99/

20augustus 1985
lOmei 1989
25 September 1985
15 januari 1990
11 juli 1990
14juni 1985
1 augustus 1991
13mei 1986
29 September 1988
8 augustus 1985
22 maart 1983

Behalve Portugal, Griekenland en Turkije, zijn alle partijen van het Verdrag van Parijs eveneens
partij bij het Aanvullend Verdrag van Brussel.

Het Aanvullend Verdrag van Brussel voorziet in bijkomende middelen indien de aansprakelijk-
heidsdekking van de exploitant, zoals voorzien in het Verdrag van Parijs, ontoereikend zou zijn.
Het Brusselse Verdrag voorzict in twee additionele schijven, namelijk een schijf die wordt betaald
door de Staat waar de keminstallatie is gelegen en een schijf die wordt gefinancierd door alle
Verdragsstaten.

Artikel 3 van het Aanvullend Verdrag van Brussel verplicht de Verdragsluitende Staten om "er-
voor zorg te dragen" dat de schade uit een kernongeval wordt vergoed tot een bedrag van 300
miljoen Bijzondere Trekkingsrechten (BTR) of 429,31 miljoen euro per ongeval. Dit bedrag
wordt samengesteld uit de volgende schijven:
- een eerste schijf van minimum 5 miljoen BTR ten laste van de aansprakelijke exploitant;
- een tweede schijf tussen dit bedrag en 175 miljoen BTR ten laste van de Staat op wiens grond-

gebied de installatie van de aansprakelijke exploitant is gelegen;
- een derde schijf tussen 175 miljoen BTR en 300 miljoen BTR ten laste van de Verdragsluitende

Staten a rafo van het BNP en het thermisch vermogen van de reactoren".

Artikel 12 van het Aanvullend Verdrag stelt de verdeelsleutel vast als volgt:
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Het Aanvullend Verdrag van Brussel laat de verschillende Verdragsluitende Partijen vrij te kiezen
uit twee systemen om het vooropgestelde minimum schadevergoedingsbedrag samen te stellen
(artikel 3, c van het Verdrag). Ofwel wordt het bedrag der aansprakelijkheid vastgesteld op 300
miljoen bijzondere trekkingsrechten. Dit bedrag wordt samengesteld uit enerzijds het bedrag dat
de exploitant verkregen heeft via verzekering of financiele zekerheid; en anderzijds worden bo-
venop dit bedrag aan de exploitant openbare middelen ter beschikking gesteld ter dekking van
zijn aansprakelijkheid. Ofwel wordt het maximumbedrag der aansprakelijkheid vastgelegd op een
niveau waarvoor de exploitant op de verzekeringsmarkt dekking kan vinden; bovenop dit bedrag
worden tot 300 miljoen bijzondere trekkingsrechten beschikbaar gesteld. Deze openbare middelen
worden dan door de Staat rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de slachtoffers.

In het eerste geval dienen de openbare middelen dus rechtstreeks ter dekking van de aanspra-
kelijkheid van de exploitant; in het rweede geval daarentegen wordt het totale schadevergoedings-
bedrag opgesplitst in verschillende schijven, waarvan de aansprakelijkheid er 66n is.

Het belang van het Aanvullend Verdrag van Brussel is bijgevolg dat het voorziet in een financiele
tussenkomst uit de openbare middelen van de Staat waar het kernongeval zich heeft voorgedaan -
en bijgevolg een soort van aansprakelijkheid van de Staat invoert in het regime van het Verdrag
van Parijs'*' - en in een solidaire bijdrage van de verschillende Verdragsluitende Staten"". Hier-
mee is ook het voornaamste verschil aangetoond tussen het Verdrag van Parijs en het Aanvullend
Verdrag van Brussel. Het Verdrag van Parijs voorziet in een aantal regels die in het nationale
privaatrecht dienen te worden omgezet, terwijl het Aanvullende Verdrag van Brussel in essentie
de onderlinge relaties regelt tussen de verschillende Verdragsluitende Staten ingeval dc onder het
Verdrag van Parijs beschikbare vergoeding ontoereikend blijkt te zijn'^. Hierbij moet voor ogen
worden gehouden dat een verdragsluitende Staat niet kan worden verplicht om de openbare mid-
delen ter beschikking te stellen zolang er nog middelen beschikbaar zijn uit de eerste schijf; in-
dien met andere woorden de aansprakelijkheidsdekking van de exploitant van de kerninstallatie
nog niet is uitgeput"".

Hier dient dan ook te worden onderstreept dat het Aanvullend Verdrag van Brussel geen enkele
wijziging aanbrengt aan de principes van het Verdrag van Parijs (risicoaansprakclijkheid, kanali-
satie etc.). Volgens artikel 1 van het Aanvullend Verdrag van Brussel is het immers onderworpen
aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs.

Op basis van deze bijkomendc publieke fondsen, verleent artikel 8 van dit Verdrag aan eenieder
die aanspraak kan maken op schadevcrgoeding, het recht op vo/Wz'ge vergoeding van de geleden
schade overeenkomstig het nationale recht. Uit de redactie van artikel 8 van het Aanvullend Ver-
drag van Brussel blijkt evenwel dat dit recht op volledige schadevergoeding enkel geldt in zoverre

50% op grondslag van de verhouding tussen het BNP tegen lopende prijzen van elke Partij enerzijds,
en het gezamenlijk bedrag van het BNP tegen lopende prijzen van alle Partijen anderzijds, zoals deze
cijfers voor het jaar voorafgaan, worden afgeleid uit de statistieken gepubliceerd door de OESO;
50% op de grondslag van de verhouding tussen het thermisch vermogen van de reactoren die zich op
het grondgebied van elke Partij bevinden enerzijds, en het gezamenlijk thermisch vermogen van de re-
actoren die zich op het grondgebied van alle Partijen bevinden anderzijds.

"° Horbach, N.L.J.T., "Lacunea of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.L.J.T.,
"Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 49.

"" Zie hierover Lagorce, M., "The Brussels Supplementary Convention and its Joint Intergovernmental
Security Fund", o.c, 143 e.v.

"" Bette, A., Didier, J.M., Fomasier, R., Stein, R.M., "La Reparation des Dommages Nucleaires en Eu-
rope", Ac, 63.

"" Artikel 9, c van het Aanvullend Verdrag van Brussel. : •. •
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de totale schade niet hoger is dan de op basis van het Verdrag van Parijs en van Brussel beschik-
bare bedragen: indien de totale schade hoger is dan 300 miljoen BTR, kan elke Partij maatstaven
vaststellen met het oog op een billijke vergoeding van de geleden schade.

Tenslotte moet worden gcwezen op het belang van de gekozen terminologie: op basis van het
Aanvullend Verdrag van Brussel verbinden de Verdragsstaten zich ertoe om bepaalde bedragen
ter beschikking te stellen. Nergens in het Verdrag wordt gesproken van een internationale aan-
sprakelijkheid van de Staat; het lijkt inderdaad een bewuste keuze te zijn geweest om geen directe
bepalingen in dit verband in te voeren. De financiele tussenkomst van de verschillende Verdrags-
staten zou verband houden met hun hoedanigheid als vergunningverlenende Staat'*'.

2.7.2.2. //e/ reg/me K/Vgewerfa a*oor ne/ A4E4: ne/ KeraVag van Wienen van 2 / me/' /9<Jj""

Het Verdrag van Wenen staat open ter ondertekening voor alle leden van de Verenigde Naties.
Toch heeft het slechts een beperkt succes gekend: zo duurde het tot 1977 eer het in werking trad
en telde het Verdrag, ten tijde van het ongeval in Tsjemobyl, 10 leden waarvan er slechts twee
nucleaire activiteiten hadden"*. In oktober 2000 waren de volgende 32 landen toegetreden tot het
Verdrag van Wenen.

Doeker, G. en Gehring, T., "Private or International Liability for Transnational Environmental Damage
- the precedent of conventional liability regimes", o.c, 12.
Voor een bespreking van dit Verdrag, zie o.m.: Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal Atoomenergie-
recht", Ac, 763 e.v.; Martinez Favini, J., "Application de la Convention de Vienne et mise en pratique
au niveau mondial des principes de la responsabilite civile en matiere nucleaire", in A/uc/ear /Iccirfente.
£iaAi7(7ies a/w/ Gwaranrees, OECD-NEA, 1993,43-59.
"Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", / . c , 57.
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Partijen bij het Verdrag van Wenen van 21 mei 1963

•"''•"' (7n werfa'ngop 72 nove/wier 7977J

Land

Argentinie
Armenie
Bolivie
Bosnie-Herzegovina
Brazilie
Bulgarijc
Chili
Croatie
Cuba
Egypte
Estland
Filippijnen
Hongarije
Joegoslavie
Kameroen
Letland
Libanon
Litouwen
Mexico
Niger
Peru
Polen
Republiek Moldavie
Republiek Tsjechie
Roemenie
Slovakije
Slovenie
Trinidad-Tobago
Ukraine
Uruguay
Voorm. Joegosl. Rep. Macedonia
Wit-Rusland

Datum van in werking treden

12 november 1977
24november 1993
12 november 1977
1 maart 1992
26juni 1993
24 november 1994
23 februari 1990
8oktoberl991
12 november 1977
12 november 1977
9augustus 1994
12 november 1977
28oktober 1989
12 november 1977
12 november 1977
15juni 1995
17 juli 1997
15december 1992
25 juli 1989
24oktober 1979
26 november 1980
23 april 1990
7augustus 1998
24juni 1994
29 maart 1993
7juni 1995
25juni 1991
12 november 1977
20december 1996
13 juli 1999
8 September 1991
9 mei 1998

Uit dit overzicht blijkt dat in de jaren negentig een twintigtal landen lid is geworden van het
Verdrag, maar dat deze toename in belangrijke mate is toe te schrijven aan het uitcenvallcn van
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het voormalige Oostblok"". Het Verdrag van Wenen is inderdaad geratificeerd door maar liefst
18 landen uit het voormalige Oostblok. Meer dan de helft van de leden van het Verdrag van We-
nen zijn dus landen uit Oost-Europa. De grootste afwezige blijft voorlopig de Russische Federa-
tie dat het Verdrag weliswaar heeft ondertekend op 6 mei 1996, maar dat nog steeds wacht met
de'ratificatieervan'°®.

Eerder werd reeds aangestipt dat het Verdrag van Wenen dezelfde basisbeginselen hanteert als het
Verdrag van Parijs. Het meest opmerkelijke verschil tussen beide Verdragen is dat het Verdrag
van Wenen in een lagere aansprakelijkheidslimiet voorziet dan het Verdrag van Parijs. Krachtens
artikel 5, lid 1 van het Verdrag van Wenen mag de aansprakelijkheid van de exploitant van een
keminstallatie niet lager zijn dan 5 miljoen USD. Dit terwijl de minimale aansprakelijkheid onder
het Verdrag van Parijs 19,64 miljoen dollar bedraagt"" "° .

Tegelijk is in het Verdrag van Wenen, in tegenstelling tot het regime uitgewerkt door de NEA,
slechts indirect sprake van de financiele tussenkomst van de Staat: enkel ingeval de door de ex-
ploitant gestelde financiele zekerheid ontoereikend is om het gehele bedrag van diens aanspra-
kelijkheid tc dekken, zal de Staat ertoe gehouden zijn om tussen te komen tot maximaal het be-
drag waarvoor de exploitant aansprakelijk is ' " . Hier ligt meteen het voornaamste verschil tussen
de nucleaire aansprakelijkheidsregimes van de eerste generatie: het regime van de NEA (Verdrag
van Parijs en Aanvullend Verdrag van Brussel) omvat een financiele tussenkomst van de Staat,
hetgeen niet het geval is onder het regime van het IAEA (Verdrag van Wenen). Hier kan worden

Het is overigens zeer de vraag of de toetreding van de voormalige Oostbloklanden is ingegeven door
de bekommemis om aan slachtoffers van een kemongeval afdoende garanties te bieden inzake preven-
tie en schadevergoeding, dan wel door andere overwegingen. De mogelijkheid om nucleaire technolo-
gie aan te kopen wordt vaak afhankelijk gesteld van het toetreden tot het intemationale kemenergie-
recht. Slechts een beperkt aantal landen in de wereld beschikt over de technologie en kennis,
noodzakelijk voor de bouw van kerncentrales. Indien een bepaald land bijgevolg kernenergie wenst aan
te wenden ter dekking van haar elektriciteitsbehoeflen, zal dat land zich moeten richten tot een gering
aantal leveranciers. Deze hebben zich verenigd in de Afac/ear Sup/>/;ers Grow/7 (zie hierover Carchon,
R., De non-pro/i/em/ie van /ter/rwopenj en /'n/erna/;'o/ia/e con/ro/e, SCK/CEN, NN-3605, 1995, 36-
37), met tot doel te garanderen dat de export van nucleaire technologie en nucleair materiaal steeds
vergezeld gaat met het onderschrijven, door de bestemmeling, van de voornaamste intemationale nu-
cleaire Verdragen (waaronder in eerste instantie het Non-Proliferatieverdrag, maar ook het Verdrag
van Wenen). Deze problematiek is zeer actueel in verband met landen van het voormalige Oostblok -
de westerse leveranciers zijn slechts bereid nucleair materiaal te levercn indien het land van bestem-
ming lid is van bovenvermelde Verdragen - hetgeen verklaart waarom een aanzienlijk aantal landen
van het voormalige Oostblok in de loop van de jaren negentig het Verdrag van Wenen heeft onderte-
kend.

Voor een uitstekend overzicht van de wetgeving inzake nucleaire aansprakelijkheid in de landen van
het voormalige Oostblok, zie verschillende bijdragen in Horbach, N.L.J.T., "Contemporary Develop-
ments in Nuclear Energy Law", /.c.
In augustus 2000 was de waarde van 1 BTR = 1,30955 USD; de minimumlimiet krachtens het Verdrag
van Parijs bedraagt 15 miljoen BTR.
De vergelijking tussen de beschikbare bedragen onder beide regimes wordt bcmoeilijkt aangezien het
Verdrag van Wenen het aansprakelijkheidsbedrag in dollar vermeldt, terwijl het Verdrag van Parijs
werkt via de Bijzondere Trekkingsrechten van het IMF. Het Protocol van het Verdrag van Wenen van
1997 verandert deze situatie en hanteert eveneens de BTR.
Artikel VII van het Verdrag van Wenen. Zie ook Q((7cia/ /tecorrfs K/'e/ino Gwiventfo/i, 81.
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gesproken van een asymmetrie tussen beide regimes die door sommigen als een van de grootste
tekortkomingen van het Verdrag van Wenen wordt beschouwd"*.

Voor het overige zijn grotendeels dezelfde principes terug te vinden als in het Verdrag van Parijs.
Toch biedt het Verdrag van Wenen op bepaalde punten aanzienlijk minder bescherming dan het
Verdrag van Parijs. Zo bestaat onder het Verdrag van Wenen het risico dat in welbepaalde geval-
len"* de uitvoering van een rechterlijke uitspraak bekomen in een andere Verdragsstaat, zal wor-
den aangevochten, terwijl het Verdrag van Parijs bepaalt dat een vonnis dat uitvoerbaar is krach-
tens het recht van de rechtsprekende rechtbank, eveneens uitvoerbaar is op het grondgebied van
elke andere Verdragsluitende Staat"''. Dit element toont eens te meer aan dat het universcle ka-
rakter van het Verdrag van Wenen ook duidelijke nadelen heeft. De erkenning van een buiten-
lands vonnis wordt zeer moeilijk naarmate meer landen met verschillende culturele achtergrond
tot het Verdrag toetreden.

Na het ongeval in Tsjernobyl gingen de Verdragsluitende Partijen van beide Verdragen rond de
tafel zitten om conflicten tussen beide regimes te vermijden en om de andere naar aanleiding van
het ongeval vastgestelde tekortkomingen het hoofd te bieden. Dit wordt verderop aan de orde
gesteld, bij de bespreking van het Gemeenschappelijk Protocol van 1988"*. In deze paragraaf
werden de verdragen besproken inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor ongevallen in
vaste kerninstallaties. Een ander deel van de verdragen van de eerste generatie had betrekking op
het transport van nucleair materiaal over de zee.

2.1.3. Verdragen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen bij
maritiem transport'"'

De civielrechtelijke nucleaire aansprakelijkheid bij transport wordt zowel geregeld in het Verdrag
van Parijs van 1960 als in het Verdrag van Wenen van 1963. Beide Verdragen bepalen in grote
lijnen dat wanneer zich bij vervoer van nucleaire stoffen een kernongeval voordoet buiten de
kerninstallatie, de exploitant van wie de nucleaire stoffen afkomstig zijn of de exploitant-bestem-
meling van deze stoffen, aansprakelijk is overeenkomstig het Verdrag van Parijs of Wenen'".
Maar bij kernongevallen op zee kunnen zich problemen voordoen, hetzij omdat het Verdrag van
Parijs of het Verdrag van Wenen niet van toepassing is (met name bij nucleaire schepen), hetzij
omdat conflicten tussen het kemenergierecht en het zeerccht niet zijn uit te sluiten (met name bij
transport van nucleaire stoffen). Om mogelijke conflicten te vermijden werd voor beide hypo-
theses een afzonderlijk Verdrag opgesteld, namelijk het Verdrag van 25 mei 1962 voor wat betreft
nucleaire schepen (§ 2.1.3.1) en het Verdrag van 17 december 1971 voor wat betreft het maritiem
transport van nucleaire stoffen (§ 2.1.3.2).

Met name door Horbach, N.L.J.T., "Lacunea of International Nuclear Liability Agreements", in Hor-
bach, N.L.J.T., "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 53.
Met name indien de uitspraak werd verkregen via ftaude, indien de veroordeelde geen eerlijke kans
heefl gekregen om zijn zaak naar voren te brengen of indien de uitspraak strijdig is met de openbare
orde ("openbare orde" is een eigen vrije vertaling van de tekst van het Verdrag; deze heeft het over
strijdigheid met de "public policy" en de "fundamental standards of justice") (artikel XII van het Ver-
drag van Wenen).
Artikel 13, d) van het Verdrag van Parijs.
Cfr. in/rfl, in §2.2.2.1.
In hoofdstuk 5 wordt de nucleaire civielrechtelijke aansprakelijkheid bij vervoer verder besproken.
Voor een analyse van het Belgische strafrechtelijke nucleaire aansprakelijkheidsrecht bij vervoer, zie
Spriet, B., "De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het transport van nucleair materiaal naar Bel-
gisch recht", in Faure, M., "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 89-118.
Respectievelijk artikel 4 van het Verdrag van Parijs en artikel II, 1 b en c van het Verdrag van Wenen.
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2 7 3 /• #& Fen/rag va« 5rns.se/ van 2J me; 7962 ;
van nwc/ea/re .ycnepen"*

Nucleaire schepen vallen niet onder het toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs: volgens
artikel 1 a (ii) van het Verdrag van Parijs vallen reactoren die deel uitmaken van een vervoermid-
de! niet onder het Verdrag. - , •-. • . . .

Daarom diende een afzonderlijk Verdrag te worden opgesteld voor wat betreft de aansprake-
lijkheid van nucleaire schepen"'. In dit kader kwam het Verdrag van Brussel van 25 mei 1962 tot
stand. Het verschilt van de andere Verdragen inzake nucleaire civielrechtelijke aansprakelijkheid
doordat het niet is tot stand gekomen onder auspicien van het IAEA of van de NEA, maar wel in
het kader van de /H/ernafz'ona/ A/ar/7//ne Organ/so/Zon (IMO).

Het Verdrag is van toepassing op een nucleair ongeval dat zich voordoet tengevolge van de splijt-
stoffen van, of de radioactieve producten of afval geproduceerd in nucleaire schepen varende
onder de vlag van een Verdragsstaat. Slechts vier landen zijn lid van dit Verdrag: Nederland'^,
Portugal, Zaire en Malaga'^'; het Verdrag was in oktober 2000 nog steeds niet in werking getre-
den.

Meerdere redenen liggen ten grondslag aan de terughoudendheid van Statcn om dit Verdrag te
ondertekenen. Ten eerste zijn er nauwelijks nucleaire commerciele schepen in de omvaart. Indien
een nucleair schip een haven wil binnenvaren, worden in beginsel specifieke overeenkomsten
opgesteld tussen de haven-Staat en de vlagstaat. Bovendien is het Verdrag van toepassing op
nucleaire schepen, terwijl de landen met een aanzienlijke nucleaire militaire vloot geen lid wen-
sen te worden'".

De grote principes van dit Verdrag zijn dezelfde als de principes neergelegd in het Verdrag van
Parijs en Wenen. Wel zijn de aansprakelijkheidsbedragen onder dit maritieme Verdrag een stuk
lager'" en kan een slachtoffer kiezen of hij zijn vordering instelt bij de rechter van de vlagstaat
dan wel bij de rechter van het land waar de schade werd geleden.

Zie hierover uitgebreid Arangio-Ruiz, G., "Some International Legal Problems of the Civil Uses of
Nuclear Energy", o.c, 601.
Hieronder wordt verstaan ieder schip dat is uitgerust met een nucleaire krachtinstallatie (artikel I, 1 van
het Verdrag). Onder "nucleaire krachtinstallatie" wordl verstaan iedere installatie ter opwekking van
energie waarin een kemreactor wordt gebruikt of bestemd is te worden gebruikt als krachtbron, hetzij
voor de voortbeweging van het schip, hetzij voor enig ander doel (artikel I, 9 van het Verdrag).
Nederland heefl dit Verdrag verder uitgewerkt in de Wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire
schepen (Wans) van 24 oktober 1973, StaottWarf, 536; de tekst van het Verdrag, zie 7V<7c/a/enWa</,
1968, nr. 90.
"Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 61; Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek
Nederlands Milieurecht", Ac, 264 en 1287; Domsdorf, E.P.M.W., "Internationaal Atoomenergierecht",
Ac.,802e.v.
"Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 61.
De Nederlandse wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen (Wans) voorziet in een aanspra-
kelijkheidslimiet van 100 miljoen gulden, terwijl de WAKO een limiet voorschrijft van 750 miljoen
gulden.
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2./.3.2. //e/ Km/rag va/j 5ras.re/ va« /7 a*ecem6er 7977 /Tizafe a"e wetfe/i/te
op Ae/ ge6/e<f van zeevervoer van nuc/eaire stolen'**

Artikel 6 b) van het Verdrag van Parijs laat onverlet de toepassing van internationale overeen-
komsten op het gebied van vervoer. Bijgevolg beschikt een slachtoffcr van een kernongeval dat
heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een maritiem transport van nucleaire stoffen, over twee
mogelijke vorderingen: een tegen de vervoerder op basis van het maritieme recht'" en een tegen
de aansprakelijke nucleaire exploitant ingevolge het Verdrag van Parijs'^. Indien tijdens het ver-
voer een ongeval plaatsheeft met nucleaire stoffen waarvoor een exploitant aansprakelijk is over-
eenkomstig het Parijse of Weense Verdrag en indien de vlagstaat lid is van een maritiem Verdrag,
kunnen twee regimes van kracht zijn: het "nucleaire" en het "maritieme" regime'"".

Dit kon leiden tot problemen op het vlak van de aansprakelijkheidsvordering. Bovendien wcrd het
feit dat de bedragen waarvoor dc eigenaar van het schip aansprakelijk kon worden gesteld hoger
lagen dan deze in de Verdragen van Parijs en Wenen, als problematisch beschouwd. Een mogelijk
conflict tussen het zcerecht en het kemenergierecht zou kunnen rijzen indien de eigenaar van een
zeeschip een regresvordering zou instellen tegen de exploitant van ccn kerninstallatie en dit voor
een hoger bedrag dan het bedrag waarvoor de exploitant onder de nucleaire verdragen aanspra-
kelijk kan worden gesteld. Eigenaars van zeeschepen waren in die omstandigheden enkel bereid
om nucleair materiaal te vervoeren indien zij van de exploitant van de kerninstallatie een onbe-
perkte garantie kregen voor de schade uit een kernongeval bij maritiem transport; de verzekeraars
van de exploitant achtten het evenwel onmogelijk om een dergelijke garantie aan te bieden'^.

Door deze onzekerheid weigerden verzekeringsmaatschappijen dekking te verlenen voor zeetrans-
port van nucleaire stoffen. Teneinde dc onzekerheid weg te nemen, hebben de NEA, het IAEA en
dc IMO het Verdrag inzake civiele aansprakelijkheid op het gebied van zeevervoer van nucleaire
stoffen opgesteld. Het werd van kracht op 15 juli 1975 en telde einde 1993 14 leden'" "° . ,_

Het Verdrag van Brussel stelt de exploitant van een nucleaire installatie exclusief aansprakelijk
voor schade door een nucleair ongeval dat zich voordoet tijdens maritiem vervoer van nucleaire

Voor de tekst van het Verdrag, zie 7rac/fl/e/jW<w/, 1974, 199. Voor een bespreking van de bepalingen
van dit Verdrag, zie Strohl, P., "La Convention de 1971 relative a la responsabilite' civile dans le do-
maine du transport maritime de matieres nucleaires", /fn/iuoire /•nz/ifflis <fe Dro;V /nter/iorio/ia/, 1972,
755-760.
Hierbij werd met name gedacht aan het Verdrag van Brussel van 23 September 1910 tot het vaststellen
van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring, het Verdrag van Brussel van 25 augustus 1924
ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, het Verdrag van Brussel
van 25 augustus 1924 en van 10 oktober 1957 betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van
eigenaren van zeeschepen.
Lagorce, M., "Le Transport de Matieres Nucleaires sous le Regime de la Convention de Bruxelles de
1971", 1975, 63; Veuchelen, L, "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen naar Bel-
gisch recht", in Faure, M., "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 41.
Zie over de wisselwerking tussen het kemenergierecht en het zeerecht: Von Welck, S., "La troisieme
Conference des Nations Unies sur le droit de la mer et l'utilisation de l'energie nucleaire", fiu//efjn rfe
Dro// Afac/efli're, n° 15, 1975, 70-79.
Van Gijn, S.H., "Liability and Insurance Aspects of International Transport of Nuclear Materials", in
"Nuclear Third Party Liability and Insurance", Ac, 186.
"Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 60; Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek
Nederlands Milieurecht", Ac, 264; Domsdorf, E.P.M.W., "Internationaal Atoomenergierecht", Ac, 804
e.v.
Waaronder Belgie' (wet 11 april 1989, fl.S., 6 oktober 1989) en Nederland (wet 1 augustus 1991, 7W>.,
1991,148).

116



Hoofdstuk 2 - Ontstaan en overzicht van het kemenergierecht

stoffen. Indien de exploitant van de kerninstallatie aansprakelijk is krachtens het Parijse of Ween-
se Verdrag, of krachtens een nationale wet, ontheft artikel 1 van het Verdrag van Brussel elke
persoon van de aansprakelijkheid die krachtens een interaationale overeenkomst of een nationale
wet betreffende zeevervoer op hem zou rusten. Aldus vestigt het Verdrag van Brussel van 1971
de primauteit van het kemenergierecht op het zeerecht'^'. Volledigheidshalve moet worden gewe-
zen op artikel 4, d van het Verdrag van Parijs en artikel II.2 van het Verdrag van Wenen, die de
mogelijkheid bieden om in het nationale recht een bepaling op te nemen dat, onder bepaalde
voorwaarden, de vervoerder in plaats van de exploitant zal aansprakelijk zijn.

2.2. //ifer/iaft'tf/iaa/ *«7ieMerg/era:/tf na rs/er/ioA)'/: <fe Kerrfra^n van de ftveerfe ^enerafte

De internationale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de eerste generatie zijn in eenzelfde
periode tot stand gekomen en werden, zeker tot aan het ongeval in Tsjernobyl, niet gewijzigd. De
enige wijziging aan de eerste generatie nucleaire aansprakelijkheidsverdragen, was het Protocol
van 1964 dat het regime van het Verdrag van Parijs wijzigde. Het Protocol van 1982 is pas in
werking getreden in 1988 voor wat betreft het Verdrag van Parijs en in 1991 voor wat betreft het
Aanvullend Verdrag van Brussel.

Over het algemecn wordt aangenomen dat het ongeval in Tsjernobyl het eerste zware kernongeval
was waarbij schade aan derden werd veroorzaakt'^. Meteen na het Tsjernobyl ongeval besloot
het IAEA een aantal maatregelen te nemen teneinde een herhaling van een dergelijk ongeval te
vermijdcn'". Doordat gTensoverschrijdende radioactiviteit in dc atmosfeer werd verspreid, rezen
vanuit internationaalrechtelijke hoek vragen omtrent de informatieplicht van landen, het al dan
niet bestaan van een plicht tot bijstand en uiteraard ook de uit een kernongeval voortvloeiende
schadevergoedingsplicht' '*.

Een eventuele schadevergocding kon niet worden verkregen op basis van het Verdrag van Wenen,
aangezien noch de voormalige USSR, noch enig ander Europees land lid was van het Verdrag van
Wenen'". Zelfs indien de USSR lid was geweest van het Verdrag van Wenen, konden de West-
Europese landen geen beroep doen op dit Verdrag, aangezien zij lid waren (en zijn) van het Ver-
drag van Parijs en aangezien, ten tijde van het ongeval, geen koppcling bestond tussen de territo-
riale werking van beide Verdragen. Ook waren de kansen om schadevergoeding te bekomen via

Deprimoz, J., "Regime juridique des Assurances contre les Risques Nucleates", £</i(io/u flu ,/UTO-
Ctattrur, Fasc. 55, 1995/5, 17.
Voor een gedetailleerd overzicht van de oorzaken en de radiologische gevolgen van het ongeval in
Tsjemobyl, zie X., Cner/io6y/. £>ur aws rfe/Vi. /mpoc/ rarfio/og/^ue « 5fl/i/7oi>e, Evaluation etablie par le
Comite de protection radiologique et de sante publique de l'AEN, OECD-AEN, november 1995, 118;
over de gevolgen van het ongeval, zie ook het themanummer van de IAEA-Bulletin: X., "One decade
after Chernobyl: the basis for decisions", //f£/i £u//eft'n, 3/1996, 14-23; X., "Post-Chernobyl scientific
perspectives: Reports on topics addressed at technical sessions of the International Conference conve-
ned in Vienna 10 years after the Chernobyl accident", //I £4 flw//e/m, 3/1996, 24-47.
Voor een overzicht, zie Egan, J.R., "Preventing another Chernobyl: codes, practices and the role of
new technology", in Cameron, P., Hancher, L , Kiihn, W. (ed.), Nuc/ea/- Energy Z.aw n//er CAer/iofty/,
Graham and Trotman, 1988, 159-177.
Meer in detail, zie Sands, Ph., (ed.), CAernofty/: Law anrf Commun/cario/i, Grotius Publications Lim-
ited, Cambridge, 1988,5.
Over de juridische situatie ten tijde van het ongeval in Tsjemobyl: Joirysch, A. en Supataeva, O.,
"Compensation for damage caused by the Chernobyl accident", M/c/ear /(cc/de/ifs. LmW/ifies o/itf"
Guarantees, OECD, Paris, 1993, 70-79 en Joirysch, A. en Supataeva, O., "The problem of the Russian
Legislation on Liability for Nuclear Damage", Afac/ear/fccwte/jf.s. /./aW/Mes and Cuara/i/eei, OECD,
Paris, 1993, 80-91.
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het (toenmalige) Internationale recht'^, via het intemationaal privaatrecht'", of om de USSR als
Staat aansprakelijk te stellen"* voor het ongeval, vrij gering'^'. Vandaar werd, voorzover bekend,
geen formele aanvraag tot schadevergoeding ingediend voor buiten de Sovjet-Unie gcleden scha-
de. Wei werd in dc toenmalige Sovjet-Unie een wet goedgekeurd op basis waarvan vergoedingen
werden uitgekeerd voor de aldaar geleden schade. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben
de verschiliende deelrepublieken dit beleid verder gezet en werden de bedragen ter compensatie
van letselschade en zaakschade zelfs nog verhoogd . • ;•>.•

Sowieso was de Sovjet-Unie van oordeel dat de in West-Europa gemeten radioactiviteit''" voort-
kwam van de Westerse kemcentrales (en niet van het ongeval in Tsjemobyl) en dat de schade die
in West-Europa werd geleden voortkwam uit de preventieve maatrcgelen die de verschiliende
landen hadden genomen''". Hiermee had de Sovjet-Unie twee essentiele problemen van het inter-
national nucleaire aansprakelijkheidsrecht aangeraakt: de moeilijkheid om een causaal verband
te bewijzen tussen een ongeval en de geleden schade enerzijds en de invulling van het begrip
"schade" anderzijds. Het kemongeval van Tsjernobyl had duidelijk gemaakt dat milieuschade,
economische schade en kosten van preventieve maatregelen op basis van de nucleaire civielrech-
telijke aansprakelijkheidsverdragen niet als "schade" konden worden gekwalificeerd en dat sowie-
so de onder dezc Verdragen beschikbare bedragen veel te laag waren om alle schade te kunnen
vergoeden'^. Tsjernobyl had aangetoond dat, zelfs bij toepassing van dc intemationale Verdra-
gen, de geleden schade slechts in zeer beperkte mate zou worden vergoed. Indicn de Inter-
nationale Verdragen van toepassing waren geweest, zou er evenwel geen onenigheid hebben
bestaan omtrent de bevoegde rechtbank en het toepasselijke recht''*''.

Kiss, A., "L'accident de Tchcmobyl et ses consequences au point de vue du droit international", /)n-
/lua/re Fro/iforr rfe Dro/7/nfer/infioiifl/, 1986, 139-152.
Zie hicrover Jessurun D'Oliviera, M.U., "IPR en Tsjernobyl. Privaatrechtelijkc aansprakelijkheid voor
grensoverschrijdende kemrampen", iVerfer/a/jas Jun.s<ewWflrf, afl. 42,1986, 1331 -1334 en Kapteyn, P.,
"Vergoeding schade Tsjemobyl. Volkenrechtelijke Aspecten", Afe</e/7a/irf.s ./ura/eflWarf, afl. 42, 1986,
1329.
Zie hierover onder meer Barron, J., "After Chernobyl: Liability for Nuclear Accidents Under Internati-
onal Law", Co/urtiWfl ./OH/TIC/ o / 7Van.s6ouflrfary Law, 1988, 25(3), 653-654; Boyle, A.E., "Nuclear
Energy and International Law: An Environmental Perspective", flnr/s/i Xearioo* o/Zn/ernaf/o/ia/ Low,
1989, vol. 60, 296.
Over de toepassing van het recht van de Sovjet-Unie, zie Brodecki, Z., "The Polish-Soviet Disputes
arising from the Chernobyl Accident - A hypothetical legal analysis", in La reparation rfes aommages
cafa.s<ro/?A/eMe.s. Le5 m^uej /ecAno/ogi^uei ma/eurs e/i rtVo/f inferna/io/ia/ er e/i rfro/7 co/nmunawfa/re,
Travaux des XIHes Joumees d'etudes Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 1990, 249 e.v.
Boehler, M.C., "Reflections on Liability and Radiological or Nuclear Accidents: the accidents at
Goiania, Forbach, Three Mile Island and Chernobyl", Wuc/ear Law flu//e/m, n° 59, 1997, 23. Welke
bedragen ook daadwerkelijk op basis van deze wetten werden uitgekeerd, is onduidelijk.
Onderzoek na het ongeval heeft aangetoond dat nagenoeg het ganse grondgebied van West-Europa in
mindere of meerdere mate radioactief werd besmet door de uit Tsjernobyl afkomstige radioactieve
wolk (X., "Chernobyl. Dix ans deja. Impact radiologique et sanitaire", Ac, 35 e.v.). Een overzicht van
de gemeten radioactiviteit voor een aantal landen is terug te vinden in X., "Radiation levels: WHO re-
ports on Chernobyl", met aansluitend "National Reports", in L4£4 fiu//e/m, autumn 1986, 27 e.v.
Pelzer, N., "La responsabilite civile dans le domaine nucleaire au lendemain de l'accident de Cherno-
byl", fi«//«i/i rfe LVoiV Mic/ea/re, 1987, n° 39, 71-72.

Horbach, N.L.J.T., "Liability versus Responsability under International Law", Ac, 265-272.
Pelzer, N., "Internationales Atomrecht im Wandel - Auf dem Wege zu einer Nuklearen
Sicherheitskonvention und zur Verbesserung des intemationalen Atomhaftungsrecht", in .
t/mwe/f- uflrf Tec/i/i/Vec/iW, Decker's Verlag, Heidelberg, 1994, 661.
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Het beperkte aantal landen dat ten tijde van het ongeval lid was van het Verdrag van Wenen - dat
toch een uitgesproken universele roeping had - en de mogelijke problemen die zich zelfs bij
toepassing van dit Verdrag (of van het Verdrag van Parijs) zouden hebben gesteld, toonden de
noodzaak aan van een hervorming van het internationale kemenergierecht. Deze hervorming
diende zowel te garanderen dat de risico's van het gebruik van kemenergie tot een aanvaardbaar
minimum zouden worden teruggebracht en dat slachtoffers van een kemongeval konden rekenen
op een snelle en volledige schadevergoeding"".

Vrij snel na Tsjernobyl kwam een aantal initiatieven op gang met tot doel dc effectiviteit van de
bestaande regimes te verbeteren'"*. De betrachting om het kemenergierecht uit het "pre-Tsjerno-
byl tijdperk" te verbeteren bleek uit het feit dat regelgeving tot stand werd gebracht in materies
waar tot dan toe elke verdragstekst ontbrak en uit de wil om de bestaande aansprakelijkheidsregi-
mes te verbeteren en om zoveel mogelijk landen aan te moedigen om tot deze Verdragen toe te
treden. Deze verschillende thema's worden hieronder besproken. Hierbij worden in eerste instan-
rie de nieuwe thema's bestudeerd (§ 2.2.1). Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verbeterin-
gen aan de bestaande nucleaire aansprakelijkheidsregimes onder het Verdrag van Wenen en van
Parijs (§2.2.2). . . - . , . . . .

2.2.1. Nieuwe thema's van de Verdragen van de tweede generatie

De "nieuwe thema's" die door de intemationale gemeenschap na het ongeval in Tsjernobyl op de
agenda werden geplaatst, betroffen in de eerste plaats maatregelen inzake de vroegtijdige
kennisgeving en assistentie bij kernongevallen (§ 2.2.1.1). In tweede instantie ging de aandacht
uit naar verschillende manieren omde nucleaire veiligheid te verhogen (§ 2.2.1.2).

2.2 /. /. Froeg/yVfige fenmsgev/'/jg e/z as.s;ste/i//e Ay Aerno/jgeva/Agn

Ten gevolge van het ongeval in Tsjemobyl kwamen in een record tempo (namelijk in vier weken
tijd'*) twee Verdragen tot stand die uitermate snel werden geratificeerd'"". Op 26 September
1986 werden het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving bij kernongevallen en het Verdrag
inzake assistentie bij kernongevallen voor ondcrtekening opengesteld''"; de Verdragen traden in

Handl, G., "Transboundary Nuclear Accidents: the Post-Chernobyl Multilateral Legislative Agenda",
£co/ogy taw giwzr/eWy, vol. 15:203, 1988, 203-204.
Pelzer, N., "Concepts of Nuclear Liability Revisited: A Post-Chernobyl Assessment of the Paris and
the Vienna Conventions", in Cameron, P., Hancher, L. en Kilhn, W., Afac/ear £/iergy irnv o//er CAer-
/lofty/, Graham and Trotman, London-Dordrecht, 1988, 103.
Zie hierover Adede, A.O., 77ie //i£4 A'o///7co//on o/irf /tej/jfa/ice Conve/ifion.r m Care o / a Afac/ear
/(rarfen/. Z.a/irfmarfa m fAe A/u/f/'/afera/ 7re<7ry-A/aAi/ig Process, Graham and Trotman, London-
Dordrecht, 1987, xix.
Voor een bespreking van deze Verdragen, zie onder meer Cameron, P., "The Vienna Conventions on
early notification and assistance", in Cameron, P., Hancher, L. en Kiihn, W., /VucAear fnergy /.fltv o/?er
CAernofty/, Graham and Trotman, London-Dordrecht, 1988, 19-32; Domsdorf, E.P.M.W., "Intemtatio-
naal Atoomenergierecht", Ac, 1212-1233; Glaize, G., "Cadre General des Conventions intemationales
relatives a la Notification des Incidents ou Accidents et a I'Assistance Mutuelle en cas d'Accident Nu-
cleaire", in AWeor//»er./u/-fl '57, A1DN/INLA, Antwerpen, 1987, C.23 e.v.; Politi, M., "International
and Civil Liability for Nuclear Damage: Some Recent Developments of State Practice", in "La repara-
tion des dommages catastrophiques", Ac, 323 e.v.; Flakus, F.N. en Johnson, L.D., "Binding
Agreements for Nuclear Safety: the global legal framework", 7/4£/4 f»u//efm, vol. 40/2, 1998, 21 e.v.
Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat voordien reeds algemene richtlijnen voorhanden
waren ter zake van melding bij kernongevallen (met name de INFCIRC/310 van januari 1984 en de
INFCIRC/321 van januari 1985). . .
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werking respectievelijk op 27 oktober 1986 en op 26 februari 1987. Hoewel deze Verdragen als
dusdanig geen directe band hebben met de civiele nucleaire aansprakelijkheidswetgeving zijn
deze Verdragen toch van belang in de mate waarin het nemen van snelle en adequate maatregelen
onmiddellijk na een kemongeval een aanzienlijke invloed heeft op de gevolgen en de kosten
daarvan.

Het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving"" is volgens artikel 1 van toepassing op ' " :

"elk ongeval waarbij installaties of werkzaamheden van een Staat die Partij is bij dit
Verdrag, of van personen of rechtspersonen die onder zijn rechtsmacht of toezicht val-
len (...) zijn betrokken en waarbij een radioactieve stof vrijkomt of waarschijnlijk
vrijkomt, hetgeen heeft geleid of kan leiden tot een intemationale grensoverschrij-
dende uitstoot die voor een andere Staat belangrijk kan zijn met betrekking tot de be-
veiliging tegen vrijgekomen radioactieve stoffen".

Het tweede lid van artikel 1 geeft vervolgens een op het eerste gezicht brede definitie van "instal-
laties en werkzaamheden". Ook installaties voor de behandeling en opslag van radioactief afval
vallen onder het Verdrag, evenals iedere installatie voor de vervaardiging, het gebruik, de opslag,
de verwijdering en het vervoer van radio-isotopen voor agrarische, industriele en medische doel-
einden, alsmede doeleinden op het gebied van de wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek.
Daarentegen is het Verdrag niet van toepassing op ongevallen die het gevolg zijn van militaire
activiteiten.

Opvallend is verder dat het Verdrag geen definitie geeft van het begrip "kemongeval". Het is zeer
de vraag of zonder meer kan worden verwezen naar de definities van het Verdrag van Parijs of
van Wenen'". Zoals verderop wordt aangegeven zijn de Verdragen van Parijs en Wenen immers
niet van toepassing op ongevallen met radio-isotopen, terwijl het Verdrag inzake vroegtijdige
kennisgeving daar wel op van toepassing is. Dit laatste Verdrag spreekt immers van "elk onge-
val", terwijl het Verdrag van Parijs het heeft over een kemongeval.

Indien zich een ongeval voordoet, dient een lid van het Verdrag rechtsrreeks, of door middel van
het IAEA de Staten te waarschuwen die worden getroffen of kunnen worden getroffen door de
gevolgen van het ongeval. Dczc informatieplicht is vrij ruim en behelst o.m. tijdstip, plaats en
aard van het ongeval, de algemene kenmerken van de vrijgekomen stoffen en het voorspelde
gedrag van die stoffen'". Bovendien is niet vereist dat een (buur)land daadwerkelijk wordt ge-
troffen; het is voldoende dat een land moge/i/*env//ze te maken krijgt met de uit een andere Ver-
dragsstaat afkomstige radioactieve uitstoot.

Een van de discussiepunten bij de redactie van het Verdrag was de vraag of objectieve criteria
dienden te worden opgesteld om te bcpalen wanneer een uitstoot "belangrijk" kan zijn. Dit crite-
rium is van groot belang aangezien het bepaalt of een Staat op wiens grondgebeid een ongeval
plaatsheeft, gehouden is informatie te verschaffen. Dergelijke objectieve criteria werden niet
opgesteld en bijgevolg is het de Staat waar het ongeval plaatsheeft die bepaalt of de vrijgekomen

"° In oktober 2000 hadden 86 landen, waaronder Belgie, Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde
Staten het Verdrag ondertckend (Bron: website van het IAEA op 11 oktober 2000: www.iaea.or).

' " De tekst van het Verdrag werd gepubliceerd in 7>6., 1986, 125 en 164.
' " Domsdorf meent dat de definitie van het Verdrag van Parijs inderdaad kan worden overgenomen

(Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal Atoomenergierecht", / . c , 1214).
' " Zie artikel 5 van het Verdrag.
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radioactieve stoffen zullen leiden tot een transnational uitstoot, of deze uitstoot voor dc buur-
landen belangrijk kan zijn.

Volgens artikel 3 kunnen Verdragsstaten ook kennisgeven bij kernongevallen die niet onder het
Verdrag vallen. Vcrder laat het Verdrag de leden vrij om bi- of multilaterale overeenkomsten af te
sluiten voor materies die onder het Verdrag vallen. Meerdere Staten hebben van deze gelegenheid
gebruik gemaakt'*'. Uit deze bepaling blijkt dat het Verdrag een beroep doet op de goede wil van
de Verdragspartijen teneinde de toepassing van dit Verdrag zo ruim mogelijk te maken. Zo heeft
het Verenigd Koninkrijk te kennen gegeven dat het IAEA en de buurlanden zullen worden verwit-
tigd indien zich een ongeval hecft voorgedaan in een militaire installatie'".

Het Verdrag geeft tenslotte aan dat bij onenigheid tussen twee Staten betreffende de interpretatie
of de toepassing ervan, het geschil kan worden voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof of
aaneenarbitragecommissie'". , • ; • . .

Het tweede Verdrag dat eveneens kort na het ongeval van Tsjernobyl is tot stand gekomen, is het
Verdrag inzake het verlenen van bijstand'" " ' . Onder dit Verdrag zullen de partijen samenwer-
ken, met tot doel (art. 1):

"de onmiddellijke bijstand in geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met ra-
••'• dioactieve stoffen te vergemakkclijken, teneinde de gevolgen daarvan zoveel mogelijk

te verzachten en leven, goederen en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van
de vrijgekomen radioactieve stoffen".

Indien een kernongeval plaatsheeft, kan een Partij van het Verdrag de andere leden vragen bij-
stand te verlenen. De Partij die om bijstand verzoekt, is overigens niet noodzakelijk dc Partij op
wiens grondgebied het ongeval heeft plaatsgehad. Alle Staten die door ccn kernongeval worden
getroffen, zijn gerechtigd om bijstand te verzoeken. Een Staat die een verzoek om bijstand hecft
ontvangen, moet onmiddcllijk beslissen of het de gevraagde bijstand kan verlenen, in welke vorm
en onder welke voorwaarden dat kan.

Nergens worden de Verdragspartijen evenwel verplicht bijstand te geven of te aanvaarden, het-
geen bij kernongevallen nochtans fundamentcel kan zijn . Anderzijds is het begrip "bijstand"
breed geformuleerd zodat ook medische hulp en tijdelijke relocatie van de bevolking naar het
grondgebied van een andere Verdragsstaat mogelijk is.

Wat de aansprakelijkheid betreft, behandelt artikel 10 zowel schade veroorzaakt door als schade
veroorzaakt aan de bijstandverlenende Staat. Deze kan niet aansprakelijk gesteld worden voor op
het grondgebied van de verzoekende Staat veroorzaakte dood of letsels aan personen, schade aan

Zo werd een bilaterale overeenkomst afgesloten tussen Belgie en Nederland op 14 maart 1987 (zie
Domsdorf, E.P.M.W., "Internationaal Atoomenergierecht", Ac, 1219); ook Euratom heeft maatregelen
genomen die verder bouwen op dit Verdrag: Beschikking 87/600 Euratom van 14 december 1987, />fl,
L371,3Odecember 1987.
Cameron, P. "The Vienna Conventions on early notification and assistance", o.c, 26.
Zie artikel 11 van het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving.
De tekst van het Verdrag werd gepubliceerd in 7rncrntenWorf, 1986, 126 en 165.
In oktober 2000 hadden 82 landen, waaronder Belgie, Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde
Staten het Verdrag ondertekend (Bron: website van het IAEA op 11 oktober 2000: www.iaea.or).
Pelzer, N., "The impact of the Chernobyl accident on International Nuclear Energy Law", <4rcA/v <fes
Ko/terrec/iw, 1987, 25, 303.
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of verlies van goederen of schade aan milieu, tenzij indien deze schade opzettelijk werd veroor-
zaakt. Omgekeerd zal de bijstandontvangende Staat de bijstandverlenende Staat schadeloos stel-
len, tenzij sprake is van opzet. Staten kunnen evenwel in hun nationaal recht afwijkende regelen
opnemen (art. 10, 2° lid). Het is van belang te onderstrepen dat volgens artikel 10, derde lid deze
bepalingcn geen afbreuk doen aan de bepalingen van de Verdragen van Parijs en Wenen.

Net zoals dat het geval is bij het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving, voorziet ook het
Verdrag inzake assistentie in de mogelijkheid tot samenwerking op bi- of multilaterale basis.

Het Verdrag inzake assistentie wcrd in oktober 1987 voor het eerst toegepast op vraag van Brazi-
lie. In Goiania had een instituut gespecialiseerd in radiotherapie een van haar machines gedeelte-
lijk ontmanteld; toch kwam een deel ervan, een Cesium-137 bron, terecht bij een schroothande-
laar wiens manipulatie van het "schroot" mede aan de basis lag van een verspreiding van de Cesi-
um in de stad"°. Tengevolge hiervan stierven vier personen en werden meer dan 200 mensen
radioactief besmet'". Brazilie vroeg het IAEA om assistentie; zowel het IAEA als verschillende
leden van het Verdrag stuurden mensen en matenaal ter plaatse'".

Net als het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving, doet het Verdrag inzake assistentie in
ruime mate een beroep op de goede wil van de Verdragpartijcn. Dit blijkt uit het feit dat onder het
Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving de invulling van het begrip "belangrijk" wordt over-
gelaten aan de Staat waar het ongeval plaatshad en uit het feit dat onder het Verdrag inzake bij-
standverlening een Staat nict verplicht is om bijstand te vragen en de Staat die om bijstand wordt
verzocht, niet verplicht is om deze bijstand te verlenen. Vandaar rijst de vraag of deze Verdragen
niet eerder moeten worden beschouwd als intentieverklaringen, dan wel als duidelijk afdwingbare
internationaal-rechtelijke verplichtingen'". •• < > :

Naast de vroegtijdige kennisgeving en het verlenen van assistentie bij kernongevallen, was de
nucleaire veiligheid een belangrijk nieuw thema van de nucleaire Verdragen van de tweede gene-
ratie.

2.2.7.2. Afac/eaire ve;7/g/iei</

De "post Tsjernobyl inspanningen" met betrekking tot het verhogen van de nucleaire veiligheid
hebben geleid tot de adoptie van een Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (a) en tot een Gemeen-
schappelijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van gebruikte Splijtstoffen en Radioac-
tief Afval (b). Aansluitend werd ook getracht om een gedragscode voor het civiele gebruik van
kemenergie in te voeren (c).

X., "Radiation sources: lessons from Goiana", //IE4 flu//eJ//i, 4/1988, 10-17; X., "Four die in cesium
accident in Brazil", AWear News, december 1997, 86-87. - • •
//<£/( Atewjine/s, 25 November 1987.
Zie Cameron, P., "The Vienna Conventions on early notification and assistance", o.c. 29.
Pelzer beschouwt de Verdragen als een noodzakelijke maar slechts eerste stap in de goede richting:
Pelzer, N., "The impact of the Chernobyl accident on International Nuclear Energy Law", /4rcAiv <fes

, 1987, 25, 306.
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a Het Verdrag van Wenen inzake Nucleaire Veiligheid van 17 juni 1994'**

Kort na het ongeval van Tsjernobyl onderstreepte het IAEA de noodzaak tot een grotere samen-
werking op het gebied van nucleaire veiligheid'". Aangezien nucleaire veiligheid bij uitstek een
materie is die ressorteert onder de bevoegdheid van elke individuele Staat, lag een internationale
samenwerking op dit vlak niet meteen voor de hand'".

Dit betekent echter niet dat er voorheen geen internationale normen bestonden inzake nucleaire
veiligheid. Via de ontwikkeling van het Afac/ear Sa/efy S7a/K/an/s-.P/"og/-a/nme, of kortweg het
NUSS-Programma, had het IAEA reeds internationale normen uitgevaardigd inzake nucleaire
veiligheid. Hoewel de in dit kader tot stand gekomen NUSS-Codes slechts aanbevelingen zijn,
zijn deze toch van belang geweest bij het ontwikkelen van dc internationale veiligheidsregulering
en bij de controle daarvan. Gespecialiseerde teams van het IAEA (ook wel OSART, of Opera//o-
na/ Sa/efy /teWew 7eam genoemd) hadden tot taak om in de verschillende landen de nucleaire
veiligheid van kerninstallaties te onderzoeken"".

In 1990 werd een belangrijk initiatief genomen door de EG-lidstaten; een initiarief dat zou leiden
tot een bijdrage van het IAEA aan de UNO-Conferentie van Rio over milieu en ontwikkeling'**.

Het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid werd uiteindelijk aangenomen in Wenen op 17 juni
1994 en werd opengesteld voor ondertekening op 20 September 1994; op 24 oktober 1996 trad dit
Verdrag in werking. Midden 2000 waren 53 landen (waaronder Belgie'*' en Nederland'™ ' " )
toegetreden tot het Verdrag'" ' " .

Zie hierover met name; Jankowitsch, O., "Convention on Nuclear Safety: Status, Structure and con-
tents", in Mc/ear /n/erVura '95, AIDN/INLA, Helsinki, 1995, 687-690; Jankowitsch, O., "La Conven-
tion sur la Surete nucleaire", flu/tain <tei>o;7 /Vuc/ea/Ve, n° 54, december 1994, 9-23; Jankowitsch, O.
en Flakus, F.-N., "La Convention internationale sur la Surete Nucleaire marque unc ctapc en droit",
/(/£/) £u//erfn, 3/1994, 36-40; Pclzer, N., "Internationales Atomrecht im Wandel - Auf dem Wege zu
einer Nuklearen Sicherheitskonvention und zur Verbesserung des internationalcn Atomhaftungsrecht",
in ./a/ironc/i rfes t/wvve//- unrf 7ec/mi*rec/itt, Decker's Verlag, Heidelberg, 1994, 639-681; Stoiber, C ,
"Convention on Nuclear Safety", in AW/enr //i/er7ura '95, AIDN/INLA, Helsinki, 1995, 655-669.
Beslissing dd. 21 mei 1986.GOV/OR.649.
Hetzelfde geldt voor het hiermee verwante thema van de fysieke beschcrming van kemmateriaal.
Zie hierover meer in detail: Pelzer, N., "Internationales Atomrecht im Wandel - Auf dem Wege zu
einer Nuklearen Sicherheitskonvention und zur Verbesserung des internationalen Atomhaftungsrecht",
o.c, 649; Handl, G., "Transboundary Nuclear Accidents: the Post-Chemobyl Multilateral Legislative
Agenda", o.c, 214 e.v.
Jankowitsch, O., "La Convention sur la Surete' Nucleaire", o.c, 10.
Wet houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gcdaan te Wenen op 20 Sep-
tember 1994, B.S., 22 augustus 1997, 21485. Voor Belgie' trad het Verdrag in werking op 13 april
1997.
Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 augustus 1996, Staten-Generaal, Vergaderjaar
1995-1996, 24 833, nr. 315 en 1. Voor Nederland trad het Verdrag in werking op Bjanuari 1997.
Doordat het Euratom-Verdrag geen bepalingen bevat omtrent nucleaire veiligheid en doordat het
Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid de nadruk legt op de rol van elke individuele Staat, ontstond in de
Euratom-lidstatcn discussie omtrent de bevoegdheid van de Commissie om al dan niet tot dit Verdrag
toe te treden. Zie hierover Pinel, C , "La Convention sur la suretd nucleaire adopte'e le 17 juin 1994:
amelioration ou deterioration de la regie de droit? La confiance en question", in "Nuclear Inter Jura
'95", Ac, 671-677.
Bron: website van het IAEA op 28 juni 2000.
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Het Verdrag is van toepassing op de veiligheid van keminstallaties. Hieronder wordt verstaan
elke op het land gelegen civiele kerncentrale (artikel 2). Ook installaties voor de opslag en de
behandeling van radioactief afval die zich op dezelfde site bevinden en die direct verbonden zijn
aan dc exploitatie van kerncentrales, zijn keminstallaties in de zin van het Verdrag. Het Verdrag
is bijgevolg niet van toepassing op installaties betreffende de definitieve berging van radioactief
afval.

Het Verdrag bevat drie doelstellingen: een algemene doelstelling inzake nucleaire veiligheid, cen
doelstelling met bctrckking tot stralingsbescherming en een doelstelling betreffende technische
veiligheid.

De algemene doelstelling komt tot uiting in artikel 7 dat elke Lidstaat verplicht een wettelijk en
reglementair kader te creeren om de veiligheid van kerncentrales te waarborgen. Dit impliceert
dat een Staat ertoe is gehouden om te voorzien in een systeem van vergunningen, om inspecties
naar de veiligheid van kerncentrales uit te voeren, etc.

Inzake stralingsbescherming dient absolute voorrang te worden gegeven aan veiligheid en wordt
de blootstelling aan straling beoordeeld aan de hand van het ALARA-principe'™. Deze twee
elementen impliceren dat voldoende middelen (financiele middelen zowel als "human resources")
moetcn worden ter beschikking gesteld van een overheidsorgaan dat de nucleaire veiligheid con-
troleert en handhaaft en dat veiligheidsprocedures (̂ Ha/iYy assurance ana" ^ua/iYy con/ro/) en
noodplannen dienen te worden opgesteld en geimplementeerd.

De technische veiligheid van installaties moet worden geevalueerd zowel bij de keuze van de site,
bij het ontwerp en de bouw als bij de exploitatie van de kerncentrale.

Het Verdrag bevestigt de verantwoordelijkheid van elke Staat bij het opstellen van nationale
regels, bijvoorbeeld wat betreft het verlenen van een vergunning, het opstellen van adequate
veiligheidsregulering en het inspecteren van de installaties. Vandaar is elke Verdragsstaat ertoe
gehouden om in zijn interne recht afdoende maatregelen te voorzien (zowel materieelrechtelijk als
institutioneel) om dit Verdrag uit te voeren, dient het periodiek aan het IAEA een nationaal rap-
port over te maken met daarin een overzicht van de implementatie van het Verdrag en dient elke
Verdragsstaat te participeren bij driejaarlijkse bijeenkomsten ("peer reviews") betreffende de
veiligheid van keminstallaties'" " ' . Het is de bedoeling van het Verdrag om een dialoog tussen
de Verdragsstaten op gang te brengen inzake de verbetering van de nucleaire veiligheid" . Door-

Tegelijkertijd werd het Nuclear Protocol ontwikkeld in het kader van de Energy Charter Treaty. Zie
hierover Horbach, N.L.J.T., "Nuclear Protocol of the Energy Charter Treaty", Jour/ia/ o/£>ierg}' and
M7d<ra//?eiourceiZ.nw, vol. 13,n°3, 1995, 163 e.v.
Zonder evenwel dit principe internationaal-rechtelijk afdwingbaar te maken (Lindemann, C , "Die
Nukleare Sicherheitskonvention - BestStigung deutschen und Fortschreibung intemationalen Rechts?",
in Pelzer, N., (herausg.), Newer /f/omenergie/-ec7rt - /n/e/7i<«;ona/e unrf na/io/ia/e £/!Avic£/«/ige/i,
Nomos, Baden-Baden, 1995, 80).
Jankowitsch, O., "La Convention sur la s0ret6 nucleaire", o.c, 17; Stoiber, C , "The Convention on
Nuclear Safety: an Introduction", in "Nuclear Inter Jura '95", / .c , 659; Stoiber, C , "International Con-
vention in Nuclear Safety: National Reporting as the Key to Effective Implementation", in Horbach,
N.L.J.T., "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", / . c , 101.
De eerstepeer review heeft plaatsgehad in april 1999 (//f£/< Wew.s6ne/s, vol. 14, N° 2 (83), april/mei
1999).
Stoiber, C , "The Peer Review Process of the Nuclear Safety Convention", in Pelzer, N., (herausg),
Neues /ifomenergierecAf - /mernaft'ona/e u/irf na/i'ona/e f/irwicWu/igen, Nomos, Baden-Baden, 1995,
41.
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dat het Verdrag vaag blijft omtrent de details van de periodieke samenkomsten en de precieze
vorm en inhoud van de rapporten, wordt geoordeeld dat het Verdrag meteen de nodige soepelheid
biedt voor een dynamische uirwisseling van gegevens en een dialoog tussen de verschillende
leden van het Verdrag"*. ^ • > . - - .

Van belang is dat het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid geen gedetailleerde veiligheidsmaat-
regelen omvat: er is bewust gekozen voor de "incentive-approach"'"; hiermee wordt bedoeld dat
het Verdrag de Verdragsstaten aanmoedigt om in de interne wetgeving de nodige veiligheids-
maatregelen te voorzien. Het Verdrag bevat echter geen dwingende bepalingen die enerzijds een
Staat ertoe kunnen aansporen om bij eventuele laattijdigheid toch een rapport af te leveren en die
anderzijds kunnen nagaan in welke mate de inhoud van deze rapporten een waarheidsgetrouw
beeld geeft van genomen maatregelen en van de effectiviteit van de uitgevoerde controles'*".
Door de afwezigheid van sancties in het Verdrag en door de "incentive aproach" kunnen de nodi-
ge vragen worden gesteld omtrent de juridische waarde ervan'*'. Blijkbaar is het bijzonder moei-
lijk om te komen tot international afdwingbare afspraken in een materie die traditioneel tot de
(politionele) bevoegdheid van elk individueel land behoort. Een aantal auteurs is echter van me-
ning dat precies de periodieke bijeenkomsten een uitstekende gelegenheid biedcn voor de ver-
schillende landen om te bewijzen dat zij de verdragsbepalingen wel degelijk naleven'^.

b. Het Gemeenschappelijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van gebruikte
Splijtstoffen en Radioactief Afval van 1 September 1997

Uitgaande van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid startten onderhandelingen met betrekking
tot het beheer van radioactief afval. Deze hebben, op de diplomatieke conferentie van 1 tot 5
September 1997, geleid tot de adoptie van de Vow/ Conven/Zon on //ie Sq/e/y o/Spe/i/ Fwe/ A/a-
nage/wen/ a«</ o« /Ae Sq/ejy o//?arf/oac//ve Waste A/aflage/wen/"'". Dit Verdrag is in werking
getreden op 18 juni 2001, nadat 25 landen, waaronder 15 die een operationele kerninstallatic op

Schafer, A., "Die Nukleare Sicherheitskonvention mit den Augen eines Naturwissenschaftlers
gesehen", in Pelzer, N, (herausg.), Ateues /fro/rie/ierg/erecAf - /nfrnia/io/iaAe u/irf «n//o«fl/e £nftv/cA-
/unge/i, Nomos, Baden-Baden, 1995, 38-39.
Stoiber, C , "The Convention on Nuclear Safety: an Introduction", in "Nuclear Law as Source of
Confidence", Ac, 657; Stoiber, C , "International Convention in Nuclear Safety: National Reporting as
the Key to Effective Implementation", in Horbach, N.L.J.T., "Contemporary Developments in Nuclear
Energy Law", Ac, 99-100.
Dit lijkt een bewuste keuze te zijn geweest van de onderhandelaars: doordat Staten niet meteen worden
gesanctioneerd bij niet naleving van de Verdragsbepalingen worden landen aangemoedigd om dit Ver-
drag te onderschrijven (Stoiber, C , "The Peer Review Process of the Nuclear Safety Convention", in
Pelzer, N., "Neues Atomcnergierecht", Ac, 42).
Boustany, K., "Le developpement de la normative nucleaire ou 1'art de Invasion juridique", o.c, 43.
Pelzer, N., "Internationales Atomrecht im Wandel - Auf dem Wege zu einer Nuklearen
Sicherheitskonvention und zur Verbesserung des intemationalen Atomhaftungsrecht", o.c, 655-656.
Zie over dit Verdrag o.m. Cameron, P., "Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management
and on the Safety of Radioactive Waste Management", in Horbach, N.L.J.T., "Contemporary
Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 117 e.v.; De Kageneck, A., "La Convention Commune sur
la Sflrete de la Gestion du Combustible use et sur la Sflrete de la gestion des Dechets Radioactifs:
Champ d'Application et Contexte conventionnel existant", in Le rfroi/ nuc/e'aire: <fa ASYe a« AlWe
jciec/e. Ato/ear /n/er ,/ura 'P7, Societe de Legislation Comparee, AIDN/INLA, Paris, 1998, 509 e.v.;
Jankowitsch; O., "La Convention Commune sur la surete de la gestion du combustible us£ et sur la sfl-
rete de la gestion des dechets radioactifs", in Z.e rfroiV /juc/ea/'re; rfu X¥e au AAYe jc/ec/e. A^uc/ear /nfer
y«ra '97, Societe de Legislation Comparee, AIDN/INLA, Paris, 1998, 539 e.v.; Tonhauser, W., "The
Joint Convention on the Safety of the Spent fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste
Management", in l e rfro/7 /mc/ea/re.- rfu XKe a« AX/e 5«ec/e. A'uc/ear/n/eryurfl 'P7, Societe de Legi-
slation Comparee, AIDN/INLA, Paris, 1998, 535 e.v.
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hun grondgebied hebben, het Verdrag hadden geratificecrd. In juni 2001 waren dc volgende
landen lid van het Verdrag: Argentinie, Bulgarije, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatie, Letland, Marokko, Nederland, Noorwegen,
Polen, Roemenie, Slovakije, Slovenie, Spanje, Tsjechische Republiek, Ukraine, Verenigd Ko-
ninkrijk, Zweden, Zwitserland"*.

In principe is het Gemeenschappelijke Verdrag van toepassing op kembrandstof, behalve in twee
gevallen: zowel het transport van splijtstoffen buiten de site als splijtstoffen die worden opge-
werkt, vallen niet onder het Verdrag.

Bij de onderhandelingen voor de totstandkoming van dit Verdrag, bestond discussie omtrent het
toepassingsgebied: bepaalde landen wensten niet dat gebruikte splijtstoffen onder het toepassings-
gebied zouden vallen. De discussie vond zijn oorsprong in het feit dat deze landen de volledige
vrijheid wensten te behouden omtrent hun beleid van de splijtstoffencyclus'". Landen als Frank-
rijk en China doen, voor wat betreft het invullen van hun nood aan kembrandstof, een beroep op
de opwerking van gebruikte splijtstoffen. Hierbij wordt splijtstof vervoerd naar een opwerkings-
installatie waarbij het nog bruikbare uranium of plutonium wordt gescheiden van de niet bruikba-
re componenten. Van de bruikbare delen wordt nieuwe splijtstof, en dus nieuwe brandstof voorde
kemreactor gemaakt'^.

De beslissing om gebruikte kembrandstof al dan niet te laten opwerken is een beleidsvraag: elk
land maakt individueel uit of het al dan niet een beroep doet op opwerking. De gevolgen hiervan
voor de discussie omtrent het toepassingsgebied van het Gemeenschappelijk Verdrag zijn duide-
lijk: indien geen beroep wordt gedaan op opwerking, zullen de gebruikte splijtstoffen worden
beschouwd en behandeld als radioactief afval; indien wel voor opwerking wordt geopteerd, wor-
den de gebruikte splijtstoffen beschouwd als grondstof voor de productie van nieuwe splijtstoffen.
In dit laatste geval zouden splijtstoffen dus niet onder een intemationaal Verdrag betreffende
radioactief afvalbeheer ressorteren.

Het beheer van splijtstoffen omvat alle activiteiten met betrekking tot het verladen en de tussen-
opslag van gebruikte splijtstoffen, met uitzondering evcnwel van transporten buiten de site. ^
cowfrario vloeit hieruit voort dat het transport van splijtstoffen van een installatie naar ccn andere,
binnen een enkele site gelegen installatie, wel onder het toepassingsgebied valt van het Gemeen-
schappelijke Verdrag. De Verdragsluitende Staten achtten het onnodig om "exteme transporten"
aan het bijzondere regime van het Verdrag te onderwerpen, aangezien daar reeds voldoende inter-
nationale normen op van toepassing zijn.

Ook de splijtstoffen die zich in een opwerkingsfabriek bevinden en die het voorwerp uitmaken
van opwerkingsactiviteiten, vallen niet onder de bepalingen van het Gemeenschappelijke Ver-

Belgie en de Verenigde Staten hebben dit Verdrag weliswaar getekend, maar nog niet geratificeerd
(//1£4 Afewsftrfe/r, vol. 14, n° 2 (83), april/mei 1999).
Splijtstoffen vormen de brandstof van een kemreactor: het zijn de uranium- of plutoniumstaven in het
hart van de reactor, die de kernreactie op gang brengen. Vandaar wordt de splijtstofcyclus ook de
brandstofcyclus genoemd. Zie hierover Gillon, L, "De Kwestie Kernenergie", Ac, 100.
Gillon, L., "De Kwestie Kemenergie", Ac, 114.
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drag Hieruit volgt dat het overladen en de tussenopslag van splijtstoffen, zelfs met het oog op op-
werking, wel onder het Verdrag valt"".

Een ander belangrijk clement bij de bespreking van het toepassingsgebied van het Gemeen-
schappelijke Verdrag bestaat erin dat het Verdrag in principe niet van toepassing is op radioactief
afval en splijtstoffen van militaire oorsprong. Zodra deze evenwel definitief worden gebruikt in
civiele programma's en exclusief in dat kader worden aangewend, vallen radioactief afval en
splijtstoffen van militaire oorsprong automatisch onder het toepassingsgebied van het Gemeen-
schappelijke Verdrag. ;,. • • ,

Anderzijds is het toepassingsgebied van het Gemeenschappelijke Verdrag zonder meer ruim, aan-
gezien radioactief afval in zijn verschillende vormen (vloeibaar, gas en vast) onder het Verdrag

valt.

Inhoudelijk hanteert het Gemeenschappelijke Verdrag dezelfde principes als het hierboven be-
sproken Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid: via periodieke nationale rapportcn en periodieke
bijeenkomsten wordt getracht een veiligheidscultuur voor nucleaire installaties in het leven te
roepen. Toch is de relatie tussen beide Verdragen opzettelijk vaag gehouden omdat werd geoor-
deeld dat dit aan bod kan komen bij het uirwerken van de procedure van de periodieke bijeen-
komsten.

Het Verdrag beoogt in artikel 1 (ii) onder meer te verzekeren:

"... that during all stages of spent fuel and radioactive waste management there are ef-
fective defences against potential hazards so that individuals, society and the envi-
ronment are protected from harmful effects of ionising radiation, now and in the fu-
ture, in such a way the needs and aspirations of the present generation are met without
compromising the ability of future generations to meet their needs and aspirations".

Principes en beginselen die reeds lang in het milieurecht zijn gekend zoals het ALARA-principe,
duurzame ontwikkeling en de bescherming van de volgende generaties worden via de beide Ver-
dragen formeel ingevoerd in het internationale kemenergierecht. Het feit dat op verschillende
plaatsen in het Verdrag uitdrukkelijk wordt verwezen naar milieurechtelijke beginselen, kan
worden beschouwd als een niet onbelangrijke verwczenlijking van het Gemeenschappelijke Ver-
drag"^. Eenzelfde milieurechtelijke benadering is afwezig bij de nucleaire aansprakelijkheidsver-
dragen.

c. Gedragscode voor het civiele gebruik van kernenergie

Aansluitend bij de bespreking van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid en bij het Gemeen-
schappelijke Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van gebruikte Splijtstoffen en Radioac-
tief Afval, dient kort de aandacht te worden gevestigd op een initiatief vanuit de nucleaire sector
die een gedragscode wenst in te voeren voor het civiele gebruik van kernenergie. De band tussen

De Kageneck, A., "La Convention Commune sur la Surete de la Gestion du Combustible usd et sur la
Surete de la gestion des Dechets Radioactifs: Champ d'Application et Contexte conventionnel exis-
tant", in "Nuclear Inter Jura '97", / .c , 515.
Cameron, P., "Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radio-
active Waste Management", in Horbach, N.L.J.T., "Contemporary Developments in Nuclear Energy
Law",/.c, 126. - -. . . . . . . .
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dit initiatief en de hierboven besproken Verdragen is gelegcn in het feit dat beide wensen bij te
dragen tot het creeren van een nucleaire veiligheidscultuur .

Voorstanders van de gedragscode ("Rules of good conduct" of "Regies de bonne conduite") gaan
ervan uit dat het positieve rccht niet in staat is het hoofd te bieden aan het nucleaire risico in de
brede zin van het woord'*\ Een dergelijke code moet zijn gei'nspireerd door ethische overwe-
gingen'" en moet worden aanvaard door eenieder die verantwoordelijkheid draagt in de ver-
schillende etappes van de diverse tocpassingen van kernenergie. De gedragscode voor het civiele
gebruik van kernenergie moet worden gezien als een coherent gcheel van aanbevelingen en richt-
lijnen, gebaseerd op de professionele ervaring van de sector zelf, en op de verantwooderlijk-
heidszin en de geest tot innovatie van deze professionelen"*. ; -•••>..

Tot dusver werd een ontwerpcode opgesteld die algemene richtlijnen bevat inzake technische en
wetenschappelijke kwaliteit, de nood aan energie, stralingsbescherming, nucleaire veiligheid,
milieubescherming, beheer van radioactief afval, informatie en consultatie van het publiek, non-
proliferatie en internationale samenwerking. De discussie omtrent het nut van deze code, de ma-
nier waarop deze code moet worden onderschreven en de compatibiliteit ervan met het positieve
recht, is nog volop aan de gang. Tegenstanders van deze code zijn van oordeel dat de nucleaire
sector sowieso reeds is onderworpen aan zeer gedetailleerde veiligheidsregels en dat de code
mogclijkerwijze leidt tot verwarring met de bepalingen van met name het Verdrag inzake Nucle-
aire Veiligheid'".

2.2.2. Het verbeteren van de reeds bestaande nucleaire aansprakelijkheidsregimes

Het ongeval in Tsjemobyl leidde niet enkel tot internationale afspraken over nieuwe thema's zoals
vroegtijdige kennisgeving en nucleaire veiligheid, ook werd de betrouwbaarheid van de bestaande
nucleaire aansprakelijkheidsregimes in vraag gesteld. De onderhandelingen met betrekking tot dit
laatstc thema hebben inmiddels geleid tot een drievoudige aanpassing van deze regimes. Zo werd
in cerste instantie het werkingsveld van het Verdrag van Parijs en van het Verdrag van Wenen aan
elkaar gekoppeld. Dit is gebeurd door de totstandkoming van het Gemeenschappelijk Protocol
van 1988 (§ 2.2.2.1). Vervolgens werd gedurende tien jaar onderhandeld over een inhoudelijke
verbetering van het Verdrag van Wenen, hetgeen in 1997 resulteerde in twee nieuwe Verdragen
(§ 2.2.2.2). Tenslotte dient ook aandacht te worden besteed aan werkzaamheden voor de revisie
van het Verdrag van Parijs (§ 2.2.2.3). • • -.*

Zie hierover o.m. Barraclough, I. en Camino, A., "Safety culture. Keys for sustaining progress",
flu//e/m, vol. 40/2, 1998, 27-30.
Strohl, P., "Regies de bonne conduite pour les utilisations civiles de l'6nergie nucleaire", "Nuclear Inter
Jura '95", Ac, 778-792.
Strohl, P. en Derchd, B., "Project on standards on good behaviour for the civilian nuclear industry",
AIDN/INLA, jVuc/ear //j/er./ura '95, "Nuclear energy and sustainable development. The rule of law",
Rio de Janeiro, 12-17 September 1993, VI.2.4; Strohl, P., "Code de bonne conduite pour les utilisations
pacifiques de I'energie nucleaire", Z.'op//on /iuc/ea/'re. /.'er/ii^ue e» /e rfroi'r, conference 12-13 mei
1994, Tunis, 286-302.
Strohl, P., "Regies de bonne conduite pour les utilisations civiles de l'6nergie nucleaire", in "Nuclear
Inter Jura'95", Ac, 4.
Zie bijvoorbeeld Pelzer en Tourtelotte bij de bespreking van de code op de INLA-Conferentie van
1995 in Helsinki (overgenomen in "Nuclear Inter Jura '95", /.c, 818-819).
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toppe/e/i van ie/We reg/mes a*oor ne/ Gemeensc/iappe///A Pro/oco/ van 2/ septem-

Voor het ongeval van Tsjcmobyl functioneerden de Verdragen van Parijs en Wenen, gelet op hun
eigen territoriaal toepassingsgebied, volledig geisoleerd van elkaar: een Verdragsstaat van het
Verdrag van Parijs is geen Verdragsstaat van het Verdrag van Wenen en vice versa.

Om die reden is geen van deze Verdragen van toepassing op de schade uit een kemongeval gele-
den op het grondgebied van een Staat die lid is van het andere regime. De Verdragen zijn even-
min van toepassing op een kemongeval dat zich heeft voorgedaan op het gTondgebied van een
Staat die lid is van het andere regime (bij transport). Bij kemongevallen en schade uit kernonge-
vallen geleden in voile zee, kunnen beide Verdragen toepassing vinden"''.

Een belangrijk element bij het totstandkomen van het Gemeenschappelijk Protocol is het feit dat
reeds lang voor het ongeval in Tsjernobyl werd getracht om beide regimes aan elkaar te koppelen.
Zoals hoger aangegeven was het bij de onderhandelingen voorafgaand aan het ondertekenen van
het Verdrag van Wenen de bedoeling dat de partijen van het Verdrag van Parijs eveneens zouden
toetreden tot het Verdrag van Wenen. Door de aanzienlijke verschillen tussen beide regimes is
evenwel geen enkele partij van het Verdrag van Parijs eveneens partij bij het Verdrag van Wenen.

Door het ongeval in Tsjemobyl werd de noodzaak duidelijk om een geiiniformiseerd systeem tot
stand te brengen en raaktcn de onderhandelingen met het oog op een territoriale aansluiting van
beide verdragen in een stroomversnclling. Bij de onderhandelingen van een Verdrag waarbij de
beide nucleaire aansprakelijkheidsregimes op elkaar zouden worden afgestemd, werd zowel de
mogelijkheid onderzocht om een Verdrag tot stand te brengen, als de mogelijkheid om beide
Verdragen te laten verder bestaan.

Indien zou worden geopteerd voor een Verdrag, dan had dit kunnen impliceren hetzij dat een
gcheel nieuw Verdrag zou worden gecreeerd, hetzij dat het Verdrag van Parijs zou worden opge-
heven ten voordele van het Verdrag van Wenen, hetzij dat het Verdrag van Wenen zou worden
opgeheven ten voordele van het Verdrag van Parijs.

De mogelijkheid om dc twee regimes te behouden impliceerde ofwel dat alle lidstaten van het
Verdrag van Parijs het Verdrag van Wenen zouden ratificeren, ofwel dat het territoriale wer-
kingsveld van beide Verdragen zou worden uitgebreid, ofwel dat een brug zou worden gecreeerd
tussen beide regimes.

Uiteindclijk werd besloten om niet te raken aan de bestaande Verdragen en om, in de vorm van
een Gemeenschappelijk Protocol, een brug te slaan tussen beide Verdragen'". De territoriale
werking van beide Verdragen wordt aan elkaar verbonden zodat het er bij grensoverschrijdende
schade in principe niet toe doet of een Staat op wiens grondgebied het kemongeval plaatsheeft,
Partij is bij het Verdrag van Wenen, dan wel bij het Verdrag van Parijs. Voortaan worden Ver-

Von Busekist, O., "Le Protocole Commun relatif a l'application de la Convention de Vienne et de la
Convention de Paris: Une passerelle entre les deux Conventions sur la responsabilite civile pour les
dommages nucleaires", fiu/tain <fe Z)rojr nuc/eo/>e, nr. 43, juni 1989, 17.
Zie in detail Von Busekist, O., "Haftungsprobleme im Verhaltnis zwischen Vertragsstaaten des Pariser
und des Wiener Atomhaftungsilbereinkommens", in Pelzer, N., "Friedliche Kemenergienutzung und
Staatsgrenzen in Mitteleuropa",/.c.,282e.v.
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dragspartijen bij het Verdrag van Parijs niet meer behandeld als niet-verdragspartijen van het
Verdrag van Wenen, en omgekeerd'" ' " .

Benadrukt dient te worden dat het Gemeenschappelijk Protocol, voor wat betreft het NEA-
regime, enkel verwijst naar het Verdrag van Parijs en niet naar het Aanvullend Verdrag van Brus-
sel en bijgevolg enkel een koppeling maakt tussen het territoriale werkingsveld van het Verdrag
van Parijs en het Verdrag van Wenen"*. Voor wat betreft de in het Aanvullend Verdrag van
Brussel voorziene fondsen, blijven de bepalingen van het Aanvullend Verdrag toepassing vinden.
Dit impliceert dat schade geleden in een niet-Verdragsstaat niet kan worden vergoed door middel
van de publieke fondsen als voorzien in het Aanvullend Verdrag van Brussel. Doordat meer
vorderingen worden toegelaten in de eerste schijf, spreekt het voor zich dat de tweede schijf
sneller zal worden aangesproken en dat de Verdragsstaten van het Aanvullend Verdrag snellereen
berocp zullen moeten doen op hun openbare middelen'".

Het leidt weinig rwijfel dat de koppeling van twee ten dele asymmetrische regimes zal leiden tot
de nodige problemen™°. Op basis van het non-discriminatiebeginsel - dat zowel in het Verdrag
van Parijs als het Verdrag van Wenen, als in het Gemeenschappelijk Protocol is opgenomen*" -
mag, voor wat betreft de verdeling van de sommen beschikbaar uit de aansprakelijkheidsverzeke-
ring van de aansprakelijke exploitant, geen onderscheid worden gemaakt naar nationaliteit en
woonplaats van het slachtoffer van een kemongeval. In de hypothese waarin een kernongeval
plaatsvindt in een lidstaat van het Verdrag van Parijs en waarbij eveneens schade wordt veroor-
zaakt in een lidstaat van het Verdrag van Wenen en ervan uitgaande dat voor deze bcide landen
eveneens het Gemeenschappelijk Protocol toepasselijk is, lijkt een zekere discriminatic cvenwel
bijna niet uit te sluiten:
- ofwel wordt de som beschikbaar uit de eerste schijf uitsluitend gebruikt om de slachtoffers te

vergocden van een land dat lid is van het Verdrag van Wenen en worden de sommen in de twee
daarop volgende schijven uitsluitend gebruikt voor de slachtoffers van een land dat lid is van

Pelzer, N., "Inadequacies in the Civil Liability Regime evident after the Chernobyl Accident: the
Response in the Joint Protocol of 1988", in A'uc/eor <4cc;YtenM. Z.iaoi7i/;es onrf Guarantees, Helsinki
symposium, IAEA-NEA, Paris, 1983, 162; Von Busekist, O., "Le Protocole Commun relatif a l'appli-
cation de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris: Une passerelle entre les deux Conven-
tions sur la responsabilite civile pour les dommages nucleaires", o.c, 16.
Bij de bespreking van het territoriale toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs, in § 1.2.3 van
hoofdstuk 3, worden de bepalingen van het Gemeenschappelijk Protocol geanalyseerd.
Dit is een bewuste keuze geweest van de onderhandelaars. Bij de totstandkoming van het Gemeen-
schappelijk Protocol hadden nochtans meerdere voorstellen tot voorwerp om expliciet de bepalingen
van het Aanvullend Verdrag van Brussel veilig te stellen. Uiteindelijk is beslist hierover niets in te voe-
ren in het Gemeenschappelijk Protocol omdat het Weense Verdragen-Verdrag voldoende houvast zou
bieden bij interpretatieproblemen of bij uit de verschillende verdragen voortvloeiende tegenstrijdige
verplichtingen (Von Busekist, O., "Le Protocole Commun relatif a l'application de la Convention de
Vienne ct de la Convention de Paris: Une passerelle entre les deux Conventions sur la responsabilite
civile pour les dommages nucleaires", o.c, 27 en 30).

Pelzer, N., "Internationales Atomrecht im Wandel - Auf dem Wege zu einer Nuklearen Sicherheits-
konvention und zur Verbesserung des intemationalen Atomhaftungsrecht", o.c, 667-668; Reyners, P-
en Von Busekist, O., "The Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna and the Paris Con-
ventions - One Step towards the Necessary Modernisation of the International Nuclear Civil Liability
Regime", in Afac/eor /n/er ./wra '59, AIDN/INLA, 1989,11-69.
In § 2.1.2.2 werd aangegeven wat met deze asymmetrie wordt bedoeld: het feit dat onder het regime
van de NEA wel is voorzien van een Staatstussenkomst (via het Aanvullend Verdrag van Brussel), het-
geen niet het geval is bij het door het IAEA uitgewerkte nucleaire aansprakelijkheidsregime.
Respectievelijk in artikcl 14 van het Verdrag van Parijs, artikel XIII van het Verdrag van Wenen en
artikel IV van het Gemeenschappelijk Protocol.
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het NEA-regime (deze sommen worden dan uitgekeerd onder het Aanvullend Verdrag van
Bmssel) In dit geval is sprake van een discriminatie van de onderdanen van het Verdrag van

Parijs*"!
ofwel wordt dc som beschikbaar in de eerste schijf proportioned verdeeld tussen slachtoffers
van beide regimes, en krijgen de slachtoffers van een land dat lid is van het Verdrag van Parijs
daar bovenop een bedrag uit de twee volgende schijven. In dit geval zullen de slachtoffers van
een land dat lid is van het Verdrag van Wenen de facto worden gediscrimineerd.

Het Gemeenschappelijk Protocol kampt niet alleen met inhoudclijke problemen. Ook het uiterst
geringe enthousiasme van de leden van het Verdrag van Parijs, om toe te treden tot het Gemeen-
schappelijk Protocol, hypothekeert het bereiken van het beoogde doel. Zolang het aantal leden
van het Verdrag van Wenen geografisch ver uiteen blijft liggen en zolang het Verdrag van Wenen
niet wordt gemodemiscerd, zullen de leden van het Verdrag van Parijs niet geneigd zijn om het
Gemeenschappelijk Protocol te onderschrijven. Die modernisering heeft niet enkel betrekking op
een beterc juridische omschrijving van het schadebegrip, maar ook op het herzien van de bedra-
gen waarvoor de exploitant aansprakelijk is: het heeft immers weinig zin om door een uitbreiding
van het territoriale toepassingsgebied een groter aantal vorderingen toe te laten, zonder de be-
schikbare schadevergoedingsbedragen te verhogen*".

Vandaar wekt het weinig verbazing dat zolang hieraan niet is tegemoet gekomen, het enthousias-
me om het Gemeenschappelijk Protocol te ratificeren, gering is**. Midden 2000 telde het Ge-
meenschappelijk Protocol 21 leden waaronder slechts 6 leden van het Verdrag van Parijs^.

2.2.2.2. De inAotu/e/i/fe wyz/ginge/i: ftvee n/'euwe ferrfragen

Meteen na het ongeval in Tsjemobyl werd op de Algemene Vergadering van het IAEA de nood-
zaak benadrukt om het toenmalige nucleaire aansprakelijkheidsregime te herzien en om een
nieuw Verdrag op te stellen waarin de beginselen zouden worden vastgelegd van een "internatio-
nal liability for nuclear damage under the law of State responsibility concerning international
claims against States"^". Hierbij aansluitend werd in 1988 een resolutie aangenomen^" waarbij
werd opgeroepen om een werkgroep in te stellen met als taak om alle aspecten van aansprakelijk-
heid voor schade uit een kernongeval te onderzoeken, inclusief de vraag naar international aan-
sprakelijkheid*'* *". De eigenlijke werkzaamheden voor de revisie van het Verdrag van Wenen

Bovendien kan het zijn dat een land enkel lid is van het Verdrag van Parijs en niet van het Aanvullend
Verdrag van Brussel, waardoor de discriminatie nog wordt versterkt.
Ook in die zin Strohl, P.,"Bilan de Recherches de la Section de langue francaise du Centre d'etude et de
recherche de l'Academie", in X., Z.« /to^ues /fe$u//anr rfe /'M/7/.sa/io/j Paciy?<?we rfe /'£/i«gie A/uc/eai-
re, Academie de droit international de La Haye, Centre d'etude et de recherche de droit international et
de relations internationales, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, 156.
Het Gemeenschappelijk Protocol trad in werking op 27 april 1992.
Met name Denemarken, Finland, Italie', Nederland, Noorwegen en Zweden. Bron: website van het

^ IAEA (www.iaea.or) op 28 juni 2000.
Toespraak door de Directeur-Generaal van het IAEA: "The Question of Liability for Damage resulting
from a Nuclear Accident", //)£/< Doc, GOV/2306, 22 mei 1987.

^ A4£/( Doc., GC(XXXH)/Res/491.
Zie hierover Boulanenkov, V. en Brands, B., "Nuclear Liability: Status and Prospects", 7/l£/f fl«//e»/n,
4/1988, 9; De la Fayette, L., "Vers un nouveau regime de responsabilitd de 1'Etat visant les activites

^ nucleates", flu//e/i>i rfe 7>o<7 iVuc/eoire, n° 50, 1992, 7-39.
Voor een overzicht van de argumenten pro en contra zie Reyners, P., "Civil Liability versus State
Liability in case of a Nuclear Incident - Some Thoughts inspired by the Vienna Convention Revision
Exercise", in AIDN/INLA, Afuc/ear /mer ./wra '97, Bath, "Nuclear Law and Nuclear Energy for the Fu-
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werden evenwel slechts aangevat nadat een akkoord was bereikt over het Gemeenschappelijk
Protocol-'".

In februari 1989 werd de WorJhng Group on Lia&i/i/j'/br Afac/ear Damage opgericht. De werk-
groep, die tweemaal is bijeen gekomen, heeft een aantal onderwerpen besproken, waaronder de
verhouding tussen een systeem van civielrechtelijke aansprakelijkheid en van staats-
aansprakelijkheid. In een rapport dat de werkgToep einde 1989 aan de Board of Governors van het
IAEA overhandigde, werd aanbevolen om het mandaat uit te breiden tot verbeteringen aan het
nucleaire civiele aansprakelijkheidsrecht*".

De aanbeveling werd gevolgd en in februari 1990 werd de &a/iaV/ig Comm/7/ee o« LiaA/7i'ij;_/br
A^wc/ear Damage in het leven geroepen. De vervanging van de Working Group in het Standing
Committee resulteerde meteen in een uitbreiding van de taken: naast de internationale aansprake-
lijkheid van de Staat, diende ook de civielrechtelijke aansprakelijkheid en de verhouding tussen
beide te worden bestudeerd. De werkzaamheden van de Standing Committee hadden betrekking
op drie onderwerpen: de revisie van het Verdrag van Wenen, bijkomende fondsvorming en de
verhouding tussen staatsaansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid^.

In feite werd de aanvankelijke idee om de nucleaire aansprakclijkheidsverdragen van de eerste
generatie te herzien via de introductie van een internationale aansprakelijkheid van de Staat,
verlaten ten voordele van een wijziging van het Verdrag van Wenen. Gevreesd werd onder meer
dat onderhandelingen over een maximalistische wijziging (hiermee wordt bedoeld zowel inhoude-
lijke wijzigingen wat betreft de civielrechtelijke aansprakelijkheid als de introductie van de inter-
nationale aansprakelijkheid van de Staat) te veel tijd in beslag zouden nemen en dat een te verre-
gaande wijziging ertoe zou leiden dat slechts een gering aantal landen met het herziene Verdrag
zou instemmen^ *'*. De idee van de invoering van een internationale aansprakelijkheid werd dan
ook verlaten om de andere inhoudelijkc hervormingen aan de bestaande regimes niet al te zeer te
vertragen*".

ture", 1991, 239 e.v. en Handl, G., "Towards a Global System of Compensation for Transboundary
Nuclear Damage: Reflexions on the Interrelationship of Civil and International State Liability", M/-
c/eor/(ccirfenw. LiaW/i7i'e.s a/irf GMflran/eei, OECD, Paris, 1993, 498 e.v.
De la Fayette, L , "Nuclear Liability Revisited", flev/ew o/European Com/MumY)> ana" //i/ernaff'onfl/
fnv/romnemfl/Law, 1992, vol. 1, n° 4, 443-452.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", / . c , 121.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", / . c , 122. •
Lamm, V., "Status of the Revision of the Vienna Convention", A'uc/eor -4cc/ae/ir.r. Z./aWM/es am'
Gunran/ee.s, OECD, Paris, 1993, 178; Reyners, P., "Le Regime International de Responsabilite civile
Nucleaire. Prespectives devolution", in /.'opfion Afac/ea/re. Z,'£«/iig«eef /e/Jro/f, Colloqium mei 1994,
Society Francaise d'Energie Nucleaire, 1994, 267.
Bovendien werd gevreesd dat het werk van het IAEA zou interfereren met de werkzaamheden van de
International Law Commission ter zake van het ontwikkelcn van staatsaansprakelijkheid voor gevaar-
lijke activiteiten (Boulanenkov, V. en Brands, B., "Nuclear Liability. Status and Prospects", o.c, 9).
Voor een uitstekende analyse van de werkzaamheden van de ILC, zie Horbach, N.L.J.T.,
sus fle-spormW/zfy unaer /nfer/iafi'o/ia/ Law. /)e/e/ia7/ig srricf Sra/e /?espo/i5i6i7/fyybr
Damage, Amsterdam, 1996.
Het leidt weinig twijfel dat de moeizame discussies omtrent de aansprakelijkheid van de Staat, het
werk van de Standing Committee heeft vertraagd. (Horbach, N.L.J.T., "Lacunea of International Nu-
clear Liability Agreements", in Horbach, N.L.J.T., "Contemporary Developments in Nuclear Energy
Law", /.c.,59).
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Er werden dus verschillende thema's besproken. De belangrijkste thema's zijn de uitbreiding van
het geografische toepassingsgebied, het optrekken van de aansprakelijkheidslimiet van de exploi-
tant het verlengen van de termijn waarbinnen een vordering kan worden ingediend, en het uit-
breiden van het begrip "schade" waardoor ook schade aan het milieu, preventieve maatregelen en
winstverlies onder het Verdrag zouden worden gedekr'*.

Bijkomend waren de verschillende experten van oordeel dat een wijziging van het Verdrag van
Wenen alleen niet voldoende zou zijn om tegemoet te komen aan de belangen van slachtoffers
van een kernongeval. Deze belangen zouden enkel worden gediend indien, naast deze inhoude-
lijke wijziging, ook zou worden voorzien in een internationaal fonds dat schadevergoeding zou
toelaten bovenop de bedragen beschikbaar door de aansprakelijkheidsverzekering van de exploi-
tant van de kerninstallatie^. Een systeem van bijkomende fondsvorming zou aanzienlijk hogere
bedragen kunnen genereren. Een verregaande bescherming van de nucleaire sector zoals dat het
geval was in de beginjaren van de bestaande Conventies, was volgens Lopuski niet langer ver-
antwoord"'*.

Tijdens de onderhandelingen bestond vrij snel eensgezindheid over de noodzaak om te voorzien
in bijkomende fondsvorming of compensatie; maar het is niet eenvoudig gebleken om een ak-
koord te bereiken over de wijze waarop deze bijkomende compensatie gestalte zou krijgen, laat
staan over de verdeelsleutei van de bijdragen tot deze bijkomende compensatie.

In de eerste plaats diende overeenstemming te bestaan over de wijze waarop de bijkomende
fondsvorming vorm zou krijgen. Zo werd voorgesteld de Bijkomende Fondsvorming te incorporc-
ren in het gewijzigde Verdrag van Wenen; ofwel diende de Bijkomende Fondsvorming gestalte te
krijgen in de vorm van een afzonderlijk Verdrag dat het Verdrag van Wenen (en desgevallend ook
het Verdrag van Parijs) zou aanvullen; tenslotte werd ook voorgesteld een geheel afzonderlijke
Conventie in het leven te roepen die zowcl de bestaande Verdragen als de nationale wetgeving
(zelfs van niet-Verdragsluitende Staten) zou aanvullen. Dit laatste voorstel werd door dc Ameri-
kanen geintroduceerd en staat bekend als de "Umbrella Convention", of "Paraplu-Verdrag"^".

De twee voornaamste voorstellen inzake bijkomende Fondsvorming heten respectievelijk de
en dc Aeyy-rfrq/?.

Volgens de levy-draft diende de nucleaire industrie in de verschillende Verdragsluitende Staten
een collectieve bijdrage te leveren. Onder dit systeem diende de exploitant in fondsen te voorzien
tot op een bepaald niveau. Als tweede trap diende de Staat tussen te komen; een derde deel diende
te worden vergoed, gemeenschappelijk door de verschillende exploitanten en het vierde deel van

"Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 123.
Lamm, V., "Le Protocole d'amendement de la Convention de Vienne de 1963", flw/fe/in <fe DroiV
Afac/eoire, n° 61, 1998, 9; Reyners, P., "Modernisation du regime de responsabilite' civile pour les
dommages nucldaires: revision de la Convention de Vienne et nouvelle Convention sur la reparation
comple'mentaire des dommages nucleaires", flevue Genera/e <te Z>oi7 /nferna//o/ia/ PuW/c, 1998/3,
758-759.
In X., "Outlook on International Nuclear liability, o.c, 8; ook Lopuski, J., "Civil liability for nuclear
damage: selected questions connected with the revision of the Vienna Convention", Afac/ear/4cci'</e/if.s.
I/oW/iViei and Guarantees, Helsinki symposium, OECD, 1993, 181-216.
De uiteindelijke tekst van het goedgekeurde Verdrag wijkt op een aantal punten af van de tekst van de
umbrella-draft, maar toch bevat het er onmiskenbaar de sporen van (Brown, O.F., II, "Recent Deve-
lopments from the Perspective of the United States", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Deve-
lopments in Nuclear Energy Law", Ac, 485-486).
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het schadevergoedingsbedrag zou worden betaald met de opbrengsten van een door de exploitan-
ten te betalen hefting. Deze hefting zou varieren al naargelang het type en de capaciteit van de
kerninstallatics. De tegenstanders van dit systeem oordcelden dat een dergelijk systeem in de
praktijk niet haalbaar zou zijn, gelet op het grote verschil in veiligheid tussen de kerninstallaties
van de verschillende landen. De exploitanten van "veilige" kerninstallaties waren met andere
woorden niet bereid om bijdragen te leveren voor minder veilige keminstallaties"".

Volgens de pool-draft diende de aansprakelijkheid van de exploitant te worden vastgesteld op een
hoger niveau dan de bedragen voorzien in het Verdrag van Parijs en het Verdrag van Wenen.
Voor de bedragen waarvoor geen dekking kan worden verkregen op de verzekeringsmarkt, zou-
den exploitanten een beroep kunnen doen op de Staat of zouden zij kunnen participeren in een
risicopool. Van belang is dat de voorstellen die in dit kader werden gelanceerd, in belangrijke
mate waren geinspireerd op het Amerikaanse systeem onder de Price-Anderson Act"', en dat de
exploitanten bereid waren hierop in te gaan, op voorwaarde dat een poolingsysteem op vrijwillige
basis zou worden gecreeerd^.

Het pool-systeem zou impliceren dat bepaalde exploitanten niet tot een dergelijke pool zouden
worden toegelaten. Voor bepaalde delegaties bij de onderhandelingen werd dit beschouwd als een
voordeel, aangezien op deze wijze landen zouden worden aangezet om de veiligheidsmaatregelen
te verscherpen; andere delegaties waren van oordeel dat dit ertoe zou leiden dat slechts een zeer
beperkt aantal landen tot het systeem van bijkomende compensatie zou kunnen toetreden^.
Tegelijk kon geen eensgezindheid worden bereikt over de vraag op welke wijze deze gemeen-
schappelijke bijdragen van de exploitanten dienden te worden georganiseerd: door middel van een
verplicht internationaal fonds dat door het IAEA zou worden beheerd, dan wel door aan de ex-
ploitanten de vrijheid te laten om al dan niet deel te nemen aan een poolingovereenkomst met
andere exploitanten"''.

Zowel de pool-draft als de levy-draft gingen dus uit van een collectieve bijdrage van de exploitan-
ten; na verschillende jaren van onderhandelingen bleek evenwel dat het onmogelijk zou zijn om
hierovcr een brede consensus te bereiken. Bijgevolg werd ervoor geopteerd dat de bijkomende
fondsvorming, naar het voorbecld van het Aanvullend Verdrag van Brussel, zou bestaan uit pu-
blieke fondsen.

De onderhandelingen hebben uiteindelijk in September 1997 tot een resultaat geleid, waarbij
uitsluitend wijzigingen werden aangebracht aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid zoals die
eerder bestond; er werd geen internationale aansprakelijkheid van de Staat ingevoerd. Op de
diplomatieke conferentie van 8 tot 12 September 1997 werden twee nieuwe Verdragen openge-
steld ter ondertekening: het Protocol aan het Verdrag van Wenen en het Verdrag inzake Bijko-
mende Compensatie.

Het Protocol ter wijziging van het Verdrag van Wenen brengt een aantal wijzigingen aan aan de
tekst van het Verdrag van Wenen van 1963 en voegt er een aantal nieuwe artikelen aan toe. De
voomaamste wijzigingen hebben betrekking op het geografische toepassingsgebied, het begrip

"Liability and Compensation for Nuclear Damage", / .c , 123.
Strohl, P., "Bilan des recherches de la section de langue francaise", o.c, 158.
Delpirou, D., "La contribution de l'industrie au financement compl&nentaire du risque nucleaire. Le
point de vue commun de deux organisations d'exploitants: OPEN et l'UNIPEDE", in M/c/eor -4cci-
rfe/itt. I>a6i7i7/tt a/irf Guara/ireej, OECD-NEA, 1993, 464-470.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 138. . • V
Strohl, P., "Bilan des recherches de la section de langue francaise", o.c, 159.
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nucleaire schade, en de aansprakelijkhcidslimiet van de exploitant van een keminstallatie"'. Het
Protocol treedt in werking drie maanden na het neerleggen van het vijfde instrument van ratifica-
tie ondertekening of goedkeuring"*. Eens het in werking zal zijn getreden, dient naar het Proto-
col en het Verdrag van Wenen te worden verwezen als het "Verdrag van Wenen van 1997 inzake
deCivielrechtelijke Aansprakelijkheid voor Kernongevallen""'.

Het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie stelt zich tot doel om een wereldwijd aansprake-
lijkheidsregime in het leven te roepen om de uit de regimes van het Verdrag van Parijs en het
Verdrag van Wenen voortvloeiende maatregelen te verbeteren en aan te vullen via een verhoging
van de beschikbare schadevergoeding bij een kernongeval. De verhoging van de schadever-
goeding wordt bereikt via een verzwaarde aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstal-
latie en via het ter beschikking stellen van publieke fondsen. Het Verdrag kan worden onder-
tekend door een Staat die hetzij lid is van een van de bestaande internationale nucleaire aanspra-
kelijkheidsregimes, hetzij verklaart dat haar interne wetgeving voldoet aan de bepalingen die zijn
weergegeven in de bijlage van het Verdrag. Dit is meteen een bijzonder kenmerk van het Verdrag
inzake Bijkomende Compensatie: het is een onafhankelijk Verdrag"* dat - anders dan het Aan-
vullend Verdrag van Brussel dat enkel openstaat ter ondertekening voor landen die eveneens lid
zijn van het Verdrag van Parijs - volledig losstaat van het NEA- of het IAEA-regime.

De enige voorwaarde die wordt gesteld is, dat een land dat een keminstallatie op zijn grondgebied
heeft, enkel tot het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie kan toetreden indien het eveneens is
toegetreden tot het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid. Het Verdrag inzake Bijkomende Com-
pensatie zal in werking treden op de negentigste dag volgend op de dag waarop ten minste 5
landen met een minimum geinstalleerde nucleaire capacitcit van 400.000 eenheden een instru-
ment van ratificatie of aanvaarding hebben neergelegd. Meteen is duidelijk dat enkel wanneer
enkele van de meest genucleariseerde landen zullen toetreden, het Verdrag in werking zal treden.

Het succes van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede generatie zal dus groten-
deels afhangen van de mate waarin nucleaire landen zullen toetreden tot het herziene Verdrag van
Wenen en tot het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie"'. In oktober 2000 hadden 14 landen
het Protocol van het Verdrag van Wenen ondertekend; 13 landen waren toegetreden tot het Ver-
drag inzake Bijkomende Compensatie*"'. Maar slechts twee landen hadden de Verdragen geratifi-
ceerd (met name Roemenie" en Marokko), waardoor de Verdragen van de tweede generatie nog
niet in werking waren getreden en waardoor de vraag kan worden gesteld of zij spoedig in wer-

Zo blijkt overigens uit de Preambule van het Protocol: "Considering that it is desirable to amend the
Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21st May 1963, to provide for broader
scope, increased amount of liability of the operator of a nuclear installation and enhanced means for
securing adequate and equitable compensation".
Artikel 21 van het Protocol.
Artikel 18, 2° van het Protocol.
Zo ook Horbach, N.L.J.T., "Lacunea of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach,
N.L.J.T., "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 69.
Schwartz, J., "Diplomatic Conference convened to adopt a Protocol to amend the Vienna Convention
on Civil Liability for Nuclear Damage and to adopt a Convention on Supplementary Compensation for
Nuclear Damage", in "Nuclear Inter Jura '97", Ac, 429. Ook in die zin Brodecki, Z., "The Polish-Soviet
Disputes arising from the Chernobyl Accident - A hypothetical legal analysis", in "La Reparation des
Dommages Catastrophiques", Ac, 260.
Bron: website van het IAEA op 28 juni 2000.
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king zullen treden"'. De geringe belangstelling van verschillende landen om toe te treden tot deze
verdragen, wordt hier en daar zwaar onder vuur genomen*".

Aangezien een goed begrip van deze nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede gene-
ratie inzicht vereist in de beginselen van de verdragen van de eerste generatie, zullen de bepalin-
gen van het Protocol van 1997 en het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie worden bespro-
ken in hoofdstuk 4, namelijk bij de bespreking van de basisprincipes van het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht. Telkens zal worden aangegeven op welke punten de Verdragen van 1997 afwijken
van de Verdragen van de eerste generatie.

2.2.2. J. De revw/e van Aer Fierrfrag van Pari/.s

Ingevolge de wijzigingen aan het Verdrag van Wenen, rijst uiteraard de vraag naar de impact
hiervan op het Verdrag van Parijs. In 1998 zijn inderdaad in de schoot van de NEA de werkzaam-
heden gestart voor de revisie van het Verdrag van Parijs.

De revisie van het Verdrag van Parijs heeft een dubbel doel. Ten eerste zal emaar worden ge-
streefd om de bepalingen van het Verdrag van Parijs af te stemmen met deze van het gewijzigde
Verdrag van Wenen. Aangezien het Verdrag van Wenen werd gemodemiseerd vereist een trans-
parent internationaal nucleair aansprakelijkheidsrecht eveneens de modemisering van het Verdrag
van Parijs*". Met name de koppeling van beidc regimes via het Gemeenschappelijk Protocol
vereist dat beide Verdragen zo nauw mogelijk op elkaar aansluiten.

Ten tweede zal worden onderzocht in welke mate het herziene Verdrag van Parijs en het herziene
Aanvullend Verdrag van Brussel compatibel zijn met het Verdrag inzake Bijkomende Compensa-
tie"*. De voornaamstc thema's bij de onderhandelingen voor de revisie van het Verdrag van Parijs
zijn: het optrekken van de aansprakelijkheidslimiet, de uitbreiding van het geografisch toepas-
singsgebied, de invulling van het begrip "schade" en het wijzigen van de wederkerigheidsbepa-

***'*

Het is van belang erop te wijzen dat in het kader van de NEA ook de revisie van het Aanvullend
Verdrag van Brussel aan de orde is. Er wordt aan gedacht om de tweede schijf van het Verdrag
van Brussel (tussenkomst van de installatiestaat) onder te brengen in het Verdrag van Parijs. Een

Al moet worden benadrukt dat de toetreding tot deze Verdragen niet ailesbepalend is in die zin dat ook
een afdoende nationale regeling aan slachtoffers een ruime bescherming kan bieden (Vanden Borre T.,
"Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via Internationale Verdragen: de Ve-
renigde Statcn versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en Verhoosel, G., (red.), "Grensover-
schrijdende milieuproblemen", / .c , 484).
Het feit dat meer dan 10 jaar na het ongeval in Tsjemobyl verschillende landen nog geen eigen wetge-
ving inzake nucleaire aansprakelijkheid hebben opgesteld, wordt door Boustany beschouwd als funda-
menteel strijdig met een rechtsstaat Boustany, K., "Le developpement de la normativit6 nucleaire ou
l'art de Invasion juridique", o.c, 44.
Horbach, N.L.J.T., "Lacunea of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.L.J.T.,
"Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", / . c , 77.
NEA, Note by the Secretariat, Proposed Revision of the Mandate of the Group of Governmental Ex-
perts on third party liability in the field of nuclear energy, floom Docume/i/ W° / , 1999,4.
Summary Record of the meeting held in Paris, 21 -22 October 1999, /V£4/S£A'/L£G('PP;5, 6.
Rustand, H., "Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy. Progress report
on negotiations to revise the Convention", in "Reform of Civil Nuclear Liability", International Sym-
posium, Budapest, OECD, Paris, 2000, 142 e.v.
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van de voorstellen die begin 2000 ter tafel lag, was om de derde schijf van het Aanvullend Ver-
drag van Brussel te vervangen door een verplicht pooling systeem van de exploitanten*".

Het ligt in de bedoeling van de onderhandelaars om de discussies af te ronden tegen het einde van
2001 of uiterlijk in 2002. Aangezien de onderhandelingen nog volop aan de gang zijn, is het niet
eenvoudig om reeds enig inzicht te verkrijgen in de voortgang van de onderhandelingen. Toch
zullen in het verdere onderzoek, in de mate waarin de beschikbare bronnen dit toelaten, ook de
voorstellen worden besproken die in het kader van de revisie van het Verdrag van Parijs ter tafel
liggen. • - -'. --.••.

2.5. Co«c/«si« • -

Uit bovenstaand overzicht van de internationale Verdragen die in het kader van dit onderzoek
relevant zijn, kunnen conclusies worden getrokken in verband met de tijd die nodig is om nieuwe
Verdragen in het leven te roepen, in verband met de inhoudelijke aspecten van de Verdragen van
de eerste en de tweede generatie en tenslotte in verband met de naast elkaar bestaande nucleaire
aansprakelijkheidsregimes. . . . . . .

Blijkbaar is het niet makJcelijk om een overeenkomst te bereiken over een Verdrag inzake de
aansprakelijkheid voor schade uit kemongevallen: het heeft ongeveer drie decennia geduurd eer
de Verdragen van de eerste generatie (Verdrag van Parijs van 1960 en Verdrag van Wenen 1963)
werden aangevuld door de Verdragen van de tweede generatie"*. Het ongeval in Tsjernobyl heeft
als effect gehad dat een Verdrag inzake onderlinge bijstand en een Verdrag inzake vroegtijdige
melding in een recordtempo zijn tot stand gekomen en dat ook de onderhandelingen inzake de
toenadering tussen beide regimes in een stroomversnclling terechtkwamen - hetgeen heeft geleid
tot het Gemeenschappelijk Protocol van 1988. Verder vormde Tsjernobyl de aanleiding tot twee
Verdragen inzake Nucleaire Veiligheid - waarvan er een betrekking heeft op de delicate kwestie
van het beheer van radioactief afval en gebruikte splijtstoffen - en tot twee Verdragen waarvan
wordt verwacht dat zij het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht moderniseren. Toch
moet worden vastgesteld dat de onderhandelingen van het Protocol van het Verdrag van Wenen
en van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie ruim tien jaar hebben aangesleept en slechts
11 jaar na het ongeval van Tsjernobyl werden opengesteld ter ondertekening. Bovendien is het
twijfelachtig of deze wijzigingen ooit in werking zullen treden.

Bij een inhoudelijke analyse van de verschillende verdragen valt het in de eerste plaats op dat de
Verdragen van de eerste generatie uitsluitend betrekking hadden op de civielrechtclijke aanspra-
kelijkheid bij kemongevallen (hetzij bij vaste kerninstallaties, hetzij bij maritiem transport). Deze
Verdragen bevatten daarentegen geen bepalingen inzake de internationale aansprakelijkheid van
Staten bij schade door grensoverschrijdende kemongevallen; een poging om hieraan verandering
te brengen bij het Protocol van het Verdrag van Wenen of het Verdrag inzake Bijkomende Com-
pensatie is mislukt. De nucleaire aansprakelijkheidsverdragen hebben dus enkel geleid tot een

Summary Report, Ninth Meeting of the Contracting Parties to revise the Paris Convention, floom
Z)ocume/ir w° 40, 2000, 3; Report, Eight Meeting of the Contracting Parties to revise the Paris Conven-
tion, ./v£/f/z.£G/cm:r.2ooo;/.5,10.
De enige wijziging aan de Verdragen van de eerste generatie die v66r het ongeval in Tsjernobyl in
werking is getreden, is het Protocol van 1964 aan het NEA-regime (Verdrag van Parijs en Aanvullend
Verdrag van Brussel). Zo hadden de aanslepende onderhandelingen inzake het Protocol van 1982 en
inzake de temtoriale binding van beide regimes blijkbaar een duwtje in de rug van Tsjernobyl nodig.
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zekere harmonisatie van het nucleaire privaatrecht van verschillende landen"'. Hiermee is even-
wel niet gezegd dat in de "pre-Tsjemobyl periode" geen aandacht werd besteed aan de andere
elementen van het nucleaire risico: in 1968 kwam het non-proliferatieverdrag tot stand en reeds in
1959 vaardigde Euratom een eerste richtlijn uit inzake stralingsbescherming.

Pas bij de Verdragen van de tweede generatie werd een verdrag opgesteld inzake nucleaire veilig-
heid. Via het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid van 1994 wordt getracht om een nucleaire
veiligheidscultuur te creeren en bij te dragen tot de preventie van kernongevallen. Blijkbaar wil-
len de regcringen van de verschillende landen ook meer en meer de duidelijkc band tussen veilig-
heid, preventie en aansprakelijkheid benadrukken; dit blijkt met name uit het feit dat een land dat
over keminstallaties beschikt slechts tot het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van Sep-
tember 1997 wordt toegelaten, indien het ook is toegetreden tot het Verdrag inzake Nucleaire
Veiligheid.

Toch moet worden vastgesteld dat de nieuwe juridische instrumenten van de tweede generatie -
de Verdragen inzakc onderlinge assistcntie en vroegtijdige kennisgeving en het Verdrag inzake
Nucleaire Veiligheid - nauwelijks concrete of dwingende juridische bepalingen bevatten: de
verschillende landen zijn er in essentie toe gehouden om bcpaalde informatie te verschaffen of zij
kunnen worden gevraagd om bijstand te verlenen; van enige bijstandsplicht is evenwel geen
sprake. Over de controle op de juistheid van de verstrekte informatie en de opvolging daarvan is
nauwelijks iets geregeld. In die optiek wekt het weinig verwondering dat het Verdrag inzake
Nucleaire Veiligheid en het gcmeenschappelijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van
gebruikte splijtstoffen en Radioactief Afval relatief snel in werking zijn getreden. Hiermee is
meteen de vraag gesteld naar de juridische draagwijdte van het intemationale kemenergierecht.

In het intemationale recht rijst in het algemeen de vraag naar de afdwingbaarheid van de regels
neergelegd in de verschillende verdragen en naar de mate waarin Staten kunnen worden aanspra-
kelijk gesteld wanneer zij hun intemationale verbintenissen niet nakomen^° *". Specifiek met
betrekking tot het kemenergierecht gcldt dat het intemationale kemenergierecht voor een groot
deel bestaat uit niet dwingende juridische bepalingen^: het IAEA, noch de NEA hebben de
bevoegdhcid om dcrgelijke bepalingen uit te vaardigen. Ook de afdwingbaarheid van de in hun
schoot tot stand gekomen Verdragen is gering. Daarom wordt aan het intemationale kernenergie-

Alle "eerste" verdragen inzake bepaalde vormen van milieuaansprakelijkheid hebben overigens betrek-
king op een internationaal geregeld systeem van civielrechtelijke aansprakelijkheid en niet op de inter-
nationaalrechtelijke aansprakelijkheid van staten (Doeker, G. en Gehring, T., "Private or International
Liability for Transnational Environmental Damage - the precedent of conventional liability regimes",
o.c, 16).
Net zoals dit het geval is in het Belgische en Nederlandse contractenrecht, dienen geldig afgesloten
verdragen te worden nageleefd (pacfa su/M servanaa), en te goeder trouw te worden uitgevoerd - zoals
aangegeven in artikel 26 van het Weense Verdragenverdrag van 1969 (Zie hierover Nguyen Quoc, D.,
Daillier, P. en Pellet, P., Droir /nternafiona/ PuWic, 5° druk, LGDJ, Parijs, 1994, 216). In het intema-
tionale recht worden de overeenkomsten (verdragen) afgesloten door verschillende Staten, zodat de
plicht om het verdrag na te komen in de regel enkel op de Staat en haar verschillende organen rust
(Carreau, D., Droi'r /nre/Tiariona/, Pedone, 6° druk, Parijs, 1999, 148).
Indien een Staat de verdragsbepalingen heeft geschonden, is een sanctie mogelijk: in principe leidt een
schending van een intemationale verbintenis tot de verplichting om deze schending te herstellen (Co-
gen, M., //anrftoe/t //Kernaf/onoo/ recAf, Mys & Breesch, Gent, 1998, 102) en kan de intemationale
aansprakelijkheid van de auteur in het gedrang worden gebracht (Carreau, D., "Droit International",
Ac, 429).
Zie met betrekking tot nuclear safety: HeTrero de la Fuente, A., "The legal force of international rules
relating to nuclear risks", A/uc/ear t a w flu//erm, vol. 30, 1982,47-59.
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recht verweten te zeer uit so/? /aw te bestaan*'". De enige dwingende juridische bepalingen zijn
terug te vinden inzake nucleaire aansprakelijkheid en inzake non-proliferatie^*. Pelzer stelt in dit
verband dat het internationale recht moet worden beschouwd als een "imperfect legal order"""'.
Voor de lidstaten van Euratom ligt de situatie enigszins anders, gelet op de mogelijke aansprake-
lijkheid van een lidstaat bij schending van het gemeenschapsrecht. De Verdragen van de tweede
generatie hebbcn weinig veranderd aan de beperkte juridische dwingende kracht van het interna-
tionale kernenergierecht. Bijgevolg is het zeer de vraag of de Verdragen van de tweede generatie
daadwerkelijk hebben geleid tot een fundamentele wijziging, c.q. verbetering van het internatio-
nale kernenergierecht. Specifiek inzake nucleaire aansprakelijkheid, verdedigt Boustany de stel-
ling dat de principes inzake nucleaire aansprakelijkheid dermate zijn aanvaard dat een gewoonte-
rechtelijke norm is ontstaan op basis waarvan een internationaal-rechtelijke plicht bestaat om te
voldoen aan de eisen van een gedegen systeem van civielrechtelijke nucleaire aansprakelijkheid*''*
247

Een derde element dat bij dit overzicht in het oog springt, is het naast elkaar bestaan van twee
verschillende regimes inzake nucleaire aansprakelijkheid. Er hebben steeds twee internationale
nucleaire aansprakelijkheidsregimes bestaan: een universeel regime van het Internationaal
Atoomagentschap (IAEA) te Wenen en een regionaal regime van Kernenergie-Agentschap van de
OESO (NEA) te Parijs. Het grote inhoudelijke verschil tussen beide regimes, die overigens de-
zelfde basisbeginselen hanteren, bestaat erin dat in het NEA-regime de totale schadevergoeding
die voor een slachtoffer beschikbaar is, uit meerdere schijven bestaat. Het Aanvullend Verdrag
van Brussel voert inderdaad, bovenop de eerste schijf van de aansprakelijkheid van de exploitant
van de kerninstallatie overeenkomstig het Verdrag van Parijs, een tweede schijf en een derde
schijf in; beide schijven bestaan uit overheidsmiddelen: respectievelijk middelen ter beschikking
gesteld door de installatiestaat en middelen van de verschillende Verdragspartijen.

Het antwoord op de vraag waarom een dergelijke solidariteit uitgerekend aanwezig is in het NEA-
regime, is blijkbaar te vinden in de regionale samenhang tussen de leden van het Verdrag van
Parijs: het zijn hoofdzakelijk Euratom-lidstaten, die samen met cnkele buurlanden lid zijn van het
Verdrag van Parijs. Gelet op de culturele en socio-economische gelijkcnis, en de gelijkwaardige
technische kwalitcit van de kerninstallaties, was een solidaire bijdrage tussen deze verschillende
landen reeds mogelijk in 1963, bij het afsluiten van het Aanvullend Verdrag van Brussel. Blijk-
baar heerste toen reeds vertrouwen in de wederzijdse veiligheid van de kerninstallaties - de be-
voegdheden en inspanningen van Euratom ter zake, zullen daar wellicht niet vreemd aan zijn
geweest.

Een analoge socio-economische gelijkenis is in veel mindere mate aanwezig tussen de landen van
het Verdrag van Wenen. Vandaar dat een eerste stap in de richting van een solidariteit pas veel

Boustany, K., "Le developpement de la normativite nucl6aire ou l'art de Invasion juridique", o.e, 43
e.v.

244

Ook in die zin Strohl, P., "Chernobyl et le probleme des obligations intemationales relatives aux
^ accidents nucleates", o.c., C.57.

Pelzer, N., "The present state of research carried out by the English speaking section of the Centre for
^ Studies and Research", o.c., 294.
^ Boustany, K., "Le deVeloppement de la normativite' nucleaire ou l'art de Invasion juridique", o.c, 57.

De mate waarin inderdaad kan worden gesproken van een intemationaalrechtelijke gewoonteregel en
de mate waarin een Staat kan worden aansprakclijk gesteld indien het haar verplichtingen uit het inter-
nationale kernenergierecht niet zou nakomen is een discussie waarop in het kader van dit proefschrifl
niet verder wordt ingegaan. Onze aandacht richt zich immers primair op de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid voor kemongevallen.
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later is gezet - met name in het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie -waarvan de inwer-
kingtreding nog velejaren opzich kan laten wachten. .

Zowel de geografische spreiding van de landen van het IAEA-regime, als de hieruit noodzakelij-
kerwijze voortvloeiende socio-economische verschillen, verklaren mctcen waarom beide regimes
worden in stand gehouden. Opvallend is dat zowel ten tijde van het afsluiten van het Verdrag van
Wenen als op latere tijdstippen is getracht beide regimes beter op elkaar af te stemmen, of zelfs in
elkaar te doen opgaan. Totnogtoe is men er enkel in gelukt om beide regimes aan elkaar te koppe-
len door middel van het Gemeenschappelijk Protocol van 1988. Blijkbaar zullen de kansen op een
daadwerkelijke toenadering slechts reeel worden wanneer het IAEA-regime eenzelfde "bescher-
ming" biedt als het NEA-regime wat betreft de Staatsinterventie, de hoogte van de aansprakelijk-
heid van de exploitant van een kerninstallatie en de veiligheid van dc kerninstallaties. Uiteraard
rijst de vraag of de twee regimes per se volledig moeten worden geintegreerd. Het lijkt voor de
hand liggend dat een beter regionaal regime haar voordelen niet uit handen wenst te geven aan
een universeel regime dat aan slachtoffers van kernongeval minder te bieden heeft.

Hiermee is misschien zelfs het nut aangetoond van regionale Verdragen inzake nucleaire aanspra-
kelijkheid of ruimer, inzake kernenergierecht. Het is makkelijker om in kleinere groep tot een
consensus te komen aangaande de hoogte van de aansprakelijkheid etc. Uiteraard heeft regiona-
lisme ook duidelijke nadelen: het heeft geen zin verschillende eilanden te creeren die op geen
enkele manier met elkaar in verbinding zijn. Het lijkt dan ook dat de huidige situatie waarbij
regionalisme via het Gemeenschappelijk Protocol wordt overbrugd, een stap is in de goede rich-
ting.

Toch is het naast elkaar bcstaan van verschillende regimes niet eigen aan de nucleaire aanspra-
kelijkheidsverdragen. Ook inzake het garanderen van het vreedzaam gebruik van kemenergie,
bestaat het mondiale safeguards-systeem van het IAEA naast de regionale systemen van Euratom,
ABACC (Argentinie en Brazilie) en OPANAL (Latijns-Amerika)'''* en lijkt de wisselwerking tus-
sen deze regionale systemen enerzijds en het overkoepelende mondiale systeem anderzijds, goed
te functioneren. In zekere zin zou, indien het IAEA waakt over een algemene uniformiteit van het
intemationale kernenergierecht, een systeem van regionale bevoegde instanties kunnen worden
beschouwd als een toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in het kernenergierecht. Zo zou
Euratom, vertrekkende van het Verdrag inzake onderlinge bijstand, een richtlijn kunnen uitvaar-
digen waarbij de vage beginselen van deze verdragen verder worden geconcretiseerd en vervol-
gens worden omgezet in dwingende juridische regelgeving. Hetzelfde geldt voor de nucleaire
aansprakelijkheidsverdragen: nicts belet dat Euratom een richtlijn inzake de aansprakelijkheid
voor kernongevallen zou uitvaardigen, waarbij dan een aantal principes van het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie zouden worden opgenomen of waarin, meer in het algemeen, de rege-
ling van het Verdrag van Parijs verder zou worden uitgewerkt.

In de huidige context is het opvallend dat enkel de nucleaire Verdragen die vage beginselen pro-
pageren snel worden ondertekend en van kracht worden. De Verdragen die wel juridische ver-
plichtingen met zich mee brengen worden slechts moeizaam geratificcerd en zullen misschien
nooit in deze vorm in werking treden. Het enthousiasme van Staten om toe te treden tot de nucle-
aire Verdragen is dus omgekeerd evenredig met de mate waarin deze verdragen juridische ver-
plichtingen opleggen. Dit geldt voor de Verdragen van de eerste generatie (het Verdrag van We-
nen) en naar alle waarschijnlijkheid ook voor deze van de tweede generatie. Misschien valt de

Zie hierover Vanden Borre, T. en Carchon, R., "Preventing the Proliferation of Nuclear Weapons: 50
Years of Atoms for Peace", o.c, 23 e.v.
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terughoudendheid te verklaren doordat het uiteindelijke resultaat van de verdragsondcrhandelin-
aen als grootste gemene deler, voor sommige landen veel te ver lijkt te gaan en voor andere
landen niet ver genoeg.

Los van deze discussie, is het voor het vervolg van dit onderzoek vooral van belang dat op basis
van de nucleaire Verdragcn van de eerste generatie, de verschillende landen van het NEA-regime
(en grotendeels ook van het IAEA-regime) de in de verdragen aangegeven principes hebben
opgenomen in hun nationale wetgeving. De Verdragen hebben in dat opzicht dan ook een belang-
rijke verdienste op het vlak van de harmonisering van de wetgeving. Of en in welke mate de
nucleaire aansprakelijkheidsverdragen het ontstaan van het Belgische en Nederlandse kemener-
gierecht hebben beinvloed, wordt in de volgende paragrafen aan de orde gesteld.

Hieronder eerst wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het kemenergierecht in Belgie (§ 3)
en Nederland (§ 4). Zowel de materieelrechtelijke bepalingen als het institutionele kader worden
hierbij aan de orde gesteld. Deze analyse is noodzakelijk omdat vanaf het volgende hoofdstuk
steeds de bepalingen van zowel de Verdragen als van het Belgische en Nederlandse kemenergie-
recht in de analyse worden betrokken. Het ligt voor de hand om in het overzicht van deze rechts-
systemen die aspecten te bespreken die van belang zullen zijn voor de verdere analyse in dit
proefschrift.

3. ONTSTAAN VAN HET BELGISCHE KERNENERGIERECHT

Het ontstaan van het Belgische kernenergierecht kan niet worden losgezien van de bijzondere
positie van Belgie in de ontwikkeling en het gebruik van kernenergie: via haar Kongolese kolonie
had Belgie namehjk toegang had tot unieke uraniumertsen. De rol van Belgisch-Kongo in de
ontwikkeling van kernenergie in Belgie wordt in § 3.1 besproken. Nadien wordt in grote lijnen de
totstandkoming van het "algemene" Belgische kernenergierecht*" geschetst (§ 3.2). De nadruk
zal daarbij liggen op de wetgeving inzake stralingsbescherming. De eerste wetten inzake nucleaire
aansprakelijkheid worden in § 3.3 aan de orde gesteld. De invloed van de Belgische staats-
hervorming (federalisering) op het kemenergierecht wordt in § 3.4 besproken. De conclusie van
de in deze paragraaf gevoerde analyse wordt weergegeven in § 3.5.

3./. De ro/ von fie/g/scM-Aongo voor oe o/irWMe/i/ig van fterfiefi«g/e in Z?e/j>/£

Een belangrijke factor in de ontwikkeling van het kernenergieprogramma van Belgie bestond in
de ontdekking in Katanga (Belgisch-Kongo) van aanzienlijke hoeveelheden uraniumerts met een
uitzonderlijke concentratie uranium. Vanaf 1921 begon Union Miniere de exploitatie van de
miner rfu //au/-/watanga; tot 1936 zou een totale hoeveelheid van 5.700 ton uranium worden
ontgonncn. De ontgonnen ertsen bleven deels ter plaatse en werden deels naar Belgie (Olen)
getransporteerd^.

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bestond het risico dat Hitler de hand zou kunnen
leggen op de Belgische uraniumvoorraden. Voor 10 mei 1940 slaagde Union Miniere erin om
ongeveer 1.000 ton ruw uraniumerts dat in Belgie aanwezig was, te verschepen naar de Verenigde

Hiermee wordt bedoeld dat deel van het kemenergierecht dat geen deel uitmaakt van het nucleaire
aansprakelijkheidsrecht.
Gillon, L., "L'approvisionnement en uranium", i'energ/e M/c/eo/re en £uro/>e: rfas Oigmei a £ura-
'om, Actes de joumees d'etudes de Louvain-la-Neuve, 18-19 november 1991; Vandenberghe, H.,
k HI fle/gie, SCK/CEN, ENE.RA95xx, april 1995 (niet gepubliceerd), 12.
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Staten en naar het Verenigd Koninkrijk. Ook de in Kongo aanwezige voorraden werden naar de
VS gestuurd"'.

Aldus waren de {Congolese uraniumvoorraden voor de Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk van belang en ontstond een samenwerking tussen Belgie enerzijds en de Verenigde Staten en
het Verenigd Koninkrijk anderzijds*". Deze samenwerking werd juridisch vastgelegd door mid-
del van commerciele contracten inzake de aankoop van uranium. Daarnaast ontstonden in de
periode 1944 en 1956 tussen Belgie, de VS en het VK de eerste bi- en tripartite Verdragen inzake
het gebruik van kernenergie.

Een eerste Verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Belgie -
dat uiteraard diende geheim te blijven - werd in de vorm van een Memorandum of Understanding
afgesloten op 26 September 1944. Hoewel de bewoordingen van het "Verdrag" vaag waren opge-
steld, verleende Belgie aan de VS en het VK een optie voor de aankoop van uranium en verbon-
den de VS en het VK er zich anderzijds toe om Belgie toegang te verlenen tot de kennis inzake
het gebruik van kernenergie voor commerciele doeleinden"\ Belgie bevond zich dus in een
bevoorrechte positie omdat het, als enige niet grootmacht, toegang zou krijgen tot de kennis inza-
ke kernenergie.

Maar in 1946 stemde het Amerikaanse Congres de Atomic Energy Act, die een strikte geheim-
houding van nucleaire kennis en materiaal invoerde**'. Belgie eiste compensates tengevolge van
het nucleaire embargo en kreeg die, na enig aandringen, in de vorm van een hefflng per kilogram
geexporteerd uraniumerts*": in 1951 stonden de VS een heffingstoeslag toe voor de leveringen
tot aan het einde van het Memorandum in 1956. Deze extra fondsen zouden worden aangewend
voor de financiering van het Belgisch nucleair onderzoeksprogramnW. Maar nog steeds kreeg
Belgie geen toegang tot nucleaire kennis.

Pas gedurende de onderhandelingen voor de hernieuwing van het Memorandum van 1944 in het
midden van de jaren vijftig*", werd daadwerkelijk tegemoet gekomen aan de Belgische eisen en
kregen Belgische wetenschappers en industrielen opleiding in Britse en Amerikaanse labo's; een
tiental mensen kreeg zelfs een opleiding bij de USAEC. De gewijzigde Amerikaanse houding
dient ongetwijfeld te worden gezien in het licht van de versoepeling van de geheimhouding rond
civiele toepassingen van kernenergie, ten voordele van een gecontroleerde internationale samen-

Gillon, L , "L'approvisionnement en uranium", o.c; zie uitvoerig: Vandenberghe, H., "Kernenergie in
Belgie",/.c, lOe.v.
Buch, P., Mund, E. en Vanderlinden, J., "Aux origines de 1'effort nucleaire beige", in Govaerts, P.,
Jaumotte, A. en Vanderlinden, J. (ed), £/n rfem/'-iciec/e rfe nudeo/re en fle/gigue. 7emo/gnages, Belgi-
an Nuclear Society, Presses Universitaires Europ6ennes, 1994, 22.
Zie hierover Helmreich, J.E., "The Uranium Negotiations of 1944" in I e Congo fle/ge rfuranr /a w-
co/irfe Cuere Momfra/e, Brussels, Royal Academy for Overseas Studies, 1983, 253-283; Helmreich,
J.E., "Belgium, Britain, the United States and Uranium, 1952-1959", Surfm Dip/omor/ca, n° 3, 1990,
27-81.
Zie over deze wet o.m. Fischer, G., Z,'£nefgie ofo/m^ue ef /e.s £7nM t/nw. £>ro// /me/vie e/ dro/f //iW-
n<7//onn/, Paris, Durand-Auzias, 1957, 87 e.v.; zie eveneens hoofdstuk 13
Vandenberghe, H., "Kernenergie in Belgie", Ac, 21.
Helmreich, J.E., "Belgium, Britain, the United States and Uranium, 1952-1959", o.c, 27-81.
Het Memorandum liep tot 1956; het werd vemieuwd middels de ,4g/-eemen//or Co-operafio/j Concer-
ning </ie C/v/7 t/ses o//4fomic £nergy oehveen r/ie Governmen/ o/r/ie (/m'ta/ 5/o«e5 o/^menca and rt*
Covernmen/o/fle/giu/n, getekend op 15 juni 1955.
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werking. De gewijzigde houding bleek uit de Price-Anderson Act van 1957 en het reeds aange-
haalde "Atoms for Peace" programma van president Eisenhower"*.

Het is interessant aan te stippen dat de eerste Belgischc wetgeving inzake civiele aansprakelijk-
heid bij kernongevallen rechtstreeks is verbonden aan de start van het Studiecentrum voor Kern-
energie (SCK) en dat de start van het SCK op zijn beurt een gevolg was van bovenvermelde
overeenkomsten en dan met name wat betreft de heffingen op het uraniumerts. Uit de opbrengst
ervan werd in 1951 te Mol het Studiecentrum voor Toepassingen in de Kernenergie (STK.) - het
latere SCK - opgerichr"'. Hiermee was Belgie het eerste Westerse land buiten de traditionele
grootmachten dat vreedzame nucleaire activiteiten ging (en kon) ontplooien. Vanaf het moment
echter waarop kernenergie werd aangewend, drong de noodzaak zich op om de burger daadwer-
kelijk te beschermen tegen het hiermee gepaard gaande nucleaire risico, in de meest brede zin van
het woord. Op deze wijze ontstond het Belgische kemenergierecht.

J.2. 0verz/c/if van

In navolging van de wetgeving van de grootmachten werd in Belgie een wetgevend kader gecre-
eerd teneinde zowel de veiligheid van de Staat als de veiligheid van de bevolking en van de werk-
nemers tegen de gevaren van kernenergie te garanderen en teneinde een regeling te treffen inzake
de aansprakelijkheid bij kernongevallen.

De regels met betrekking tot de fysieke bescherming van kernmateriaal en inzake safeguards
vallen onder de regelgeving inzake de bescherming van de veiligheid van dc Staat. Het Verdrag
inzake de externe beveiliging van kernmateriaal werd goedgekeurd bij wet van 24 juli 1984**';
het Verdrag werd door Belgie bekrachtigd op 6 September 1991, met ingang van 6 oktober 1991.
Tegelijk voegde de wet van 17 april 1986 een aantal nieuwe bepalingen toe aan het Strafwet-
boek*". Voor wat betreft de controle op de aanwending van nucleair materiaal voor vreedzame
doeleinden, is Belgie lid van het Non-Proliferatie Verdrag en uiteraard van Euratom. Uit dien
hoofde werd in april 1973 tussen het IAEA, Euratom en de niet kernwapenstaten van Euratom,
een internationale overeenkomst afgesloten^ *". In het bijzonder wat de taken van het IAEA

Cfr. supra, § 1.1 van dit hoofdstuk.
Cfr. in/ra, § 2.3.1 bij de bespreking van de wet op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het SCK.
Het is niet de bedoeling om hier een volledig overzicht te geven van alle wetgeving en van alle contro-
le-instanties die terzake bevoegd zijn. Hier wordt volstaan met een beeld van de voomaamste regels in-
zake veiligheid die, zoals we later zullen zien, ook hun relevantie hebben op het vlak van de prikkels
op het gedrag van de exploitant. Voor een volledig beeld van de nucleaire wetgeving, kan worden ver-
wezen naar de door de NEA uitgegeven losbladige reeks Afac/eor Leg/j/a/io/i.
AS., 27 febmari 1992.
B.S., 14augustus 1986.
Met name een Afdeling Ilbis aan het hoofdstuk I inzake diefstal en afpersing "Diefstal en afpersing van
kemmateriaal" (artikelen 477-477 sexies Sw), een hoofdstuk Ibis "Externe beveiliging van kemmateri-
aal" (artikel 488bis Sw). Beide hoofdstukken behoren tot Titel 9 van het Sw inzake misdaden en wan-
bedrijven tegen eigendommen. Verder werden ook de artikelen 33Ibis en 487bis ingevoerd in het Bel-
gische Strafwetboek.
Wet van 14 maart 1975 betreffende goedkeuring van het Verdrag inzake de niet verspreiding van
kemwapens, B.5., 20 november 1975, 14680; Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgie, het Konink-
rijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom
Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de In-
ternationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, de leden 1 en 4 van het Ver-
drag inzake de niet verspreiding van kemwapens, B.5., 20 november 1975, 14688.
Over de samenwerking tussen Euratom en het IAEA, zie o.m. Gijssels; J., "L'accord entre Euratom et
l'AIEA en application du Traite de non-proliferation des armes nucldaires", ^/inuo/re Franpaij de
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betreft, werden bij wet van 20 juli 1978 de nodige schikkingen getroffen om de inspecteurs van
het IAEA toe te laten hun inspectie- en verificatiewerkzaamheden uit te voeren^*.

De belangrijkste wet inzake stralingsbescherming is de wet van 29 maart 1958^' ter bescherming
van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen^ voortspruitende gevaren, uitgevoerd door
het KB van 28 februari 1963 houdende Algemeen Reglement op de bescherming van de bevol-
king en van de werknemers tegen de gevaren van ioniserende stralen en het KB van 11 mei 1971
houdende Militair Reglement. Zowel de wet zelf als de KB's bevatten een zeer technische materie
waarin onder meer is opgenomen: zeer gedetailleerde veiligheidsvoorschriften waaraan nucleaire
installaties dienen te voldoen, limietdoses waaraan verschillende categorieen mensen (werkne-
mers, bevolking, ...) mogen worden blootgesteld, evenals een brede waaier van controlevoor-
schriften (onder meer medisch toezicht van de werknemers van een nucleaire installatie, toe-
gangsbeveiliging, .. .), voorschriften inzake vervoer van nucleair materiaal enzovoort. Het toe-
zicht van het Algemeen Reglement is in handen van </e D/ens/ voor 5ercAerm/Vig /ege« /onwe-
rende Sfra/mgen (DBIS), dat deel uitmaakt van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefrnili-
eu'"'. Voor de vergunningsaanvragen voor kerninstallaties werkt zij nauw samen met de
voor 7ec/in/5c/ie Ke;7/g/ieid van A'uc/eaire /«s/a//a//es (DTVNI).

Voor een groot deel is de wet van 1958, althans in theorie, vervangen door een andere wet. Op 15
april 1994 werd de wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen
de uit ioniserende stralingen voortspruitendc gevaren en betreffende het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle (FANC) goedgekeurd"".

Het FANC is belast met een algemene taak van toezicht en controle en met het begeleiden van de
inspecteurs van het IAEA wanneer deze hun controlewerkzaamheden uitvoeren. Het FANC zal
aldus de taken ovememen van de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Straling (DBIS).
De wet voor/.iet dat de leden van de controledienst van het FANC worden bekleed met de hoeda-
nigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de Procureur des Konings. Daar-
naast heeft het FANC ook een algemene opdracht om wetenschappelijke en technische documen-
tatie op het gebied van nucleaire veiligheid samen te stellen en om neutrale en objectieve informa-

iV //iferno/iofia/, 1972, 837-863; Thorstensen, S. en Chitumbo, K., "Safeguards in the European
Union: the New Partnership Approach", /,4£>f £u//erin, N° 1, 1995, 25-28; Vanden Borre, T. en Car-
chon, R., "Preventing the Proliferation of Nuclear Weapons: 50 Years of Atoms for Peace", o.c, 43.
Wet houdende geeigende beschikkingen teneinde de Internationale Organisatie voor Atoomenergie toe
te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden door te voeren op Belgisch grondgcbied, in uitvocring
van het Internationaal akkoord van 5 april 1973 bij toepassing der §§ 1 en 4 van artikel III van het Ver-
drag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens (5.5., 17 oktober 1978).
fi.S., 30 april 1958, uitgevoerd bij KB van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
(S.S., 16 mei 1963). Artikel twee van de wet luidt: "De Koning met uitsluiting van de gemeenteover-
heid is gemachtigd, aan de invoer, het produceren, het vervaardigen, het onder zich houden, de door-
voer, het vervoer, het te koop aanbieden, het verkopen, het onder bezwarende voorwaarden of koste-
loos afstaan, de verdeling en het gebruik met commercieel, industrieel, wetenschappelijk, medisch of
enig ander oogmerk, van apparaten of stoffen, die ioniserende stralingen kunnen verspreiden voor-
waarden te verbinden die de bescherming van de gezondheid van de bevolking en van het leefmilieu
tot doel hebben. Hij kan eveneens, met dit doel, de verwijdering en de afvoer van radioactieve stoffen
reglementeren". Zie hierover Deketelaere, K. e.a., "Handboek energierecht", Ac, 196-198.
Ioniserende stralingen worden gedefinieerd als: "stralingen die, op hun doortocht, de stof al dan niet
rechtstreeks ioniseren" (artikel 1 van de wet van 29 maart 1958).

Deze dienst is eveneens bevoegd inzake te toekennen van vergunningen en het voorbereiden van
nieuwe regelgeving inzake stralingsbescherming. • •••'.••• -
fl.S., 29 juli 1994, 19537.
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tie op nucleair gebied te verspreiden. Artikel 54 van de wet op het FANC laat de inwerkingtreding
evenwel afhangen van een KB. Einde 2000 was de wet evenwel slechts fragmentarisch van kracht
geworden"', waardoor nog steeds een aantal bepalingen van de wet van 1958 van kracht zijn:
artikel 52 van de wet op het FANC dat de wet van 1958 opheft, is immers nog steeds niet in
werking getreden. Het Algemeen Reglement blijft van kracht zolang het niet is opgeheven of
gewijzigd krachtens de wet op het FANC. Met name de bepalingen inzake vervoer werden reeds
aanzienlijk gewijzigd bij het KB van 2 oktober 1997. Eens de wet op het FANC volledig in wer-
king zal zijn getreden, wordt bijgevolg de wet van 14 april 1994 de nieuwe kaderwet inzake de
bescherming van de bevolking tegen de gevaren voortkomende uit ioniserende straling.

Tenslotte heeft Belgie bij wet van 26 november 1996 beslist dat het Verdrag inzake nucleaire
veiligheid van Wenen, volledige uitwerking zal hebben"*.

Het kernenergierecht bestaat evenwel niet alleen uit de regelgeving inzake stralingsbescherming
en daaraan gekoppeld het nodige toezicht en controle, maar ook uit de regelgeving inzake civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen. De ecrste regels inzake de civiele aansprake-
lijkheid voor kemongevallen kwamen pas in 1962 tot stand, namelijk op het moment waarop het
SCK de BR 3-reactor™ in gebruik nam. Het is duidelijk dat in het kader van dit proefschrift
vooral aandacht zal worden besteed aan de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving. Het ontstaan
van deze wetgeving wordt hieronder besproken.

Totnogtoe zijn in dit kader in Belgie' vier wetten tot stand gekomen: de wet van 27 juli 1962
betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van het Studiecentrum voor Kernenergie, de wet van
9 augustus 1963 tot vaststelling van de aansprakelijkheid van de exploitant van een atoom-
schip"'', de wet betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie van 18

Bij KB van 17 September 1996 tot gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betref-
fende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen dc uit ioniserende stralingen voort-
spruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (B.S., 4 maart
1997) werden de artikelen 1, 2, 35, 36, 38, 40,42 en 48 in werking gesteld; bij KB van 2 oktober 1997
tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de be-
scherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en
tot gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betref-
fende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (5.5., 23 oktober 1997) werden de artikelen 3
en 49 in werking gesteld, althans wat de uitvoer betreft. Het KB van 13 maart 1998 tot verdere gedeel-
telijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en
van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Fede-
raal Agentschap voor Nucleaire Controle (S.5., 16 april 1998) heeft de artikelen 12, 32, 33, 34, 39, 41,
43,44,45,46 en 47 in werking gesteld per 1 januari 1998.

Wet van 26 november 1996 houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan
te Wenen op 20 September 1994 (B.S., 22 augustus 1997). Hierop wordt verder teruggekomen in
hoofdstuk 3.
"BR" staat voor Belgian Reactor. Het betrof een vermogensreactor, in tegenstelling tot de BR-1 en BR-
2, die onderzoeksreactoren zijn. Zie hierover Vandenberghe, H., "Kernenergie in Belgie", Ac, 33 e.v.
&&, 8 oktober 1963. • • ..
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juli 1966, en de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied
van kernenergie"' " ' .

Hiema wordt vooral aandacht besteed aan de wet van 1962 betTeffende de burgerlijke aanspra-
kelijkheid van het SCK omdat deze een aantal merkwaardige elementen bevat (§ 3.3.1). Nadien
komt de totstandkoming aan bod van de wet van 1966 (§ 3.3.2) en van de wet van 1985 (§ 3.3.3).
De inhoudelijke analyse van de wet van 22 juli 1985 zal volgen vanaf hoofdstuk 3.

3.3.1. De wet betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van het Studiecentrum voor
Kernenergie van 27 juli 1962"'

De eerste Belgische wetgeving op het terrein van de civiele aansprakelijkheid van kemenergie
had, zoals eerder aangehaald, betrekking op de oprichting van het Studiecentrum voor Kernener-
gie te MoP". Op 9 april 1952 werd het Studiecentrum voor Toepassingen van de Kernenergie
(STK) opgericht. Het betrof een vereniging zonder winstoogmerk met als taak het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek inzake kernenergie"'. De eerste Belgische reactor (BR 1) was opera-
tioneel in 1956; een jaar later werd het statuut van het STK gewijzigd om op die manier behalve
financiering vanwege de overheid, ook particuliere financiering toe te laten: het STK werd
SCK/CEN (Studiecentrum voor Kernenergie/Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire)^".

Bij gebrek aan wettelijke maatregelen kon een van de reactoren van het SCK onmogelijk in wer-
king worden gesteld. In het contract tussen het SCK en haar Amerikaanse leverancier, diende het
SCK, overeenkomstig de /ioW Aarm/ew-clausule, haar leverancier te vrijwaren tegen alle vorde-
ringen van dcrden die schade zouden lijden tengevolge van de uitbating van de reactor en van het
materiaal, inclusief de splijtstoffen-*'. Bovendien was het SCK er contractueel toe gehouden om
een verzekeringsdekking of een garantie vanwege de Belgische Staat te bekomen; deze dekking
of garantie zou dc Amerikaanse leverancier de zekerheid geven dat het SCK hem ook daad-
werkelijk zou vrijwaren. De wet had dus zowel tot doel het SCK toe te laten om bij de Ameri-
kaanse leverancier de nodige splijtstoffen aan tc schaffen als te garanderen dat slachtoffers com-
pensatie zouden krijgen indien zij schade hadden geleden na een ongeval op het SCK.

In meerdere opzichten is de wet van 1962 een unicum te noemen. Eerst en vooral was deze wet
van tijdelijke aard, in afwachting van een definitieve regeling inzake de aansprakelijkheid voor

Het spreekt voor zich dat de wet van 1962 door deze van 1966 is opgeheven, net zoals de wet van 1966
door de wet van 1985 is opgeheven.
In dit kadcr wordt niet stilgestaan bij de wet van 9 augustus 1963 tot vaststelling van de aansprakelijk-
heid van de exploitant van een atoomschip. Hoewel het officieel om een gelegenheidswet ging, biedt
deze wet nog steeds het kader voor verdere rcgels inzake de aansprakelijkheid van de exploitanl van
een stoomschip (Faure, M. en Van den Bergh, R., Objectieve aansprakelijkheid", / . c , 173). Voormeer
details, zie Bonte, E., "Aansprakelijkheidsbeperking der eigenaars en exploitanten van konventionele
en kernenergetische schepen", /?ecA/.s&u7irf/j» WeeAWad, 1963-64, 145-182.
fl.S., 7 augustus 1962.
Veuchelen, L, "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen naar Belgisch recht", in
Faure, M. (red), o.c, 1993, 37.
Over de geschiedenis van het SCK/CEN, zie o.m. Planquart, J., "Histoire du Centre d'6tude de 1'energie
nucleaire - SCK/CEN", in Govaerts, P., Jaumotte, A. en Vanderlinden, J. (ed.), 6to rfe/m-s«e/e rfe »»-
c/eo/re en 5e/gfyue. 7emoig/iages, Belgian Nuclear Society, Presses universitaire europiennes, Bruxel-
les, 1994,201-297.
Daar waar het STK een vzw was, werd het SCK'CEN een Instelling van Openbaar Nut (I.O.N.).
Reygaerts, M., "Le droit nucleaire beige", Puget, H., /fopectt rfu rfro/7 </e /'e/rergie a/om/gue, tome II,
Editions du centre national de la recherche scientiflque, Paris, 1967, 267.
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schade door kernongevallen. Deze definitieve regeling bestond in 1962 slechts op papier omdat
het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 nog niet in werking was getreden en omdat Belgie nog
niet de nodige maatregelen had genomen voor de invoering van het Verdrag van Parijs in de
Belgische rechtsorde. De wet diende als "overbrugging" totdat het Verdrag van Parijs zou zijn
omgezet in Belgisch recht en was bijgevolg tijdelijk. Daarnaast was deze wet enkel van toepas-
sing op het SCK en niet op andere exploitanten van keminstallaties.

Meerdere inhoudelijke elementen van de wet zijn de moeite om nader toe te lichten. Ten eerste
het feit dat de wet was gebaseerd op de klassieke foutaansprakelijkheid (§ 3.3.1.1). Vervolgens de
verplichte verzekering van het SCK (§ 3.3.1.2), de subrogatie en de daaraan gekoppelde recht-
streekse vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar of garant van het SCK (§ 3.3.1.3).
Opmerkelijk zijn eveneens de rol van de Staat bij een eventueel schadegeval (§ 3.3.1.4) en de
exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechter (§ 3.3.1.5). Verder wordt ook een vonnis be-
sproken van de correctionele rechtbank van Turnhout van 1969, naar aanleiding van een kemon-
geval op het SCK (§ 3.3.1.6). Hoewel de beginselen van de wet op het SCK (deels) kunnen wor-
den gerekend tot de basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, waarvan de analyse
plaatsvindt in hoofdstuk 4, worden een aantal daarvan toch reeds hier aan de orde gesteld omdat,
zoals zal blijken uit de conclusie van deze paragraaf, de wet van 1962 inzake de burgerlijke aan-
sprakelijkheid van het SCK deze principes in een bijzondere context hanteerde (§ 3.3.1.7).

iJ. A /.

In het oog springend is vooral dat de wet uitging van het gemeenrechtelijke regime van/bu/aan-
sprakelijkheid ingeval derden schade leden tengevolge van de nucleaire activiteiten van het SCK.
Artikel 2 van de wet van 1962 liet er geen rwijfel over bestaan dat het SCK enkel kon worden
aansprakelijk gesteld "wanneer het wegens onrechtmatige daad aansprakelijk is". De wet op het
SCK voerde dus geen eigen aansprakelijkheidsregel in, maar verwees naar het gemeenrechtelijke,
op een fout gebaseerde aansprakelijkheidsrecht.

Het behoud van het regime van foutaansprakelijkheid was op zich een vreemde zaak aangezien
het op dat moment reeds tot stand gekomen Verdrag van Parijs van 1960 een regime van risico-
aansprakelijkheid introduceerde*". Het is dan ook niet verwonderlijk dat behoud van het foutaan-
sprakelijkheidsregime, zowel in de voorbereidende commissievergaderingen als tijdens de parle-
mentaire bespreking van de wet, het voorwerp was van discussie. Principieel werd gesteld dat
door het behoud van de foutaansprakelijkheid, het slachtoffer zou worden geconfrontecrd met een
te zware bewijslast. Daarop werd geantwoord dat een onvolmaakte wet toch beter was dan niets,
en dat om redencn van hoogdringendheid ieder verder uitstel diende te worden vermeden*".
Opvallend is de opmerking van de Minister van Economische Zaken en Encrgie in de Kamer:

Eerder waren met name in het luchtvaartrecht ook reeds andere Verdragen tot stand gekomen die het
beginsel van risicoaansprakelijkheid hanteerden en invoerden in Belgisch recht, te weten het Verdrag
van Rome van 29 mei 1933 (goedgekeurd bij wet van 11 September 1936, fl.S. 14 februari 1937) en het
Verdrag van Rome van 7 oktober 1952. Zie hierover Kirkpatrick, R., "La responsabilite objective en
matiere d'accidents d'aviation et de roulage", /tevue Ge/iera/e rf&s ̂ jura/ices er rfes flesponja&iV/Ves,
1933, 1341; Clerens, A., "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake schade aan derden op het aardop-
pervlak toegebracht door luchtvaartuigen. De Verdragen van Rome van 1933 en 1952", /?ecAM/fcu/!<%
Weeto/flrf, 1958-59, 1377-1414; Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid," / . c ,
260 e.v.; Cleton, R., "Aansprakelijkheid en schadevergoeding als nasleep van luchtvaartongevallen",
Afed/ 1993, afl. 17,621-629.

n, Kamer, G271961-1962, n° 349/3,4.
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"Ik zou er willen op wijzen dat dit instrument (de BR 3) een zeer aanzienlijk aantal
miljoenen heeft gekost en dat het hoog tijd wordt dat het zou worden benut.

Ofwel laat men de reactor nog 6en of twee jaren onbenut en gebruikt men die tijd om
een wetgeving op touw te zetten (...); ofwel stelt men zich op het praktische standpunt
en keurt men dit ontwerp van wet goed"^.

Ook vanuit de rechtsleer werd zware kritiek geuit op het behoud van de gemeenrechtelijke aan-
sprakelijkheid^'. Toch is de wet goedgekeurd omdat deze snel zou worden vervangen door een
wet die het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 uitvoerde en die een regime van risicoaansprake-
lijkheid introduceerde"*'. De definitieve wet zou ook op andere nucleaire exploitanten van toepas-
sing zijn en dus niet enkel op het SCK.

Van belang is ook dat uit artikel 3, § 1 van de wet op het SCK voortvloeide dat de wet enkel van
toepassing was voor de in Belgie geleden schade. De Raad van State wees erop dat hierdoor de
vreemde leveranciers niet geheel gerustgcsteld konden zijn, bij gebrek aan vcrzekering voor de
schade die buiten het Belgische grondgebicd werd geleden. De Regering was daarentegen van
oordeel dat aan de leveranciers reeds voldoening werd geschonken, doordat de Koning, overeen-
komstig artikel 3 § 2 van de wet, de toepassing ervan kon uitbreiden tot schade geleden buiten het
Belgische grondgebied^.

3.3. /.2. Ferpftc/ite verze/termg to/ een iepaaW ZWrag .;

Het SCK was verplicht verzekeringscontracten af te sluiten of persoonlijke zekerheden te ver-
strekken om de bctaling te waarborgen van de schadeloosstelling die aan de getroffenen is ver-
schuldigd. Deze verzekeringsplicht gold zowel indien het SCK uit onrechtmatige daad schade had
berokkcnd (art. 2), als ingeval een derde uit onrechtmatige daad een kernongeval had veroorzaakt
(art. 3). Deze laatste bepaling is van belang omdat de wet, eveneens in afwijking van de bepalin-
gen van het Verdrag van Parijs, althans op het eerste gezicht de kanalisatie van aansprakelijkheid
nidt invoerde.

Maar doordat het SCK verplicht was zich te verzekeren tegen de door een derde veroorzaakte
schade, leek dit regime verdacht veel op de kanalisatie van aansprakelijkheid of op een vorm van
risicoaansprakelijkheid. Niet alleen het SCK, maar ook een derde kon inderdaad een kemongeval
veroorzaken. Het SCK werd verplicht om zich eveneens te verzekeren "telkens wanneer iemand
wegens onrechtmatige daad aansprakelijk is voor in Belgie geleden schade", op voorwaarde dat
de schade veroorzaakt werd door stoffen waarvan het SCK bezitter was, die ervan voortkwamen
of die het SCK tot bestemming hadden"*. Het SCK was dus verplicht zich te verzekeren voor

ftir/emenM/Ve//onrfe/mgen, Kamer, GZ/1961-1962, Vergadering van 12 juli 1962,48-49.
Matthijs, J., "Aansprakelijkheid bij toepassing van kemenergie tot vreedzame doeleinden", o.c, 125.
"Onderhavige wet is bestemd om binncn een betrekkelijk korte termijn te worden vervangen door
Internationale overeenkomsten uitgewerkt in OESO en Euratom-verband. Ze is dus voorlopig (...) maar
onontbeerlijk aangezien ze het Studiecentrum voor Kemenergie moet toelaten haar normale activiteiten
voort te zetten" (Par/eme/itai're fiescAe/rfen, Senaat, GZ/1961-1962, Memorie van Toelichting, nr. 118,
11-12).
Par/ementaiVe 5e.sc/ieirfe/i, Senaat, GZ/1961-1962, Memorie van Toelichting, nr. 118,4.
Het volgende voorbeeld werd hierbij gegeven: stel dat een gewone voetganger door zijn schuld en op
de openbare weg, de vemieling veroorzaakt van een vrachtwagen, geladen met nucleair materiaal dat
aan het Centrum toebehoort (Por/emenro/re S/u^en, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ/1961-1962,
n° 118,7).
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flB aansprakelijkheid, indien deze derde door een onrechtmat ige daad in combinat ie met
stoffen die een band hadden met het SCK, een (kern)ongeval had veroorzaakt . De bedoel ing
hiervan was "vooreerst ( . . . ) o m de vreemde leverancier gerust te s t e l l e n " ^ ' , maar ook om de
belangen van een slachtoffer te waarborgen: indien bijvoorbeeld een auto-ongeval zou zijn ver-
oorzaakt door de bestuurder van de wagen, dan zou het slachtoffer het risico lopen dat zijn schade
niet wordt vergoed wegens insolventie van de bestuurder , aldus de redenering.

Vanuit zuiver juridisch oogpunt was het S C K evenwel niet aansprakelijk voor de door een derde
veroorzaakte schade; het was enkel verplicht zich hiervoor te verzekeren. O p zich leidt de vcr-
plichting om zich te verzekeren voor andermans aansprakeli jkheid niet tot een kanalisatie van
aansprakelijkheid; hier kan hoogui t worden gesproken van een soort van economische kanalisatie
van aansprakelijkheid. Een "zuivere" vorm van kanalisatie van aansprakeli jkheid veronderstel t
immers dat een persoon die op basis van het gemene aansprakeli jkheidsrecht aansprakeli jk zou
zijn, wordt geexoncreerd**', hetgeen /« c<wu niet het geval was. Anderzi jds kan de verzekering
zoals voorzien in de wet van 1962 worden beschouwd als een soort economische kanalisatie
omdat de verzekeraar het aansprakeli jkheidsrisico draagt en niet de jur id isch aansprakeli jke per-
soon" ' .

Deze regeling impliceerde dat indien een derde een ongeval veroorzaakte , in pr incipe deze derde
(en niet het SCK) aansprakelijk was , maar dat de verzekeraar van het SCK deze schade d iende te
vergoeden. Vandaar bestond de enige verplichting van het SCK onder de wet van 1962 erin om
aan slachtoffers te garanderen dat er een verzeker ingsdekking beschikbaar was ten be lope van het
wettelijk voorziene b e d r a g ^ *".

Het SCK was verplicht zich te verzekeren voor een bedrag van 500 miljoen frank (artikel 9) , een
bedrag dat was ingegeven door de toenmalige capaciteiten van de verzekeringsmarkt" ' ' ' . Tene inde
rekening te houden met mogeli jke evoluties op dat vlak, werd in artikel 15 de mogeli jkheid inge-
schreven om dit bedrag bij K B te wijzigen.

3.3./.5. .SMrogar/e a/i«e;c rec/itefreefae von /e r /ng van /ie/ s /ac/ i rq^er

De regeling onder de wet van 1962 inzake de civielrechtelijke aansprakeli jkheid van het S C K
inzake veizekeringen, dient samen te worden gelezen met artikel 4 van dezelfde wet:

/i, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ/1961 -1962, n° 118,6.
Eerder hebben we dit de beschermende werking of de wettelijke exonerate ten aanzien van de schade-
veroorzaker genoemd (Vanden Borre, T., "Kanalisatie van aansprakelijkheid", o .c , 358). Zie ook in §
2.4 van hoofdstuk 4.
Mosthaf, H.D., "Wirtschaftlich oder rechtlich kanalisieren? Eine Streitfrage der Kemhaftung",
Per.wcAerung.srec/ir, maart 1967, Heft 9, 197.
Bonotto, O. en Vanden Borre, T , "Problemes de competence judiciaire dans les procedures de droit
penal relatives aux accidents nucleaires. Les principes de droit penal et l'article 13 de la Convention de
Paris", i e rfro/'r nuc/eo/re: rfi< XVe au -O7e Sciec/e. Mvc/ear //i/er ./ura '97, Societe de Legislation
Comparee, Paris, 1998, 470. Zie ook verderop, de bespreking van het vonnis van de correctionele
rechtbank van Turnhout van 1969 (§ 2.3.1.6).
Dit bleek overigens ook uit de bespreking van het wetsonrwerp in de Senaat, waar werd gesteld dat:
"On demande simplement au parlement de rendre obligatoire 1'assurance couvrant la reponsabilite exis-
tant pour les accidents dont il s'agit" (Par/emen/a/re //anrfe/mgen, Senaat, GZ/1961 -1962, Vergadering
van 12 april 1962, 1083).
Ajr/emen/aire //a/irfe/i/igen, Senaat, GZ/1961-1962, Vergadering van 12 april 1962, 1083.
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"De verzekeraars en de persoonlijke zekerheden zijn gesubrogeerd in de verplichting
van het Centrum of van de derde verantwoordelijke de bij de artikelen 2 en 3 bedoclde
schade, in de mate van de overeenkomsten welke zij krachtens de beide artikelen met
het Centrum hebben gesloten, te herstellen".

Volgens de Memorie van Toelichting heeft de subrogatie tot praktisch gevolg dat het verhaal van
het slachtoffer tegen de foutieve dader van de schade wordt afgeschaft""; doordat de aansprake-
lijkheidsverzekering van het SCK de schade zal vergoeden, zal het voor het slachtoffer onnodig
zijn om een tweede rechtsvordering in te stellcn. Het afschaffen van de vordering tegen de dader
werd ook noodzakelijk geacht om te vermijden dat de verzekeraar van de derde de schade zou
moeten vergoeden*". In de hypothese waarbij een kernongeval zou zijn veroorzaakt door een
automobilist (bijvoorbeeld bij nucleaire stoffen afkomstig van het SCK), zou diens verzekeraar en
niet die van het SCK gehouden zijn de schade te vergoeden. Dit zou meteen een stijging van de
premies van de autoverzekeringen tot gevolg hebben'' .

Toch is de bepaling inzake subrogatie uit de wet van het SCK vreemd te noemen. In het algemeen
kan een subrogatie worden gedefinieerd als de juridische constructie op basis waarvan een derde
in de rechtspositie treedt van de oorspronkelijke schuldeiser. Het komt er in feite op neer dat een
derde de schuld ovemeemt van een schuldenaar; aldus is de initiele schuldeiser geen schuldeiser
meer™. Eens de schuld van een ander is betaald, kan de betaler (de gesubrogeerde) in de rec/i/e/i
van de oorspronkelijke schuldeiser (de subrogant) worden geplaatsr". Vandaar is de bepaling
van de wet van 1962 vreemd, aangezien sprake is van een subrogatie in de p/icA/ /of /lerste/ van
<fe scAade Het lijkt er bijna op alsof de wetgever heeft willen aangeven dat enkel de verzekeraar
van het SCK kon worden verplicht om schadevergoeding uit te betalen. Hierover vinden we
overigens steun in andere bepalingen van het oorspronkelijke wetsontwerp, met name inzake de
rechtstreekse vordering van het siachtoffer. De wet voorzag dus niet in de subrogatie in een recht,
maar in een plicht^. .

Volgens artikel 17 van de wet van 1962 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van het SCK,
beschikte het slachtoffer over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraars en de persoon-
lijke zekerheden van het SCK en tegen de Staat. Opvallend is vooral het feit dat in een eerdere
versie van het wetsontwerp het slachtoffer over een rechtstreekse vordering beschikte, me/ U/IZOA-
der/'ng van e/£e andere 6urge/7//£e vorden/ig (artikel 13 van het ontwerp)*". Zonder de minste
twijfel was het de bedoeling van de wetgever om, weze het in verkapte vorm, de kanalisatie van
aansprakelijkheid in te voeren. De Raad van State had immers opmerkingen bij deze bepaling
omdat deze aan het slachtoffer het recht ontzegt om tegen de foutieve dader op te treden'"'*. Ten-

Er werd geoordeeld dat dit de zekerheid gaf dat slachtoffers steeds volledig zullen worden vergoed
(/>ar/emema;re S/ufate/i, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ/1961-1962, n° 118,11).

n, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ/1961-1962, n° 118, 11.
n, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ/1961-1962, n° 118, 11.

Bocken, H., Curiui KerW/i/en/sse/irec/i/, Rijksuniversiteit Gent, 1988,213.
Kruithof, R., De Ly, F., Bocken, H. en De Temmerman, B., "Verbintenissen. Overzicht van recht-
spraak 1981-1992", 7V/rf.scAri/} voor Pnvaarrec/if, 1994, 699.
Op een andere plaats voorzag de wet op het SCK wel degelijk in een duidelijk subrogatierecht. Vol-
gens artikel 12 /n/i/re treedt de Staat in de rechten en vorderingen van de getroffene bij het in gebreke
blijven van de waarborgen. Deze bepaling moet worden gezien in het licht van de rol van de Staat in-
dien hetzij niet alle schade was gedekt door verzekering, hetzij indien het SCK er niet was in geslaagd
om een verzekeringsdekking aan te schaffen.
Onze cursivering.
/>ar/eme/itoi>e Sta/Wren, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ/1961-1962, n° 118,4 - 5.
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eevolge van deze opmerking heeft de regering artikel 13 van het ontwerp vervangen door de
bepaling inzake subrogatie™.

Het lijkt er bijgevolg sterk op dat de bepaling inzake subrogatie in de wet op het SCK, die in feite
een vervanging was van een eerdere bepaling met het oog op het beperken van de vorderingen
waarover een slachtoffer van een kernongeval op het SCK beschikte, in feite neerkwam op een
vorm van economische kanalisatie"".

3J./.4. /Jo/van <fe Zte/g«cAe Sfoaf

Op basis van de wet op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het SCK, speelde de Belgische
Staat een belangrijke rol bij de compensatie van de geleden schade, en dit zowel indien het bedrag
van de verzekering (500 miljoen BEF) ontoereikend was als indien het SCK er om welke reden
ook niet zou zijn in geslaagd om een verzekeringsdekking te kopen.

Overeenkomstig artikel 11 was de Staat verplicht dat gedeelte van de schade te herstellen dat het
door het SCK verzekerde bedrag van 500 miljoen BEF overtrof*". De Staat was er dus toe ge-
houden de schade van een kernongeval op het SCK te dekken, behalve voor wat betreft een eerste
schijf van 500 miljoen BEF. • •

De Raad van State vond dit een vreemde situatie, en wees erop dat andere landen zich beperkten
tot een aanvullende maar gedeeltelijke schadeloosstelling. In antwoord hierop stelde de regering
dat andere landen het principe van objectieve aansprakelijkheid hadden ingevoerd, terwijl Belgie'
het hield bij de traditionele regels van wettelijke aansprakelijkheid die een volledige schadeloos-
stelling beogen'"*. Als tegenhanger van het vasthouden aan de foutaansprakelijkheid was het
totale schadevergoedingsbedrag onder het toepassingsgebied van de wet van 1962 onbeperkt. De
regering vond de Staatstussenkomst normaal, aangezien de Staat zelf, door het bevorderen van de
ontwikkeling van kemenergie, aandeel had in het scheppen van het risico""".

Artikel 12 van de wet van 1962 bepaalde dat, in de hypothese waarin het SCK in gebreke zou
blijven om de waarborgen te verschaffen, de Staat ook deze schade diende te vergoeden. Indien
het SCK in gebreke zou zijn gebleven om haar aansprakelijkheid te verzckeren, was de Staat met
andere woorden verplicht om a//e schade te vergoeden, zelfs de schade uit de eerste schijf van

/V/emenfa/re Sm/fc/fce/i, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ/1961 -1962, n° 118, 5.
Eerder verdedigde Reygaerts de stelling dat, hoewel het principe van de kanalisatie van aansprakelijk-
heid niet in de wet van 1962 was opgenomen, deze toch tot een analoog resultaat leidde omwille van
de rechtstreekse vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar, c.q. de Staat (Reygaerts, M., "Le
droit nucliaire beige", o.c, 269). Deze stelling moet worden genuanceerd. Het is immers niet omdat
een slachtoffer beschikt over een rechtstreekse vordering tegen een verzekeraar, dat meteen andere
rechtsgronden waarop het slachtoffer zich desgevallend zou kunnen baseren, buiten werking worden
gesteld. Precies dat laatste element is immers 6en van de wezenlijke kenmerken van de zogenaamde ju-
ridische kanalisatie van aansprakelijkheid; zie verder bij de bespreking van kanalisatie van aanspra-
kelijkheid, in hoofdstuk 4. De wet op het SCK hanteerde in feite een stelsel van economische kanali-
satie, maar dan wel via de regeling inzake subrogatie en inzake de rol van de Belgisch Staat.
Opvallend hierbij is dat de tekst van artikel 11 het had over de schade veroorzaakt door een "ramp".
Volgens de Memorie van Toelichting is een ramp het enig gebeuren dat e6n of meer schadegevallen
veroorzaakt (Par/ementa/re SruMe/t, Senaat, Memorie van Toelichting, GZ/1961-1962, n° 118, 10-11).
/Weme/tfmre Sta/t/ten, Senaat, Memorie van Toelichting, GZ/1961-1962, n° 118, 9.
/V/eme/waire SmArte/i, Senaat, Memorie van Toelichting, GZ/1961-1962, n° 118, 10.
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500 miljoen BEF. De wet van 1962 op de aansprakelijkheid van het SCK voorzag bijgevolg in
een integrale financiele dekking van nucleaire schade^.

Vooral opvallend in zowel artikel 11 als in artikel 12, is dat de verplichting om alle schade te
vergoeden rustte op de Staat we/ uiYs/uiVing van eM: anrfer persoon " . Uit de voorbereidende
werken van de wet valt niet meteen op te maken wat de bedoeling was van deze bepaling. Toch is
de strekking van deze zinsnede duidelijk: indien het SCK in gebreke zou zijn gebleven om zich te
verzekercn, was en£e/ de Staat ertoe gehouden om de schade vergoeden. Ook deze bepaling doet
sterk denken aan een (vorm van) kanalisatie van aansprakelijkheid en verklaart waarom de leve-
ranciers van het SCK zich voldocnde beschermd achtten. Immers, zelfs indien het SCK niet zou
zijn verzekerd, konden de leveranciers er, op basis van de Belgische wet op de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van het SCK, niet toe worden verplicht om de schade uit een kernongeval te
vergoeden.

Zoals verderop zal blijken bij de bespreking van de kanalisatie van aansprakelijkheid, is dit een
vorm van economische kanalisatie, naar het voorbeeld van de Amerikaanse Price-Anderson Act:
het gemene aansprakelijkheidsrecht wordt intact gelaten, maar de verzekeringsdekking van de
exploitant (of in cast* de Staat) zal instaan voor de compensatie van de geleden schade. Met ande-
re woorden: zelfs indien de leverancier zou worden aansprakelijk gesteld, dan nog was niet zijn
verzekeraar, maar hetzij de verzekeraar van het SCK, hetzij de Belgische Staat ertoe gehouden
om de geleden schade te vergoeden.

Indien de Staat of de verzekeraar van het SCK schadevergoeding hadden uitgekeerd, beschikten
zij slechts in een zeer beperkte mate over een regresrecht. Volgens artikel 5, tweede lid van de
wet op het SCK kon enkel een regresrecht worden uitgeoefend bij zware schuld; bovendien kon
dit regres enkel worden uitgeoefend tegen dc persoon die de schade heeft veroorzaakt en niet
tegen zijn verzekeraar, noch tegen zijn meester of aangestelde. Wei beschikte de Staat, zoals
hoger reeds aangegeven, over een subrogatierecht. Dit recht was echter beperkt in die zin dat het
enkel sloeg op de hypothese waar de verzekering van het SCK (500 miljoen BEF) om welke
reden ook niet zou zijn tussengekomen. Een analoge bepaling was niet terug te vinden in artikel
11 dat de hypothese dekt waarin de schade hoger was dan de 500 miljoen BEF. Bijgevolg was het
subrogatierecht van de Belgische Staat, zoals voorzien in artikel 12, beperkt tot maximaal 500
miljoen BEF.

3.3. / .5. £xc/u5/evc

Tot slot voerde de wet een afwijking in op de klassieke gerechtelijke procedureregels. Artikel 16
stelde dat uitsluitend de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, zetelend in burgerlijke zaken,
bevocgd was om kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op deze wet. Ter motivering
wees de minister op het feit dat dit de eenheid van het gerechtelijk onderzoek ten goede kwam en
dat dit bovendien in overeenstemming was met de intemationale verdragen die de bevoegdheid
van een rechtbank per land voorschrijven'"°. Vooral dit laatste argument wekt verwondering
aangezien inzake de aard der aansprakelijkheid Belgie - door het behoud van de foutaansprake-
lijkheid - afweek van het reeds ondertekende Verdrag van Parijs.

** Ook in die zin: Reygaerts, M., "Le droit nucliaire beige", o.c, 276.
** Onze cursivering.
310 , Kamer, GZ/1961-1962, n° 349/3,5.
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De hoofdreden waarom de minister van Justitie opteerde voor de bevoegdheid van edn enkele
rechtbank hield verband met de waarborg van de Staat boven het bedrag van een half miljard
BEF. De minister stelde dat wanneer een ongeval slachtoffers zou maken in meerdere arrondisse-
menten, verschillende rechtbanken waar slachtoffers zich aanmelden zouden moeten uitmakcn of
de aansprakelijkheidslimiet al dan niet werd overschreden. In dat geval zou men, steeds volgens
de Minister, toch de procedures moeten samenvoegen ofwel zouden de verslagen van de ene
rechtbank naar de andere moeten worden verstuurd, met alle tijdverlies van dien. Bovendien zou
in dat geval het risico te groot zijn dat de rechtbanken verschillende vonnissen zouden vellen'".

De invoering van de exclusieve bevoegdheidsregeling stuitte in de Senaat op aanzienlijk verzet.
Terecht stelde een aantal sceptici dat de bevoegdheidsregeling inzake burgerrechtelijke vordcrin-
gen niet zou verhinderen dat op basis van de regels inzake strafrechtelijke bevoegdheid toch
meerdere rechtbanken bevoegd zouden zijn, waardoor de doelstelling van deze regel teniet zou
worden gedaan. Toch werd het principe van e'e'n exclusief bevoegde rechter, zetelend in civiele
zaken, goedgekcurd.

Nadat uiteindelijk werd beslist om een enkele rechtbank bevoegd te maken, diende te worden
aangegeven vveWre rechtbank exclusief bevoegd zou zijn. Die van Turnhout, Brussel of van een
andere stad"*.

In de stemming in de Senaat werd geoordeeld dat de keuze voor de rechtbank van Brussel ge-
rechtvaardigd was aangezien Brussel over een tweetalig rechtsapparaat beschikt. Bovendien
waarborgde de Staat de schadeloosstelling der slachtoffers en beschikte het slachtoffer over een
rechtstreekse vordering tegen de verzekeraars die hun zetel hadden in Brussel en niet te Tum-
hour" .̂ Deze argumenten waren onvoldoende om een aantal parlementsleden te overtuigen. Zij
waren van oordeel dat de eenheid van rechtspraak niet kon worden bereikt aangezien de correc-
tionele rechtbanken bevoegd bleven om uitspraak te doen over een eventucle strafrechtelijke vor-
dering. In antwoord hierop ontkende de Minister niet dat zich hier een conflict kon voordoen
maardat de eenheid in rechtspraak ook aan de belangen van de slachtoffers tegemoet kwam waar-
door deze er geen belang bij hadden om zich burgerlijke partij te stellen"''. Blijkbaar slaagde de
Minister crin om een meerderheid te overtuigen: de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse
rechter werd goedgekeurd.

De praktijk heeft evenwel geleerd dat het laatstgenoemde argument van de minister niet overtui-
gend was. Nadat een kemongeval had plaatsgevonden op het SCK, bleek enkele jaren later dat
eventuele slachtoffers, niettegenstaande de bevoegdheid van de Brusselse rechter, zich inderdaad
steunden op de bepalingen van het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering, om een
vordering bij een andere dan de Brusselse rechter aanhangig te maken. Een slachtoffer van een
ongeval van het SCK leidde inderdaad een vordering in bij de rechtbank in Tumhout en de recht-
bank heeft zich bovendien bevoegd verklaard. De door de wet beoogde eenheid van rechtspraak
kwam hierdoor minstens ten dele in gedrang. Dit vonnis wordt hieronder besproken, omdat de
uitspraak ook relevant kan zijn voor de vigerende wet op de civielrechtelijke aansprakelijkheid
voorkernongevallen.

AWe/Mema/re//anrfe/ingen, Kamer, GZ/1961 -1962, Vergadering van 12 juli 1962,51.
Er werd inderdaad een amendement ingediend op basis waarvan de rechtbank van Tumhout exclusief
bevoegd was, omdat het in de opinie van de indiener van het amendement logisch ware geweest dat de
rechtbank van de plaats waar het SCK is gelegen, bevoegd zou zijn geweest
Kamer, GZ/1961 -1962, n° 349/5, 1).
ftiWementore//amfe/mgen, Kamer, GZ/1961-1962, Vergadering van 12 juli 1962,51.
/V/eme/itoVe//anrfe/ingen, Kamer, GZ/1961 -1962, Vergadering van 12 juli 1962,52.
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J J . /.<5. Konnw van de correc</one/e recn/feanA van

Op 30 december 1965 werd een werknemer van het SCK blootgesteld aan een aanzienlijke dosis
radioactievc straling, waardoor hij zijn linker been verloor. Zowel de werknemer in kwestie als
het Openbaar Ministerie leidden een vordering in voor de correctionele rechtbank te Turnhout en
dus niet voor de Brusselse civiele rechter, zoals voorzien in artikel 16 van de wet van 1962 inzake
de burgerlijke aansprakelijkheid van het SCK. Drie collega's van het slachtoffer werden samen
met het SCK, als burgerrechtelijk aansprakelijke, vervolgd wegens het door gebrek aan voorzich-
tigheid of voorzorg toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen^'* *" omdat uit een
naar aanleiding van het ongeval opgesteld rapport bleek dat de veiligheidsmaatregelen niet vol-
doende waren gerespecteerd.

Om eventuele conflicten te kunnen beoordeien tussen het algemene straf(proces)recht enerzijds en
dc bepaling inzake de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brussel zoals neergelegd in
artikel 16 van de wet inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van het SCK anderzijds, besteedde
de rechter in eerste instantie aandacht aan de bevoegdheid in strafzaken.

Naar Belgisch recht wordt de strafrechtelijke bevoegdheid ratione loci bepaaid in functie van de
procureur des Konings en de onderzoeksrechter die ter plaatse bevoegd zijn om resp. de straf-
vordering in te stellen en het gerechtelijk onderzoek te leiden (art. 23, 24, 62bis Sv). Zijn aldus
gelijkelijk bevoegd: de rechtbank van de plaats waar het misdrijf werd gepleegd (/brum de/icfj
co/nm/55/'), de rechtbank van de plaats waar de verdachte verblijft (/brum aV?m/ci7t'i) en de recht-
bank van de plaats waar de verdachte kan worden aangetroffen (/brwrn rfepre/ie/w/o/iw)^'*. Deze
bevoegdheidsregels in strafzaken zijn van openbare orde^". Aangezien de Procureur des Konings
meende dat er voldoende gronden waren om de superieuren van het slachtoffer te vervolgen
wegens een inbrcuk op het strafrecht, werd bijgevolg de rechtbank van Turnhout (gelegen in het
gerechtelijke arrondissement waar zich ook het SCK bevindt) bevoegd geacht voor wat betreft de
strafvordering.

Gelet op het eerder besproken artikel 16 van de wet van 1962 inzake de burgerlijke aansprakelijk-
heid van het SCK, rijst vervolgens de vraag of de srrafrechter dan ook meteen bevoegd werd voor

Corr. Rb. Turnhout, 14 februan 1969, n° A 24/66n G n° 277, inzake J. tegen L. e.a. en SCK, deels
gepubliccerd in /Vuc/ear Law flu//efi/i, 1996, vol. 3, 22-24. Reeds besproken in Bonotto, O. en Vanden
Bone, T., "Problcmes de competence judiciaire dans les procedures de droit penal relatives aux acci-
dents nucleates. Les principes de droit penal et 1'article 13 de la Convention de Paris", in "Nuclear In-
ter Jura'97", Ac, 469 e.v.
Zoals voorzien in de artikelen 418-420 van het Belgische strafwetboek.
In de eerste plaats rees in deze casus een conflict rafio/ie /e/npore. In de periode tussen het ongeval en
het vonnis werd de wet van 1962 inzake dc burgerlijke aansprakelijkheid van het SCK vervangen door
de wet van 18 juli 1966. Deze laatste wet bevatte geen bepalingen betreffende vroeger ontstane situa-
ties en bovendien blijkt de bevoegdheidsattributie specifiek te zijn aan beide wetten, zodat geen toe-
passing kan worden gemaakt van de algemeen geldende principes van terugwerkende kracht of onmid-
dellijke toepasbaarheid van wettelijke bepalingen inzake loutere rechtspleging op reeds ontstane situa-
ties (De Page, H., 7roi/e, Tome I, nr. 231-bis, 1962, Bruxelles, Bruylant). De rechter oordeelde terecht
dat op basis van het non-retroactiviteitsbeginsel van artikel 2 van het B.W., de wet van 1966 niet van
toepassing was op het ogenblik dat het ongeval zich voordeed: bij toepassing van artikel 2 B.W. was de
wet van 1962 toepasselijk.
Over het territoriale toepassingsgebied van het Belgische strafrecht, zie Bosly, H.D. en Vander-
meersch, D., Dro/f </e /a procedure/>ena/e, 2° druk, Brugge, Die Keure, 2000, 53 e.v.
Van den Wijngaert, C, Srro/recA/ en Sfro/proceyrecAf m /too/tf/i/nen, Maklu, Antwerpen-Apeldcom,
1999, 507 e.v.
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wat betreft de civiele vordering tot schadevergoeding vanwege het slachtoffer. Artikel 4 van
Voorlopige Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt namelijk dat de burgerlijke rechts-
vordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechter kan worden vervolgd als de strafvordering. Dit is
precies wat m cast/ is gebeurd: nadat het Openbaar Ministerie de verdachten had gedagvaard voor
de rechtbank in Turnhout, heeft het slachtoffer zich voor wat haar burgerlijke vordering betreft,
eveneens gericht tot de correctionele rechtbank van Tumhout. Het spreekt voor zich dat de ver-
weerders de bcvoegdheid van de rechtbank op burgerlijk vlak betwistten, zich hierbij ten dele
steunend op de inmiddels van kracht geworden wet inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid
voor kemongevallen van 18 juli 1966.

De rechtbank ging over tot een vergelijking tussen het toepassingsgebied van de wet van 1962 en
dat van de wet van 1966"°. Artikel 2 van de wet van 1962 stelde uitdrukkelijk dat het SCK in
staat moest zijn om de betaling te waarborgen van de schadeloosstelling die aan de gctroffenen is
verschuldigd, telkens wanneer het wegens onrechtmatige daad aansprakelijk was voor schade die
voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door radioactieve eigenschappen. De wet strekte er dus in de
eerste plaats toe om slachtoffers van kemongevallen te garanderen dat het SCK in staat zou zijn
de opgelopen schade te vergoeden door middel van een systeem van verplichte verzekering;
indien de schade hoger zou zijn dan het bedrag van de verplichte verzekering, was de Staat ver-
plicht om tussenbeide te komen.

Het verschil met de wet van 1966 blijkt overduidelijk wanneer de bepalingen inzake de exclu-
sieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbank naast elkaar werden gelegd. Niettegenstaande
beide wetten dezc laatste rechtbank bevoegd verklaren, spreekt artikel 16 van de wet van 1962
over "de op deze wet gegronde vorderingen"; terwijl artikel 10 van de wet van 1966 het heeft over
"vorderingen gebaseerd op het Verdrag van Parijs".

Hieruit volgt dat de bevoegdheidsattributie aan de Brusselse rechter onder beide wetten totaal
verschillend was. Onder de wet van 1962 was deze enkel bevoegd indien het SCK niet de nodige
fondsen zou hebben gehad; terwijl de rechtbank van Brussel krachtens de wet van 1966 bevoegd
was voor een vordering gebaseerd op het Verdrag van Parijs, dus telkens wanneer een burgerlijke
eis in schadevergoeding tengevolge van een kernongeval werd ingesteld. In het vonnis stelde de
Tumhoutse rechter trouwens dat uit de wet van 1962:

"blijkt dat geen enkele afbreuk werd gedaan aan onze algemene principes inzake ver-
antwoordelijkheid in het algemeen, doch dat enkel aan het Studiecentrum voor Kern-
energie opgelegd werd zekerheden te verschaffen betreffende verbintenissen, voort-
spruitende uit een aquiliaanse verantwoordelijkheid, hetzij delictueel, hetzij quasi-
delictueel zoals voorzien in de artikelen 1382 B.W. en volgende en dit in harcn hoof-
de en in hoofde van derden""'.

Nochtans blijkt uit de discussies in het Parlement ter voorbereiding op de wet op het SCK dat men
dezelfde bevoegdheidsattributie voor ogen had als in het toen reeds ondertekende Verdrag van
Parijs; er werd zelfs uitdrukkelijk naar verwezen. Een strikte interpretatie van de tekst van de wet
toont echter een geheel ander beeld. Enkel indien de vordering van het slachtoffer ertoe strekte
het SCK te veroordelen omdat zij haar verzekeringsplicht niet nakwam, was de rechtbank van
Brussel bevoegd, althans wat de civiele vordering van het slachtoffer betreft.

HO

521 Deze wet wordt in § 3.3.2 aan de orde gesteld.
Corr. Rb. Tumhout, 14 februari 1969.
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De rechtbank heeft de beklaagde (de verantwoordelijke ingenieur) en het SCK, als civiel-
rechtelijke aansprakelijke, strafrechtelijk veroordeeld. Uit de omstandigheden bleek dat experi-
menten waren uitgevoerd terwijl nog water in de reactorkuip aanwezig was en dit terwijl de vei-
ligheidsvoorschriften nochtans bepaalden dat dergelijke experimenten dienden te geschieden met
een lege reactorkuip. De rechtbank oordeelde dat het niet-naleven van de veiligheidsmaatregelen
ten gevolge van een vergissing of van een beoordelingsfout een gebrek aan voorzorg en voorzich-
tigheid uitmaakt in de zin van art. 418-420 SW.

Van belang voor de huidige analyse is dat de rechtbank zich bevoegd verklaarde om kennis te
nemen van de burgerlijke vordering en dat deze ontvankelijk werd verklaard"", en dit niettegen-
staande de exclusieve bevoegdhcidsattributie ten voordele van de Brusselse rechtbank in de wet
op de civiele aansprakelijkheid van het SCK.

Verderop zal worden onderzocht of het onder de bevoegdheidsattributie van de vigerende wet
inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen eveneens mogelijk is dat een
strafrechtclijke vordering wordt ingeleid voor een andcre rechtbank dan de rechtbank die exclu-
sief bevoegd is om te oordelcn over de civiele vordering gebaseerd op een kemongeval". Heel
vaak zal een slachtoffer immers ertoc geneigd zijn om naast burgerlijke vorderingen inzake onge-
vallen met nucleaire stoffen, ook een strafvordering in te ^^

J.i . / .7. Conc/wj;'e om/ren/ cfe wef van 7962 i>iza£e rfe 6urge/7y&e aans/?ra£e/(/£/ie(</ van Aef

De wet inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van het SCK is op zijn minst merkwaardig te
noemen. De analyse van de wet, die door het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout
is bevestigd, leidt tot de conclusie dat de enige verplichting die voor het SCK uit de wet voort-
vlocide, crin bestond zich te verzekeren tot een bedrag van 500 miljoen BEF. Voor het overige
werd verwezen naar het gemene aansprakelijkheidsrecht.

Tegelijk nam de wet bepaalde basisbeginselen van het Verdrag van Parijs over, terwijl andere
basisbeginselen niet werden ovcrgenomen. Zo werd bijvoorbeeld beslist dat slechts een enkele
rechtbank bevoegd was, maar anderzijds werd geopteerd voor een regime van foutaansprakelijk-
heid (terwijl het Verdrag van Parijs een regime van risicoaansprakelijkheid invoert). Voorname-
lijk deze twee elementen hebben aanleiding gegeven tot heel wat discussie tijdens de parlemen-
taire voorbcreiding.

Daarnaast is het belangrijk vast te stellen dat indien de door het SCK afgesloten vcrzekering
ontoereikend zou zijn geweest, de Belgische Staat, zonder enige limiet, de vorderingen tot scha-
devergoeding diende te betalen. Op die manier werd inderdaad a//e schade uit een kemongeval op
het SCK vergoed. Indien het tot een zwaar kemongeval was gekomen op het SCK ten tijde dat de
wet van 1962 van kracht was, dan zou het grootste deel van de schadevergoeding ten laste zijn
gevallen van de Belgische Staat. Uiteraard was dit, vanuit het standpunt van het slachtoffer, een
uiterst voordelige regeling. Op zich was het, zeker in de jaren vijftig en zestig (en in een groot

De civielrechtelijke eis werd weliswaar ongegrond verklaard omdat het een arbeidsongeval betrof.
Cfr. in/ra, § 5.2 van hoofdstuk 4.
Zie de bespreking van de strafrechtelijke vordering naar aanleiding van de ongevallen in Goiania en
Forbach: Bochler, M.C., "Reflections on Liability and Radiological or Nuclear Accidents: the acci-
dents at Goiania, Forbach, Three Mile Island and Chernobyl", Afae/ear iaw fiu//e(m, n° 59, 1997, 15-
17.
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aantal landen ook vandaag nog) niet ongebruikelijk dat de Staat een groot deel van de schade voor
haar rekening nam. Ook bijvoorbeeld onder de Price-Anderson Act van 1957 viel het grootste
deel van de schade ten laste van de Amerikaanse overheid. Het was vooral opmerkelijk dat onder
de wet van 1962 de tussenkomst van de Belgische Staat onbeperkt was en dat de Staat, 6iy M<7s/«i-

^ o r t verplicht was deze schade te vergoeden.

Doordat het SCK verplicht was om zich te verzekeren voor andermans aansprakelijkheid paste de
wet op het SCK in feite het systeem toe van de Amerikaanse Price-Anderson Act. Ook daar wordt
het gemene aansprakelijkheidsrecht ongemoeid gelaten, maar dekt de verzekering van de exploi-
tant ook de aansprakelijkheid van andere actoren (zgn. um6re//a-dekking)^. Het systeem van de
Price-Anderson Act kan worden beschouwd als een vorm van economische kanalisatie van aan-
sprakelijkheid. Dus voerde ook de wet op het SCK deze economische kanalisatie in.

Uit de voorbereidende werken van de wet blijkt ontegensprekelijk de bekommernis om de Ameri-
kaanse leveranciers van het SCK van alle aansprakelijkheid te ontheffen. De meest geeigende
weg ware de invoering geweest van de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid , hetgeen
niet is geschied in de wet van 1962. Het gemene aansprakelijkheidsrecht werd immers intact
gelaten. De Amerikaanse leverancier(s) van de BR-3 moeten zich dus op andere wijze "veilig"
hebben gevoeld: ofwel waren zij van oordeel voldoende te zijn beschermd door de subrogatie-
regeling, annex directe vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar of tegen de Staat, ofwel
bood de algehele schadevergoedingsplicht van de Belgische Staat hen voldoende bescherming.

Naar onze mening is het weinig waarschijnlijk dat de Amerikaanse juristen, die onderzoek hadden
laten uitvoeren naar het Europese aansprakelijkheidsrecht (inclusief het Belgische, het Nederland-
se en het Franse aansprakelijkheidsrecht)^" niet hebben geweten dat de subrogatieregeling annex
directe vordering tegen de verzekeraar of de Staat, niet noodzakelijk andere gemeenrechtelijke
vorderingen uitsloot. Dit laat vermoeden dat in de ogen van de Amerikaanse leveranciers, de
verplichte, onbeperkte en exclusieve tussenkomst van de Belgische Staat voldoende bescherming
bood.

3.3.2. Wet betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie van
18 juli 1966, houdende vaststelling van bepaalde maatregelen tot onmiddellijke toe-
passing van het Verdrag van Parijs en van het toegevoegd Protocol"'

De wet van 1966 introduceerde de bepalingen van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 en van
het Aanvullend Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 - beide tot stand gekomen in het kader
van de OESO - in het Belgische recto"'.

Vanden Borre T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via internationale
Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", o.c, 450 e.v. Zie ook verderop in hoofdstuk 13.
Eerder hebben we reeds aangetoond dat kanalisatie inderdaad in de Verdragen werd ingeschreven
onder druk van de Amerikaanse kernenergie-industrie die wilde vermijden aansprakelijk te worden ge-
steld voor kemongevallen in Europa (Vanden Borre, T., "Kanalisatie van aansprakelijkheid", o.c, 347
en 370; Vanden Borre, T., "Channelling of Liability", o.c, 13 e.v.; zie ook verder bij de bespreking van
kanalisatie van aansprakelijkheid, in hoofdstuk 4).
Met name via onderzoek uitgevoerd door de Harvard University: //ifer/ia/i'ona/ />roWe/n.s o/FManc/a/
ft-ofecrio/i agam« Mc/enr /to*, Harvard Law School, 1959. Dit onderzoek wordt in § 2 van hoofdstuk
4 verder besproken.
B.5., 23 augustus 1966.

157



EfficiSnte preventie en compensatie van catastroferisico's

Het doel van deze wet was dubbel. Doordat rond die tijd meerdere bedrijven activiteiten wensten
te ontplooien op het vlak van de productie van kernenergie, diende de wet van 1962 die, zoals
hoger aangegeven, enkel van toepassing was op het SCK, te worden vervangen door een wet die
van toepassing zou zijn op alle Belgische exploitanten van een keminstallatie. Bovendien dienden
maatregelen te worden genomen om het Verdrag van Parijs uit te voeren.

Niettegenstaande het feit dat deze wet is opgeheven bij wet van 22 juli 1985, zijn de in 1966
geintroduceerde principes ook nu nog van kracht. De bespreking van de wet van 18 juli 1966 valt
dus grotendeels samen met de analyse van de wet van 1985.

Toch lijkt het aangewezen om kort hier stil te staan bij de verschillen tussen de wet van 18 juli
1966 en de allereerste nucleaire aansprakelijkheidswet, namelijk de hoger besproken wet van
1962 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van het SCK. Twee verschillen tussen beide ge-
noemde wetten zijn van groot belang: enerzijds de beperking van de aansprakelijkheid en ander-
zijds de afschaffing van de tussenkomst van de Belgische Staat.

Artikel 2 van de wet van 1966 verklaart een aantal artikelen van het Verdrag van Parijs onmiddel-
lijk van toepassing. Onder de artikelen die aldus in Belgie van toepassing werden, bevonden zich
de artikelen van het Verdrag van Parijs, die een risicoaansprakelijkheid en de kanalisatie van die
aansprakelijkheid naar de exploitant van de keminstallatie invoerden"° en die de exploitant ver-
plichtten om een verzekeringsdekking te nemen tot het bedrag waarvoor hij aansprakelijk was"'.
De invocring van het objectieve aansprakelijkheidsregimc leidde inderdaad tot een dubbele beper-
king van de aansprakelijkheid: zowel in tijd als in bedrag. Een slachtoffer beschikte over een
termijn van 10 jaar om een vordering in te stellen op basis van deze wet. Het bedrag van de aan-
sprakelijkheid van de exploitant werd beperkt tot een bedrag van 500 miljoen BEF; hetzelfde
bedrag dus waarvoor het SCK onder de wet van 1962 een verzekeringsdekking diende te nemen.
Geoordeeld werd dat het bij onbeperkte aansprakelijkheid voor een exploitant onmogelijk zou
zijn het nucleaire risico te verzekeren"^'".

De wet van 1966 verschilde van de wet van 1962 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van het
SCK voornamelijk door deze beperking van de aansprakelijkheid, gekoppeld aan de invoering
van een regime van risicoaansprakelijkheid en aan de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid.
Er is immers een groot vcrschil tussen het opleggen van een verzekeringsplicht tot een bepaald
bedrag enerzijds en anderzijds het beperken van de aansprakelijkheid, met een verzekeringsplichl
tot het bedrag van de beperkte aansprakelijkheid. Onder de wet van 1966 werd, in navolging van
het Verdrag van Parijs, de totale beschikbare schadevcrgoeding beperkt, terwijl onder de wet van
1962 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van het SCK, a//e geleden schade kon worden ver-
goed (alle schade groter dan 500 miljoen BEF diende immers door de Staat te worden bijgepast).

Artikel 14 van de wet van 18 juli 1966, heeft de wet van 1962 inzake de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid van het SCK opgeheven. De wet is op 23 augustus 1966 in werking getreden.
Ook op dat vlak werd gesteld dat de objectieve aansprakelijkheid enkel rust op de exploitant en dat
geen enkele vordering mag worden ingesteld tegen een persoon die diensten, materialen, of uitrusting
heeft verstrekt ter gelegenheid van de bouw of het onderhoud van de keminstallatie (/Vw/emenMire
SfuMefl, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ 1965-1966, 122, 2).
Aansluitend bij de verzekeringsplicht, legde de wet van 1966 de verplichting op in hoofde van de
exploitant om voorafgaandelijk een erkenning aan te vragen als exploitant; deze erkenning wordt ver-
leend nadat de aanvrager bewezen heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor het voorziene bedrag
te hebben afgesloten (artikelen 3 en 4).
for/eme/i/flire Sfu/bten, Memorie van Toelichting, Senaat, GZ/1965-1966, 122, 3.
Precies eenzelfde redenenng lag aan de basis van de invoering van de beperkte aansprakelijkheid in het
Verdrag van Parijs (cfr. i/i/ra, in hoofdstuk 4).
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Dit brengt ons bij een tweede belangrijk verschil tussen de wet van 1966 en de wet van 1962: de
tussenkomst van de Belgische Staat. De wet van 18 juli 1966 geeft enkel uitvoering aan de bepa-
lingen van het Verdrag van Parijs en niet aan de bepalingen van het Aanvullend Verdrag van
Brussel. De regels inzake de tussenkomst van de Staat zijn inderdaad enkel terug te vinden in het
Aanvullend Verdrag van Brussel van 1963. De wet van 18 juli 1966 rept met geen woord over het
aanvullende Verdrag en voert op geen enkele wijze enige vorm van staatstussenkomst in - en dit
niettegenstaande dit Verdrag bij wet van 1 augustus 1966 werd goedgekeurd"*. Het Aanvullend
Verdrag van Brussel van 1963, dat in werking trad op 4 december 1974, zou slechts bij wet van
22 juli 1985 in de Belgische rechtsorde worden omgezet.

Daarnaast vertoont de wet van 1966 opvallende gelijkenissen met de bepalingen van de wet van
1962. Ook de wet van 1966 kende aan het slachtoffer een rechtstreekse vordering toe tegen de
verzekeraar en voor een vordering gebaseerd op deze wet, is exclusief de Brusselse rechter be-
voegd.

Tenslotte dient te worden aangestipt dat beide wetten in een gelijke sfeer zijn tot stand gekomen.
Net zoals dat het geval was voor de wet op het SCK, werd tijdens de voorbereidende werk-
zaamheden van de wet van 1966 meermaals gewezen op de hoogdringendheid van het wetsont-
werp: de kerncentrale van Chooz diende immers in gebruik te worden genomen"^.

In deze paragraaf wordt niet verder stilgestaan bij deze wet, aangezien de bepalingen ervan gro-
tendeels zijn overgenomen door de wet van 22 juli 1985. De totstandkoming van deze wet wordt
hieronder besproken.

3.3.3. Wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van
kernenergie

Deze wet vervangt de wet van 18 juli 1966 die, zoals hierboven besproken, zich beperkte tot de
toepassingsmaatregelen van het Verdrag van Parijs. Voor de wet van 1985 waren in Belgie" de
toepassingsmaatregelen voor het Aanvullend Verdrag van Brussel, het Protocol tot wijziging van
1964 en voor de op 16 november 1982 te Parijs ondertekende Protocollen nog niet in werking. De
wet van 22 juli 1985 had dus tot doel deze leemte in de wetgeving aan te vullen door deze Ver-
dragen om te zetten in Belgisch recht"' "*.

Doordat deze wet ook uitvoering gaf aan het Aanvullend Verdrag van Brussel, werd ook (op-
nieuw) een stelsel ingevoerd van Staatstussenkomst. Onder de oorspronkelijke versie van de wet
van 1985 was de Belgische Staat verplicht tussen te komen in de tweede schijf (tussen 4 en 9
miljard BEF).

Na het ongeval in Tsjernobyl werden verschillende pogingen ondernomen om de wet te wijzigen,
met name inzake de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant. Overeenkomstig arti-
kel 7 van de wet van 22 juli 1985 was de exploitant aansprakelijk tot 4 miljard BEF (99 miljoen

Wet van 1 augustus 1966 houdende goedkeuring van Internationale Akten (fl.S., 23 augustus 1966).
Pflr/eme/»aiVe 57uWe«, Senaat, Commissieverslag, 26 mei 1966, 2; PaWemewtoi're //am/e/ingen,
Senaat,GZ/1965-1966, Vergadering van 22 juni 1966, 1416.
fl-S., 31 augustus 1985.
Memorie van Toelichting, ttir/ementore Ste/Uen, Senaat, G271983-1984, 593, N° 1, 2.
De Verdragen zelf werden goedgekeurd bij wet van 3 juli 1985 houdende goedkeuring van Internatio-
nale Akten (B.5., 8 februari 1986). . .
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euro). De eerste en meest opvallende poging strekte ertoe om de beperking van de aan-
sprakelijkheid van de exploitant op te heffen"', gekoppeld aan een verzekeringsplicht tot 500
miljard BEF. Volgens de indieners van dit wetsvoorstel was het "onduldbaar" dat de aansprake-
lijkheid van de exploitant beperkt was tot een "overigens belachelijk laag maximumbedrag""'.
Een tweede poging tot wijziging van de wet op de nucleaire aansprakelijkheid had tot doel de
aansprakelijkheid van de exploitant op te trekken tot een bedrag van 9,1 miljard BEF en omde
Belgische Staat in (zeer) aanzienlijke mate aansprakelijk te stellen voor de schade die bepaalde
drempels te boven ging*". Bij de bespreking van de beperking van de aansprakelijkheid van de
exploitant van een kerninstallatie wordt hierop verder teruggekomen''".

Deze twee wetsvoorstellen zijn echter nooit wet geworden. Uiteindelijk werd de wet van 22 juli
1985 pas gewijzigd bij wet van 11 juli 2000^ . De wijziging, die in werking is getreden op 1

januari 2001, heeft betrekking op de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant van
een kerninstallatie, in die zin dat het bedrag waarvoor dc exploitant aansprakelijk is, werd opge-
trokkcn van 4 miljard BEF naar 12 miljard BEF (van 99 miljoen euro naar 297 miljoen euro) .
Opvallend hierbij is wel dat de tussenkomst van de Belgische Staat werd afgeschaft"*; het totale
schadevergoedingsbedrag in Belgie bedraagt dus 18,5 miljard BEF - namelijk 12 miljard BEF
van de verzekeringsdekking van de exploitant en 6,5 miljard via de derde schijf zoals voorzien in
het Aanvullend Verdrag van Brussel.

De wet van 22 juli 1985 zoals gewijzigd in 2000, bevat dus de basisprincipes van het Belgische
civielrechtelijke nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Deze principes worden in hoofdstuk 4 per
thema besproken.

Net als het Verdrag van Parijs, behandelt deze wet enkel de aansprakelijkheid en de dekking bij
een kemongeval. Deze wet is inderdaad slechts een deel van de gehele Belgische nucleaire wet-
geving'^ *", met als voornaamste doel de schadeloosstelling van derden bij een ongeval in een
kerninstallatie''". Als dusdanig dient deze wet te worden gezien als een aanvulling van de wet van
29 maart 1958 betrefTendc de bescherming van de bevolking tegen dc uit ioniserende straling
voortspruitende gevaren en haar uitvoeringsbesluiten.

Zowel de beperking in bedrag als de beperking in de tijd zouden, volgens het ingediende voorstel,
worden opgeheven.
Toelichting, Voorstel van wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betrefTende de wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van kemenergie, Pnr/emen/fl/re SYwWen, Senaat, GZ/1986-1987, N°
402/1,4.
Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aanspra-
kelijkheid op het gebied van kemenergie, />ar/emenfaiVe S/wMen, Senaat, BZ71988, N° 416/1,4-5.
Zie § 3.1.2 van hoofdstuk 4.
B.5.,4oktobcr2000.
Zie hierover Vanden Borre, T., "Recente ontwikkelingen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht:
innovatie of renovatie?", ASiV/eu- en £>iergierec/», 2001 -1 , 25-49.
Volgens de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling is het niet aan te raden dat de
Staat bijspringt voor vergoeding van schade ten gevolge van een prive-activiteit (Verslag, 24 mei 2000,
Par/ememaire 5m**en, GZ/1999-2000, 560/002, 6).
Met de term "nucleaire wetgeving" bedoel ik alle regelen die betrekking hebben op nucleaire activitei-
ten sensu lato; het betreft niet enkel de regels die aan de exploitanten bepaalde verplichtingen opleggen
of die de burgers beschermen, maar alle bepalingen die op welke wijze dan ook eender welk facet van
de nucleaire activiteit m g/o6o (dus ook inzake transport, ontmanteling, afval, enz.) betreffen.
Dit blijkt uit de aanhef van artikel 9: "Onverminderd de toepassing van de wets- en verordeningsbepa-
lingen betreffende de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioni-
serende stralingen,...".

i, Senaat, GZ/1983-1984, 593, N° 3,4.
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Specifiek voor wat Belgie betreft, dient ook rekening te worden gehouden met de regelgeving
inzake de staatshervorming. Aangezien de staatshervorming op een aantal punten een belangrijke
invloed heeft op het kernenergierecht, wordt deze problematiek hieronder aan de orde gesteld.

J.4. /nv/oerf von rfe Staate/»mw/MJMg op Aef /te/g/scAe /tmiewergierecAf

De invloed van de staatshervorming op het Belgische kemenergierecht, is van belang in de mate
waarin een deel van het kernenergierecht duidelijk thuishoort in het milieurecht en in de mate
waarin een kerninstallatie zowel nucleaire als niet nucleaire risico's creeert.

De vraag rijst in het algemeen of de Gewesten over een bevoegdheid beschikken inzake niet-
nucleaire risico's van nucleaire bedrijven. Meer in het bijzonder dient de vraag te worden beant-
woord of de regionale milieuwetgeving ook op nucleaire installaties kan worden van toepassing
v e r k l a a r d . - - - -• ••>• -: • - -

Het principe zelf van de federalisering van Belgie is terug te vinden in de Grondwet. Zo luidt
artikel 1 van de Grondwet: "Belgie is een federale Staat, samengesteld uit Gemeenschappen en
Gewesten". De respectievelijke bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten
zijn neergelegd in de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980^'. Deze
wet werd door de latere fasen van de staatshervorming meermaals gewijzigd^°"'.

Op basis van artikel 6, § 1, II, 1° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen zijn de
Gewesten (onder meer) bevoegd voor de bescherming van het leefmilieu, o«<fer meer aVe van a"e
io</em, ae ona'ergrona', nef water en a*e /wc/tf regen veron/re/mg/wg en aan/arting, aAsmerfe ae
j/n/<//egen a"e ge/u/a'.sn/na'er. De federale overheid is daarentegen bevoegd voor (...) de bescher-
ming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval"^.

De Gewesten zijn eveneens bevoegd voor wat betreft de gewestelijke aspecten van de energie'".
De federale overheid blijft evenwel bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun technische
en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven, te weten (...)
de kernbrandstofcyclus"''. Met deze bepaling wordt de exc/wr/eve federale bevoegdheid inzake

S.5., 15 augustus 1980.
Door de Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen (fl.S., 13 augustus 1988); bijzondere wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur
van 16 juli 1993 (B.5., 20 juli 1993). Deze wijzigingen werden van kracht op 30 juli 1993.
In het kader van dit proefschrift wordt enkel de bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu en energiebe-
leid onderzocht. De overige bevoegdheden van Staat, Gemeenschappen en Gewesten worden hicrbij
niet aan de orde gesteld.
Deze laatste bepaling impliceert dat de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de
bevolking tegen ioniserende straling en het uitvoeringsbesluit van 28 februari 1963 een federale be-
voegdheid blijft (Toelichting, /Weme/i/aire Sta/Ufcen, Senaat, 1992-93, nr. 558/1, 21. Verklaring van
de Minister van Institutionele Hervormingen in de bevoegde kamercommissie, Par/emen/ai>e //a/irfe-
/mge/j, Kamer, 1988, nr. 516/6, 72).
Artikel 6, § 1, VII van bijzondere wet tot hervorming der instellingen.
Met het begrip "kembrandstofcyclus" wordt volgens het Arbitragehof bedoeld alle bewerkingen vanaf
de extractie van het uraniumerts tot de definitieve opruiming van radioactieve afvalstoffen (Arbitrage-
hof, 24 mei 1988, nr. 54, B.S., 11 juni 1988, 6.B.6.). Worden dus bedoeld: de ontginning van uranium-
erts, de omzetting ervan tot uraniumhexafluoride, de verrijking, de omzetting tot uraniumdioxide, de
aanmaak van splijtstofelementen, het gebruik ervan in de kemreactor, de koeling en het transport, de
opwerking, de opslag van het afval, de herwinning van splijtstof en de aanmaak van splijtbaar pluto-
nium (Gillon, L, "De kwestie kemenergie", / . c , 100).
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kemenergie bevestigd*". Artikel 6, § 1, VII, f bevestigt overigens de gewestelijke onbevoegd-
heid"': de Gewesten zijn bevoegd voor de gewestelijke aspecten van de energie en in ieder geval
"de nieuwe energiebronnen, met uitzondering van deze die verband houden met de kemenergie".

Een belangrijke vraag die in dit verband rijst, is of de kernbrandstofcyclus enkel van de geweste-
lijke bevoegdheid is uitgesloten in het kader van het energiebcleid, dan wel of de Gewesten
evenmin bevoegd zijn om de randvoorwaarden van milieubeleid te bepalen waarbinnen de kern-
brandstofcyclus kan functioneren'".

Over het algemeen wordt aangenomen dat artikel 6, § 1, VII, tweede lid, b) van de bijzondere wet
tot hervorming der instellingen er toe strekt, de nationale bevoegdheid te bevestigen voor het
beheer of medebeheer van de ondernemingen en instellingen die werkzaam zijn in de brandstof-
cyclus, zoals het NIRAS en het SCK"*. Op zichzelf genomen betekent dit dus niet dat de Gewes-
ten geen bevoegdheid zouden bezitten voor wat betreft milieuaspecten van kemenergie. Zo kan
een milieu-effectenstudie worden opgelegd in het kader van een bouwvergunning voor nucleaire
installaties, zij het beperkt tot de doelstelling van stedenbouw en ruimtelijke ordening"' en zijn
de Gewesten bevoegd voor het toekennen van een lozingsvergunning betreffende het koelwater,
omdat lozingen van het koelwater een niet-radioactieve lozing is'*°.

Bij het beoordclen van deze aspecten mogen de Gewesten nochtans enkel rekening houden met
overwegingen "die verband houden met de bescherming van het leefmilieu en niet met overwe-
gingen die verband houden met bescherming tegen ioniserende stralingen"*"'. Zo stelt het Arbi-
tragehof dat het Gewest haar bevoegdheid inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening niet mag
opvattcn op een zodanige wijze dat het voor de Staat niet doenbaar zou zijn om een doeltreffend
beleid te voeren in de aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren^" " \ In dezelfde lijn
was eerder de Raad van State van oordeel dat de Gewesten niet noodzakelijk bevoegd zijn zodra

Lavrysen, L., "De bevoegdheidsverdeling tussen Staat en Gewesten inzake leefmilieu na de tweede
fase van de Staatshervorming 1988-1989", De 6evoeg</Ae</en mza&e mi/ieufceAeer, Story Scienlia,
Gent, 1990, 117; Theunis, J., "Deel IV. Milieu en Staatsrecht", in Deketelaere, K. (ed.), "Handboekmi-
lieurecht", Ac, 339 e.v.
Deridder, L., "Deel 7. Energiebeleid", in van Haegendoren, G. en Seutin, B. (ed.), £>e ievoegd-
Ae/<frveftfe//ng m Ae/yerfero/e fle/gie, Die Keure, Brugge, 2000, 47.
Lavrysen, L, De ontwikkeling van het Europese, Belgische en Vlaamse milieurecht in een wijzigende
institutionele context. Onderzoek naar de ontwikkeling van het milieurecht vanuit een publiekrechte-
lijke invalshoek, Kluwer, Antwerpen, 1998, 235.
Lavrysen, L., "De bevoegdheidsverdeling tussen Staat en Gewesten inzake leefmilieu na de tweede
fase van de Staatshervorming 1988-1989", o.c, 122.
Arbitragehof, nr. 57/95, 12 juli 1995, fl.S. 1 September 1995, B.6. • • « •
Par/ementa/Ve//amfe/inge/i, 28 juli 1988, 1388. •<- •« '
Toelichting, /'ar/emenfo/re S to len , Senaat, 1992-93, nr. 558/1,21.
Arbitragehof, 24 mei 1988, nr. 54, fl.S., 11 juni 1988, 6.B.12.C fTi/ine.
Hier dient te worden opgemerkt dat het arrest werd geveld op basis van de ongewijzigde wet tot her-
vorming der instellingen, met name de versie van 1980. Ondertussen is, zoals gezegd, deze wet reeds
meermaals gewijzigd waarbij werd verduidelijkt dat de federate wetgever exclusief bevoegd is voorde
kernbrandstofcyclus (De Sadeleer, N., "Les transferts de competences aux entites fedirees:
l'environnement, 1'agriculture et le p&ial", ,4<//m/i/.s/nj/;o/! PuW/oue, 1994, 184). Nochtans hebben de
gewijzigde bepalingen geen daadwerkelijke wijziging der bevoegdheden tot gevolg (Lavrysen, L, "D*
bevoegdheidsverdeling tussen Staat en Gewesten inzake leefmilieu na de tweede fase van de Staats-
hervorming 1988-1989", o.c, 80 e.v.; Theunis, J., "Bevoegdheden en bevoegdheidsgrenzen inzake
leefmilieu: een stand van zaken", in Deketelaere, K. (red.), A/zV/eurecAr in Se/g/e Sta/us @ M S

/997, Die Keure, Brugge, 1997, 66).

162



Hoofdstuk 2 - Ontstaan en overzicht van het kemenergierecht

het begrip "leefmilieu" te berde kan worden gebracht^. Hiermce wordt min of meer gerefereerd
aan het proportionaliteits-, evenredigheids- en redelijkheidsbeginsel'".

• ' ' v . " • ' v

Anderzijds lag het volgens het Arbitragehof niet in de bedoeling van de bijzondere wetgever om
de bescherming tegen ioniserende straling die gedeeltelijk ook de leefinilieubescherming omvat,
op het vlak van het vcrgunningstelsel, te splitsen over verscheidene overheden. Het geheel van
belangen waarmce rekening dient te worden gehouden met het oog op de bescherming tegen ioni-
serende straling, maakt de exclusieve federale bevoegdheid ondeelbaar"*. Aangczien het Gewest
niet bevoegd is om vergunningen toe te kennen voor de exploitatie van kerninstallaties, kan het
dus ook de procedure ervan niet bepalen, al was het maar van een van de elementen ei-van**'. Zo
kan de gewestelijke overheid geen milieuvergunning opleggen voor boringen met het oog op het
opslaan van nucleair afval"*.

Zowel de gewestelijke bevoegdheid inzake leefmilieu als inzake energiebeleid kent dus beper-
kingen die verband houden met nucleaire installaties en/of toepassingen. Met betrekking tot leef-
milieu blijft de federale overheid bevoegd inzake de bescherming tegen ioniserende stralingen
met inbegrip het radioactief afval; met betrekking tot energiebeleid blijft de federale overheid be-
voegd voor de kembrandstofcyclus aangezien dit een aangelegenheid betreft die wegens haar
technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeft.
Anders gezegd bevindt de exclusieve nationale bevoegdheid inzake de bescherming tegen ionise-
rende stralingen zich voor wat betreft de bescherming van het leefmilieu in een spanningsveld
met de eveneens exclusieve gewestelijke bevoegdheid ter zake. Immers: ioniserende stralingen
kunnen leiden tot een vcrontreiniging van water, lucht en bodem. De bescherming van deze laat-
ste is een regionale materie.

Als vuistregel kan het volgende worden gesteld: zodra een materie betrekking heeft op de be-
scherming van ioniserende stralen, is de federale overheid exclusief bevoegd tot het nemen van
maatregelen, ongeacht het feit of de emissies van radio-isotopen voortkomen uit nucleaire of niet-
nucleaire installaties"'. Omgekeerd zijn de Gewesten bevoegd inzake niet-radioactieve risico's
zelfs indicn deze risico's voortkomen uit nucleaire activiteiten. Net als alle andere sectoren, is
inderdaad ook de nucleaire sector onderworpen aan de gewestelijke reglementering™, bijvoor-
beeld het gewestelijke milieurecht. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Indien zich in een in Vlaanderen gelegen keminstallatie een probleem voordoet inzake bodem-
vervuiling en -sanering, zal het bodemsaneringsdecreet"' kunnen worden toegepast, tenzij zou
blijken dat de bodem radioactief besmet zou zijn. Blijkt op een nucleaire site de bodem-
verontreiniging te zijn veroorzaakt door een lekkende dieseltank, dan hebben we te maken met
een "conventionele niet-nucleaire milieuverontreiniging" en dan zal het bodemsaneringsdecreet

R.v. St., Afd. Wetg., advies van 23 juni 1983 over een voorstel van decreet houdende regeling van de
milieu-effectrapportering, Gerfr. Sr, Vlaamse Raad, 1981-1982, nr. 139/2, 3.
Orban de Xivry, E., "Jurisprudence de la Cour d'Arbitrage et droit de renvironnement", £>e fievoegd-

^ fleden inraA:e MView&eAeer, Story Scientia, Gent, 1990, 258.
^ Arbitragehof, nr. 54, 24 mei 1988, B.S., 11 juni 1988, 6.B.11. en 6.B.10.

Arbitragehof, arrest nr. 54,5.5., 11 juni 1988,6.B. 10. • .
^ Arbitragehof, nr. 47/95, 12 juli 1995, fl.S., 1 September 1995, B. 13.2.

De Sadeleer, N., "La repartition des competences en matiere d'environnement: les apports de la loi
speciale du 16 juillet 1993 visant a achever la structure federale de l'Etat", ASi7ieu6e/eiY/ in Ae//erfera/e

3,, fle/g;<? an/io /9P3, Belgische Vereniging voor Milieurecht, Story Scientia, Gent, 1994, 26.
^ Deridder, L, "Deel 7. Energiebeleid", o.c, 48.

Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, gewijzigd door het Decreet van 28 mei
1998 (B.S., 25 juli 1998).
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toepassing vinden; het tegendeel zal waar zijn indien de verontreiniging werd veroorzaakt door
een tank waarin zich radioactief lozingswater bevond. In het laatste geval zal, gelet op haarexclu-
sieve bevoegdheid ter zake van de bescherming tegen ioniserende straling, alleen de federale
overheid bevoegd zijn en zullen de drempelwaarden en limietdoses van het ARAB toepassing
vinden. Het spreekt voor zich dat nooit van tevoren zal kunnen worden bepaald of een gegeven
verontreiniging al dan niet van radioactieve aard is. Enig overleg tussen de verschillende bevoeg-
de overheidsinstanties is bijgevolg vereist"*.

J.5. Co/ic/iMie ,«

De ontwikkeling van het Belgische kernenergierecht is nauw verbonden met het ontstaan van het
Studiecentrum voor Kemenergie (SCK/CEN) te Mol. Belangrijk hierbij is dat de fondsen waar-
mee het SCK werd opgericht, direct voortvloeien uit heffingen die voornamelijk door de VS
werden betaald uit de uraniumvoorraden uit voormalig Belgisch Congo.

Een belangrijk deel van het Belgische kernenergierecht is ontstaan op het einde van de jaren
vijftig en bij het begin van de jaren zestig. Vooral van belang zijn de wet van 29 maart 1958 ter
bescherming van de gevaren uit ioniserende straling en de wetten inzake nucleaire aansprake-
lijkhcid. De wet van 1958 zal worden vervangen wanneer de wet van 15 april 1994 in werking zal
treden. Het in werking treden van deze wet zal het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
toelaten ten voile haar werkzaamheden uit te oefenen. Toch bestaat onduidclijkheid over de pre-
cieze taakverdeling tussen het FANC enerzijds en het SCK en NIRAS anderzijds.

De eerste Belgische nucleaire aansprakelijkheidswet was van tijdelijke aard en had enkel betrek-
king op het SCK. Deze wet was gunstig voor slachtoffers van een ongeval op het SCK in die zin
dat alle schade werd vergoed, hetzij door het SCK (of diens verzekeraar), hetzij door de Belgische
Staat. Anderzijds diende het slachtoffer een fout te kunnen bewijzen in hoofde van het SCK.
Doordat de wet geen wijzigingen aanbracht aan het gemeenrechtclijke aansprakelijkheidsregime,
maar het SCK ook verplichtte zich te verzekeren voor andermans aansprakelijkheid, was dit
stelsel nauw venvant met de Amerikaanse Price-Anderson Act''". .,

De wet op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het SCK werd in 1966 vervangen; hierbij
werden de bepalingen van het Verdrag van Parijs ingevoerd in het Belgische recht. Dit betekende
dat de economische kanalisatie werd vervangen door de juridische kanalisatie van aansprakelijk-
heid naar de exploitant van een keminstallatie. Meteen werd ook een einde gesteld aan het voor
slachtoffers van een kemongeval uiteimate gunstige regime zoals van kracht onder de wet van
1962. Voortaan werd de aansprakelijkheid beperkt. Doordat de Belgische Staat financieel niet

Een dergelijk overleg is overigens binnen het Belgische federale model perfect mogelijk. Door het
Belgische duale federalist™ (namelijk de splitsing in Gemeenschappen en Gewesten) is een strakke
scheiding en onafhankelijkheid van bevoegdheden tussen de verschillende beleidsniveaus onmogelijk.
Het accent ligt dus eerder op complementariteit en samenwerking dan op de scheiding en de autonomie
van de respectievelijke bevoegdheden (Alen, A., fle/g/6V ee/i /wee/ed;'g e/i cen/n/ugflfl//e</erafo"'«!
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Onrwikkelingssamenwerking, Brussel,
1990, 21; Alen, A. en Peters, P., "Belgie op zoek naar een cooperatief federaal staatsmodel. Overde
samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en dc Gewesten na de derde staatshervorming,
77/rfsc/ir/// voor Se/g/'sc/i />u6//e*r<?cA/, 1989, 344-345). Zie hierover meer in detail Moerenhout, R. en
Smets, J., £>e sflmenwerW/ig fussen rfe/edero/e Sao(, rfe Gemee/wc/iappen en </e Gewesfen, Kluwer,
Deurne, 1994, 42 e.v.; Moerenhout, R., "De samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschap-
pen en de Gewesten - recente ontwikkelingen", 77/rfjcAny? voor Se/gwcA Puo/ieArec/i/, 1996, 271-283.
Zie verder in hoofdstuk 13.
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meer bijdroeg, betekende dit ook dat het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag werd be-
nerkt tot 500 miljoen BEF. Pas door de wet van 22 juli 1985 werd ook het Aanvullend Vcrdrag
van Brussel omgezet in het Belgische recht en werd de bijdrage van dc Staat opnieuw geintrodu-
ceerd Vanaf 1 januari 2001 is deze Staatsbijdrage in de rwcede schijf van het Aanvullend Ver-
drag van Brussel, afgeschaft. De Belgische Staat zal enkel nog kunnen worden verplicht om bij te
dragen in dederde schijf van het Verdrag. , .... ..,, .._,_

Tenslotte dient in het Belgische kemenergierecht, dat grosso modo een federale materie is, in
gevallen waar sprake is van niet nucleaire "conventionele milieurisico's" eveneens rekening te
worden gehouden met de respectievelijke gewestelijke milieuwetgevingen.

Na de bespreking van het ontstaan van het Belgische kemenergierecht, zal in § 4 het ontstaan en
deontwikkeling van het Nederlandse kemenergierecht aan dc orde worden gesteld.

4. ONTSTAAN VAN HET NEDERLANDSE KERNENERGIERECHT

Nederland is toegetreden tot de voomaamste Verdragen inzake het civiele gebruik van kemener-
gie"''. Tegelijk is Nederland lid van Euratom en van het IAEA en is het toegetreden tot het Non-
Proliferatievcrdrag, het Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal*" en het Verdrag
inzake Nucleaire Veiligheid"*.

Dc Nederlandse "basiswet" inzake de gevaren verbonden aan het gebruik van kernenergie is de
Kernenergiewet. Die wordt hieronder besproken in § 4.1. Vervolgens wordt een overzicht gege-
ven van de Nederlandse wetgeving inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen
(§4.2).

De Nederlandse Kew dient in twee delen te worden besproken, aangezicn deze wet in 1994 aan-
zienlijk werd gewijzigd. Vandaar wordt eerst aandacht besteed aan de oorspronkelijke Kew van
1963 (§4.I.I) en vervolgens aan de wijzigingen van 1994 (§ 4.1.2).

4.1.1. De oorspronkelijke Kernenergiewet

Op 21 fcbruari 1963 kwam in Nederland de wet houdende regelen met bctrekking tot de vrijma-
king van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniscrende stralcn uitzen-
dende toestellen"', beter bekend als de Kernenergiewet (Kew), tot stand. Deze wet beoogt vol-
gensde considerans dc "bevordering van een goede onrwikkeling op het gebied van dc vrijmaking
van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende stralcn uitzendende
toestellen, zomede ter bescherming tegen de hieraan verbonden gevaren". Primair strekte deze

Een overzicht van de verschillende Verdragen inzake kemenergierecht waar Nederland bij betrokken
is, kan worden teruggevonden bij Domsdorf, E.P.M.W., "Internationaal Atoomenergierecht", /.c.
Wet van 17 decembcr 1987, 5/6., 1987, 640.
Goedkeuring via brief van de Minister van Buitenlandse Zaken (Staten-Generaal, Vergaderjaar 1995-
1996, 24.833, Nr. 325 en 1). Zie ook 7rac/<We/iWa</, 1996, nr. 315. Het Verdrag is in Nederland in
werking getreden op 13 januari 1997.
S(6., 1963/82.

165



EfficiCnte preventie en compensatie van catastroferisico's

wet ertoe de volksgezondheid te beschermen tegen de gevaren voortkomend uit ioniserende stra-
len, maar geleidelijk aan heeft deze wet zich ook ontwikkeld tot een natuurbeschermingswet"*.

In haar geheel is de wet slechts in werking getreden op 1 januari 1970, met uitzondering van
hoofdstuk II Kew, dat in werking trad op 27 maart 1963. Hoofdstuk II behandelt de advisering
aan de regering; door de vervroegde inwerkingtreding van deze bepalingen konden deze advies-
organen reeds worden opgericht en hun werkzaamheden aanvatten. Voor de nog niet in werking
getreden bepalingen, diende een beroep te worden gedaan op de bestaande wetgeving: inrichtin-
gen waar splijtstofTen werden vervaardigd vielen onder de Hinderwet en de bescherming van de
werknemcrs binnen dergelijke inrichting vielen onder het Veiligheidsbesluit ioniserende stralen,
gebaseerd op de Veiligheidswet van 1934; de import, export, productie en het gebruik van radio-
actieve stofTen werd geregeld door de Warenwet van 1935; wat betreft het gebruik van gevaarlij-
ke apparaten diende de Wet op de gevaarlijke werktuigen van 1952 te worden gerespccteerd"'.

Net zoals de Belgische wet van 29 maart 1958 betreffende bescherming van de bevolking tegen
de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, is de Nederlandse Kew een kaderwet; voor
de verdere uitwerking van de Kew zijn amvb's en ministeriele beschikkingen nodig. Inzake ver-
gunningverlening zijn drie amvb's van belang: het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ert-
sen^°, het Besluit stralenbescherming Kew"' en het Besluit vervoer splijtstofTen, ertsen en radio-
actieve stoffen^. De Kew is bijgevolg de wet die de uit het Euratom-verdrag voortvloeiende
verplichtingen inzake de bescherming van de bevolking tegen ioniserende straling invoert in de
Nederlandse rechtsorde. ,,.. , ..... ., ..^

De Kemenergiewet is ook de basiswet waarin de vergunningsplicht is opgenomen ter zake van
nuclcaire activiteiten'". In verband met de vergunningverlening is de openbare voorbereidings-
proccdure van toepassing zoals voorzien in afdcling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht .
Deze procedure is speciaal geschreven voor ingewikkelde besluiten waar veel belanghebbenden
bij zijn betrokken"'.

De Kemenergiewet is reeds meermaals gewijzigd^*. E£n van de belangrijkste wijzigingen betrof
de aanpassingen op het vlak van de ongevallenbestrijding. Bij deze wijziging wordt hieronder
even stilgestaan.

Tonnaer, F.P.C.L, "Handboek Nederlands Milieurecht", / . c , 1279.
Alexander, W., "La legislation nucleaire aux Pays-Bas", in Puget, H. (ed.), /fspec/j rfu rfroi'/ rfe
/'cnerg/e fl/omi'<7ue, Tome II, Editions du centre national de la recherche scientifique, Paris, 1967,347-
356.
Besluit van 4 September 1969,5/6., 403, nadien meermaals gewijzigd. - "
Besluit van 10 September 1986,5/6. 465, nadien meermaals gewijzigd.
Besluit van 3 September 1987,5/6. 403, nadien meermaals gewijzigd.
Zie artikel 15 van de Kemenergiewet.
Wet van 4 juni 1992 houdende algemene regels van bestuursrecht (5/6. 315), inmiddels meermaals
gewijzigd.
Heldeweg, M., Hertoghs, M. en Seerden, R., "Besluitvorming rond de lokalisatie van kerncentrales", in
Faure, M. (red.), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico",/.c, 131.
Ook recent wcrd de wet gewijzigd: op 25 mei 2000 werd het wetsvoorstel aangenomen tot Wijziging
van de Kemenergiewet. Deze wijziging strekte er voomamelijk toe om de Kemenergiewet aan te pas-
sen aan Richtlijn 96/29/Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen stra-
lingsgevaar. Zie Tweede Kamer, Vergaderjaar 1999-2000, 26.992, nr. 3, Memorie van Toelichting.
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412. Wijziging op het punt van de ongevallenbestrijding

Een opvallende wijziging aan de Kew werd aangebracht door de toevoeging, in 1994, van een
nieuw hoofdstuk VI . Rechtstreekse aanleiding tot deze wijziging was het feit dat het overheids-
optreden tijdens het ongeval van Tsjemobyl diende te worden geimproviseerd bij gebrek aan
afdoende regelgeving terzake***. Op initiatief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) werd begin 1987 gestart met het project Kernongeval-
lenbestrijding. Op 13 februari 1989 werd de Nota Kemongevallenbestrijding en het Nationaal
Plan voor de Kemongevallenbestrijding (NPK) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aange-
boden"". De nota bevat de beleidsvisie met betrekking tot de opzet en organisatie van de kemon-
gevallenbestrijding. Het suggereerde een aantal verbeteringen aan de bcstaande regelgeving; deze
verbeteringen werden vervolgens in wettelijke vorm gegoten en vormen het voorwerp van de
wijziging aan de Kew.

De wetswijziging heeft een viervoudig doel. In de eerste plaats beoogt de wetswijziging duide-
lijkheid te scheppen inzake de bestuurlijke coordinatie van ongevallen met een stralingsrisico
voor mens en milieu. Daarnaast wil de wijziging de onduidelijkheid opheffen met betrekking tot
de vraag of de strafbaarstelling van overtredingen van sommige getroffen maatregelen ter beper-
king van het stralingsgevaar wel gebaseerd kon worden op de Kew. Ten derde voert de wet de
EG-richtlijn uit betreffende de informatie van de bevolking over de bij stralingsgevaar toepas-
selijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid^". Ten slotte kadert de wijziging in de
vereenvoudiging van het vergunningenstelsel.

Uitgangspunt van de Nederlandse kemongevallenbestrijding is de indeling in categorie A- en B-
objecten. Teneinde duidelijkheid te scheppen in de coordinerende taken bij kemongeval-
lenbestrijding, is het niveau van bestuurlijke coordinatie afhankelijk gesteld van de potentiele
gevolgen van een kemongeval. Bij categorie A-objecten kunnen de gevolgen van een kemongeval
gevolgen hebben voor het gehele land, hetgeen de inschakcling van de rijksoverheid vereist in
verband met de afstemming met de autoriteiten van de buurlandcn^; bij categorie B-objecten
evenwel blijven de gevolgen van een ongeval beperkt tot de gemeente waar het ongeval heeft
plaatsgevonden en bijgevolg ligt de bestuurlijke coordinatie in dat geval bij de burgemeester.
Categorie A-objecten zijn kerncentrales en ruimtevaartuigen of vervoermiddelen die door kern-
energie worden aangedreven. Categorie B-objecten zijn inrichtingen voor uraniumverrijking,
inrichtingen voor verwerking en opslag van radioactieve stoffen of splijtstoffen, inrichtingen waar
radioactieve stoffen of ioniserende stralen uitzendende toestellcn worden vervaardigd of gebruikt
en toestellen waarin zich splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzen-
dende stoffen bevinden en vervoermiddelen waarin zich splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen
of ioniserende stralen uitzendende toestellen bevinden (art. 38, c en d).

Zoals hierboven reeds kort werd aangegeven, werd de bestuurlijke cobrdinatie bij categorie A-
objecten op rijksniveau vastgelegd. De desbetreffende ministers hebben de bevoegdheid gekregen

Wet van 4 februari 1994 tot wijziging van de Kemenergiewet op het punt van de ongevallenbestrijding
en andere zaken, SM>. 7994, 95; deze wet trad in werking op 23 februari 1994.
Kemongevallenbestrijding, Tweede Kamer, 1988-1989, 21 015, nr. 2, 5.
/A/rfem.
Zie de brief van de minister van de VROM aan de voorzitter van de Tweede-Kamer der Staten Gene-
raal.Stf., 1988-1989,21 015, nr. 1.
Richtlijn van 27 november 1989, 89/618/Euratom, ffl, L 357/31.
Hier zijn de Verdragen inzake vroegtijdige kennisgeving van belang; cfr. supra, in § 2.2.1.1. van dit
hoofdstuk. . . . . . - , - . . . . . . . . .
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om de nodige maatregelen te treffen, hetgeen een afwijking is van het systeem van de Ram-
penwet"\ daar deze wet in een decentrale opzet van de rampenbestrijding voorziet"''. Dit tenvijl
er voor categorie B-objecten geen reden bestaat om af te wijken van het decentrale systeem van
de Rampenwct.

Opmcrkelijk is het artikel 39 dat stelt dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich
een ongeval voordoet met een categorie A- of B-object verplicht is dit terstond te melden aan de
burgemeester van de gemeente waar hij zich bevindt. Deze laatste rapporteert deze melding "on-
verwijld" aan de minister van de VROM. Om er zeker van te zijn dat deze verplichting ook geldt
voor de exploitant van een Nederlandse kerncentrale, werd tevens een derde lid opgenomen in
artikel 39 op basis waarvan de burgemeester de exploitant om alle informatie kan verzoeken"*.

Op basis van artikel 46 kan de minister van de VROM zelf de nodige maatregelen treffen om de
gevolgen van een kernongeval zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken^; tegelijk kan
hij de exploitant daartoe verplichten. De maatregelen kunnen onderverdeeld worden in bescher-
mende en medische maatregelen, maatregelen betreffende de landbouw en voedselvoorziening, en
maatregelen betreffende de waterhuishouding en drinkwatervoorziening. In het kader van dit
onderzoek is hier met name de vraag relevant of de zogenaamde preventieve maatregelen die door
de Nederlandse overheid in het kader van de Kemenergiewet worden genomen, al dan niet onder
het schadebegrip vallen zoals bepaald in het Verdrag van Parijs. Daar wordt later op terog-
gekomen.

De wijziging aan de Kew bevat ook interessante bepalingen met betrekking tot schadevergoeding.
Op basis van artikel 49e kan vergoeding worden bekomen voor maatregelschade bij een ongeval
met een B-object, voorzover de schade niet via burgerrechtelijke weg is of kan worden verhaald
en voorzover in de vergoeding van de schade niet op andere wijze is of kan worden voorzien. Het
is duidelijk dc bedoeling geweest van de wetgever om de toepassing van artikel 49e te beperken.
Ten eerste wegens de strikte formulering van artikel 49e, eerste lid en ten tweede door het subsi-
diaire karakter ervan.

De beperkte toepassing van artikel 49e blijkt in de eerste plaats uit de strikte bewoordingen ervan:
aan degene die door een naar aanleiding van een ongeval met een categorie B-object opgelegde
maatregel "rechtstreeks en onmiddellijk" schade heeft geleden "die redelijkerwijs niet of niet
geheel te zijnen laste behoort te blijven, kan (...) een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding
worden toegekend". Er dient bijgevolg sprake te zijn van een stringent causaal verband tussen de
getroffen maatregel en de schade. Na het ongeval in Tsjernobyl werd bijvoorbeeld een spinazie-
verbod uitgevaardigd; de spinazietelers kregen hiervoor een vergoeding. Ondanks de voorlichting
door dc overheid waarin gezegd werd dat andere groenten zonder gevaar voor de volksgezond-
heid kondcn worden geconsumeerd, kende ook de verkoop van andere verse groenten een forse
dating. De schade van de andere telers wordt echter niet beschouwd als zijnde het rechtstreekse en
onmiddellijke gevolg van het spinazieverbod. Daarnaast gaat het in artikel 49e om schade die
redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van belanghebbende dient te blijven: enkel schade die
gelet op de aard van het bedrijf als abnormaal dient te worden beschouwd, kan voor vergoeding in
aanmerking komen. In de wet is sprake van een "naar billijkheid te bepalen schadevergoeding".
Met deze zinsnede wordt aangesloten bij de artikelen 15.20, 15.25 en 15.26 van de Wet Milieube-

Wet 26 februari 1985, &6. 88, in werking getreden op 1 maart 1985, meermaals gewijzigd.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, 1992-1993, 23 053, nr. 3, 3.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, 1992-1993, 23 053, nr. 3, 14.
Hierbij dient hij zoveel mogelijk overleg te plegen met de betrokken burgemeester.
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heer (Win)"'; het betreft een louter redactioneie overeenstemming die inhoudelijk geen gevolgen
heefr"'.

Het subsidiaire karakter blijkt uit het feit dat dit artikel enke! in ovenveging kan worden genomen
indien compensatie niet op andere wijze - hetzij op basis van de WAKO, hetzij op basis van het
BW hetzij op basis van artikel 49e, lid 2 - kan worden verkregen. Volgens de Memorie van
Toelichting is de aansprakelijkheid voor ongevallen met categorie A-objecten geheel geregeld in
het Verdrag van Parijs en in de WAKO'"'. Bepaalde ongevallen met categorie B-objecten zullen
ook onder het Verdrag en de WAKO vallen. Indien schade door een ongeval met een categorie B-
object mer onder de verdragsregeling valt, dient eerst te worden nagegaan of de gelaedeerden een
actie kunnen instellen op basis van Boek 6, titel 3 BW. Is dit niet het geval, dan kan desgevallend
een beroep op artikel 49e Kew worden overwogen. Voorts wordt door het tweede lid van artikel
49e de mogelijkheid geboden dat het bevoegde gezag dat naar aanleiding van een kernongeval
algemene regcls uitvaardigt, tevens regels stelt waarbij categorieen van gevallen worden aange-
wezen die voor schadevergoeding in aanmerking komcn. Er is als het ware sprake van een casca-
de- vergoec/mgirege///ig: eerst dient te worden nagegaan of de WAKO van toepassing is; is dat
niet het geval, dan kan Boek 6 titel 3 als rechtsgrond dienen; biedt dit evenmin soelaas, dan is
vergoeding misschien via een andere weg voorzien, zijnde dat het bevoegde orgaan dat de maat-
regelen heeft genomen die tot schade aanleiding hebben gegeven, een regeling instelt. Pas indien
geen van deze regels compensatie toelaten, kan een beroep worden gedaan op artikel 49e, lid 1
Kew. . . . . . . ; . ' .

Nederland heeft tot op heden drie wetten uitgevaardigd betreffende de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid voor kemongevallen. De eerste wet was een voorlopige wet van 1964. Deze wcrd ver-
vangen door de Wet Aansprakelijkheid Kemongevallen van 1965; deze werd op zijn bcurt ver-
vangen door de in 1979 tot stand gekomen WAKO (Wet Aansprakelijkheid voor Kemongeval-
len). Deze drie wetten worden hieronder kort aan de orde gesteld.

4.2.1. De tijdelijke wet van 1964

Voor de inwerkingtrcding van de eigenlijke Nederlandse nucleaire civiele aansprakelijkheidswet
van 1965 werd in het Nederlandse Parlement een tijdelijke wet goedgekeurd die het mogelijk
moest maken dat met het ontwerp en de bouw van de centrale in Dodewaard kon worden aange-
vangen.

De Memorie van Toelichting van deze voorlopige wet van 1964 is interessant. Daaruit blijkt im-
mers dat deze wet snel diende te worden genomen, zoniet riskeerde de geplande bouw van een 50
Megawatt kemcentrale in het gedrang te komen. Het contract dat het Nederlandse SEP NV (Sa-
menwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven) hiertoe had afgesloten met een Zwitscrs filiaal van
het Amerikaanse General Electric, bevatte namelijk een clausule dat de werkzaamheden van het
project konden worden beeindigd indien voor 2 april 1964 in Nederland hetzij het Verdrag van
Parijs nog niet in werking zou zijn, hetzij Nederland nog geen analoge nationale regeling in zijn

Artikel 15.20 bevindt zich onder titel 15.4 "Vergoeding van kosten en schade"; de artikelen 15.25 en
15.26 hebben betrekking op het Fonds Luchtverontreiniging (titel 15.5). Zowel artikel 15.20, lid 1 wi

/ine Wm, als artikel 15.26, eerste lid Wm spreken van een schadevergoeding in billijkheid.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, 1992-1993, 23 053, nr. 3, 20.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, 1992-1993,23 053, nr. 3, 7, onderaan.
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wetgeving zou hebben opgenomen. Aldus was het noodzakelijk dat de Nederlandse regering ten
opziehte van de leverancier de verplichting aanging om hem te vrijwaren tegen de geldelijke
gevolgen van diens aansprakelijkheid. Deze condities moesten worden gezien als "het gevolg van
de in de Verenigde Staten gevolgde rechtspraktijk"''°°. De situatie was dus precies dezelfde als in
Belgie: ook daar wcrd een tijdelijke wet aangenomen teneinde het mogelijk te maken de BR3-
reactor in werking te stellen .

Maar in plaats van een wet aan te nemen die zeer specifiek van toepassing zou zijn op de kemin-
stallatie van Dodewaard, beperkte het Nederlandse Parlement zich tot het wijzigen van de rijks-
middelenbegroting; de wet voegde artikel 71a toe aan de rijksmiddelenbegroting, met als titel:

van de /everancier va« ne< onhver/> van a"e eer5<e in A^rfer/ant/ te
gevo/gen van we/te///£e a

Het toegevoegde artikel 71a werd ingedeeld in het algemeen beheer van afdeling V: industriali-
satie en energievoorziening. In dezelfde afdeling was onder meer voorzien: bijdrage in de kosten
van het Reactor-Centrum Nederland (RCN) en een bijdrage in het kader van Euratomverplichtin-
gen van Nederland (resp. artikel 67 en 68). In tegenstelling tot de twee laatstgenoemde artikelen
van de rijksmiddelenbegroting, voorzag het toegevoegde artikel 71a evenwel niet in een "toege-
staan bedrag". Het vreemdc hierbij is dat er blijkbaar geen bepaling werd aangenomen door het
Nederlandse Parlement op basis waarvan de Nederlandse Staat zich ertoe verbond de gevolgen
van de aansprakelijkheid van de leverancier op zich te nemen. De wijze waarop de vrijwaring is
ingeschreven in de rijksmiddelenbegroting van 1964 impliceert eigenlijk dat de Nederlandse Staat
ten voordele van de Amerikaanse leverancier een in bedrag onbeperkte garantie heeft gesteld*".

Het inschrijven van een vrijwaringsverbintenis in de wet op de rijksmiddelenbegTOting is in feite
een manier om de economische kanalisatie in te voeren. De wetgever wilde met deze wet niets
anders dan het verlenen van een garantie aan de leverancier dat hij niet financieel zou moeten op-
draaien voor de schade veroorzaakt door een kemongeval***; de leverancier wcrd inderdaad ge-
vrijwaard tegen een mogelijke aansprakelijkheid. Doordat de Nederlandse wetgever geen enkele
bijkomende bepaling toevoegde, dienden bijgevolg voor het overige de gemecnrcchtelijke aan-
sprakelijkheidsbepalingen te worden toegepast, hetgeen er op neer zou zijn gekomen dat de fou-
taansprakelijkheid onverkort gold. Dit toont in feite vrij goed aan wat een economische kana-
lisatie eigenlijk inhoudt: het betreft het verschuiven van de economische last van een bepaalde
aansprakelijkheid. Aan deze aansprakelijkheid zelf wordt niet geraakt.

De geest waarin dit artikel tot stand is gekomen, is vrij merkwaardig: er werd gesteld dat een
ongeval in het toenmalige stadium weinig waarsehijnlijk was, aangezien de wet betrekking had op
het ontwerp van de kemcentrale; het risico was slechts te verwachten wanneer de reactor in be-

Memorie van Toelichting, zitting 1963-1964, 7622, nr. 3.
Wet betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van het Studiecentrum voor kemenergie van 27 juli
1962, cfr. supra.
Wet van 1 augustus 1964 houdende wijziging van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar
1964,5/6. / 9(54, 316.
In de tijd was deze verbintenis wel beperkt in die zin dat het een artikel betrof van de rijksmiddelenbe-
groting van 1964. Voor de daaropvolgende jaren kon dus in principe geen beroep meer worden gedaan
op deze bepaling. Voorzover bekend werd van deze bepaling inderdaad geen gebruik gemaakt.
Zitting 1963-1964, Memorie van Toelichting, 7.622, nr. 3.
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drijf zou worden gesteld, hetgeen pas in 1967 kon worden verwacht en tegen die tijd, zo werd
gesteld, zal het Verdrag van Parijs van kracht zijn'". . . , , . , . .

"Indien zich echter voordien onverhoopt een kernongeval mocht voordoen, dan zal,
wil de leverancier kunnen worden aangesproken, toch eerst diens schuld moeten wor-
den aangetoond, terwijl juist het noodzakclijke bewijs van schuld bij een ongeval in
een kerninstallatie uitermate moeilijk te leveren zal zijn. Dat de leverancier deson-
danks staat op de (...) garantie, is een gevolg van de in de Verenigde Staten gevolgde
rechtspraktijk"*"*.

Indien deze wet wordt vergeleken met de Belgische wet van 1962, dan is de eerste opvallende
gelijkenis dat beide het regime van foutaansprakelijkhcid hanteerden: de Belgische wet expressis
verbis en de Nederlandse impliciet. Daarnaast voorzagen beide wetten in een systcem van eco-
nomische kanalisatie van aansprakelijkheid, zij het dat die op verschillende wijze werd ingevoerd.
In Belgie werd een afzonderlijke wet inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid in het leven
geroepen met daarin opgenomen de onbeperkte tussenkomst van de Belgische Staat, terwijl in
Nederland de economische kanalisatie in de Nederlandse rechtsorde werd geintToduceerd via een
artikel van de rijksmiddelenbegroting.

4.2.2. DeWAK van 1965

De Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (WAK) werd door het Nederlandse Parlement goed-
gekeurd op 27 oktober 1965"".

Deze wet bevatte geen bijzonderheden en introduceerde de door het Verdrag van Parijs gehul-
digde principes: kanalisatie van de aansprakelijkheid naar de exploitant van de kerninstallatie,
beperking van diens aansprakelijkheid tot een bedrag van 430 miljoen gulden, verplichte verzeke-
ring, verjaringstermijn van 10 jaar en exclusieve bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank
van's Gravenhage. Op deze principes wordt later uitvoerig teruggekomen.

Deze wet gaf enkel uitvocring aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs; het is wachten tot de
invoering van de WAKO van 1979 voor de uitvoering van de bepalingen van het Aanvullend
Verdrag van Brussel.

4.2.3. De WAKO van 1979

Op 17 maart 1979 ratificeerde Nederland het Verdrag van Parijs en het Aanvullend Verdrag van
Brussel" .̂ In plaats van de WAK kwam de Wet op de Aansprakelijkheid voor Kernongevallen
(WAKO)™.

De WAKO werd ingrijpend gewijzigd in 1991. Vooral opvallend was dat de tussenkomst van de
Nederlandse Staat werd opgetrokken tot 5 miljard gulden; ook in dezelfde wet werd de aansprake-
lijkheid van de exploitant van de kerninstallatie gebracht op 500 miljoen gulden. Deze wijzigin-
gen waren een direct gevolg van het ongeval in Tsjernobyl.

Zitting 1963-1964, Nota naar aanleiding van het verslag dd. 17 juni 1964, 7.622, nr. 5, 2.
Zitting 1963-1964, Nota naar aanleiding van het verslag dd. 17 juni 1964, Srtj, 7622, nr. 5,2.
M>. 1965,546. •- . - •:•:-.!. - - •
Dezeratificatie trad in werkingop 28 december 1979. . ' . ! • - - .
Wet van 17 maart 1979,5/6., 1979, 225. , ••::•"-
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Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat bij Besluit van 14 november 1997, het bedrag van de
aansprakelijkheid van de exploitant werd opgetrokken tot 750 miljoen gulden'"". Zoals reeds aan-
gegeven zullen de inhoudelijke bepalingen van het nucleaire civiele aansprakelijkheidsrecht in de
hoofdstukken 3 en 4 worden geanalyseerd.

5. CONCLUSIE

In de vorige paragrafen werd het ontstaan bestudeerd van het internationale en van het Belgische
en Nederlandse kernenergierecht. Tegelijk werd een overzicht gegeven van de belangrijkste ver-
dragen en wetten met betrekking tot het nucleaire risico.

Van in het begin is het kernenergierecht beinvloed door de mogelijke militaire toepassingen van
kemenergie. Elke vorm van samenwerking is steeds gepaard gegaan met een vorm van controle.
Toen de samenwerking hoofdzakelijk plaatsvond tussen de Amerikaanse overheid en de Ameri-
kaanse prive-industrie, werd die controle uitgevoerd door de Amerikaanse Atomic Energy Com-
mission. Naarmate de samenwerking grensoverschrijdende vormen aannam, werd dcze taak over-
genomen door een internationaal orgaan (het IAEA). Deze controles hadden niet alleen betrek-
king op het civiele gebruik van kemenergie (safeguards), maar ook op het beperken van de gevol-
gen van ioniserende straling op de bevolking en op werknemers (safety).

Van groot belang voor het internationale kemenergierecht, zijn de taken en bevoegdheden van
drie intemationale organisaties: het Intemationaal Atoomagentschap van Wenen, het Energie-
agentschap van de OESO en Euratom. Nochtans kan enkel Euratom juridisch dwingende maatre-
gelen opleggen aan de verschillende lidstaten. De afdwingbaarheid van de verschillende inter-
nationale Verdragen is overigens de achillespees van het intemationale kemenergierecht. Van
belang in het kader van dit onderzoek is toch de vaststelling dat de regelgeving inzake de civiele
aansprakelijkheid voor kemongevallen tot de meest dwingende bepalingen behoort van het inter-
nationale kernenergierecht.

Het kemenergierecht is inderdaad uitgcsproken intemationaal van aard. Deze intemationale di-
mensie is makkelijk te verklaren, ten eerste door de inspanningen op intemationaal vlak om te
verhinderen dat kemenergie ook voor militaire doeleinden wordt aangewend. Ten tweede vereist
het aanwenden van kemenergie dat men beschikt over een aanzienlijke technologische uitrusting,
over de juiste knowhow en over voldoende financiele middelen. Een dergelijke uitwisseling van
wetenschappclijke kennis en financiele ondersteuning worden bevorderd door middel van interna-
tionale samenwerking''". Tenslotte zou met name de veiligheidsregulering weinig zinvol zijn
indien door de verschillende landen verschillende standaarden zouden worden gehanteerd. De
intemationale dimensie van het kemenergierecht uit zich bijgevolg vrij sterk in de harmonisatie
van dc wetgeving in het algemeen en de inspanningen die de verschillende intemationale organi-
saties ter zake leveren. Bijvoorbeeld inzake veiligheidsregulering worden de richtlijnen van de
ICRP gevolgd door het IAEA en door Euratom. In de meeste landen die een beroep doen op
kemenergie, en zeker in Belgie en Nederland, heeft zich een parallelle nationale wetgeving ont-

Besluit houdende verhoging van het maximumbedrag van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 5,
tweede lid van de Wet aansprakelijkheid kemongevallen (Stao/sMarf, 1997, 577). De WAKO bevat in-
derdaad de mogelijkheid om het bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, te verhogen bij alge-
mene maatregel van Bestuur. Eerder was dit bedrag, bij Besluit van 14 december 1993 (SfaawW<"'>
1993, 702), gebracht op 625 miljoen gulden.
Dit is met name het geval in de Euratom-lidstaten waar de Europese Commissie uitgebreide financiSle
steun biedt voor bepaalde pilootprojecten. Zo loopt in BelgiS, op het SCK, een pilootproject betreffen-
de de ontmanteling van een keminstallatie.
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wikkeld die de internationaal-rechtelijke verplichtingen omzet in de nationale rechtsorde: de
verschillende wetten die in Belgie' en Nederland werden aangenomen, zijn het gevolg van een
intemationale regelgcving. Wat Belgie betreft implementeert de wet van 29 maart 1958 (die
volledig zal worden vervangcn door de wet van 15 april 1994) de Euratom-verplichtingen en is de
wet van 22 juli 1985 de uitvoering van het Verdrag van Parijs van 1960 inzake de wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. In Nederland voert de kernenergiewet*'* de
Euratom-verplichtingen uit; terwijl de WAKO*" het Verdrag van Parijs uitvoert. ....

Teruggrijpend naar de in de inleiding aangehaalde kwalificatie van het nucleaire risico, zien we
dusdat het intemationale kemenergierecht juridische instrumenten in de Belgische en Nederland-
se rechtsorde heeft geintroduceerd met betrekking tot elk van die aspecten:
• inzake jo/feguart/s zijn Belgie en Nederland niet alleen een Euratom-lidstaat, maar bovendien

zijn zij partij bij het Non-Proliferatieverdrag van 1969 en hebben zij in hoedanigheid van niet-
kemwapenstaat de eerder genoemde overeenkomst tussen Euratom en het IAEA ondertekend;

• inzake jo/eCy zijn de Euratomverplichtingen en het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake
de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie relevant; Belgie en Nederland
zijn lid van dit Verdrag en hebben dit Verdrag, middels een eigen wet inzake de civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen, omgezet in de respectievelijke rechtsorde;

• inzake secunfy hebben beide landen de Conventie van New York en Wenen van 3 maart 1980
inzake de fysieke bescherming van kemmateriaal getekend en geratificeerd'"''.

Het kemenergierecht heeft bijgevolg een geheel aan regels gecreeerd dat het hoofd biedt aan de
verschillende risico's verbonden aan het aanwenden van kernenergie. Zowel geheimhouding, vei-
ligheidsvoorschriften, schadevergoeding als aanzienlijk zware strafsancties komen hierbij aan de
orde. Als dusdanig ligt een brede waaier van akten, besluiten en wetten aan de basis van het kem-
energierecht'"': het betreft zowel specifieke wetgeving*"' als de oprichting van (semi-)publiek-
rechtelijke rechtspersonen, als de goedkeuring van intemationale verdragen. Doordat de verschil-
lende intemationale afspraken telkens worden omgezet in nationale regelgeving, kunnen geen
algemene uitspraken worden gedaan over het kemenergierecht; steeds zal moeten worden gcke-
ken naar het nationale kemenergierecht van de verschillende landen.

In het intemationale kemenergierecht werd een onderscheid gemaakt tussen de Verdragen van de
cerste en die van de tweede generatie. De "demarcatielijn" was het ongeval in Tsjernobyl. Dit
ongeval was een stimulans voor het kemenergierecht in de mate waarin het heeft geleid tot inter-
nationale afspraken omtrent nieuwe thema's: onderlinge bijstand, vrocgtijdige kennisgeving en

Wet van 21 februari 1963, 5/6. 82; het doel van deze wet is het bevorderen van een goede ontwikkeling
op het gebied van de vrijmaking van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ionise-
rende straling uitzendende toestellen alsook de bescherming tegen de hieraan verbonden gevaren (zie
hierover o.m. Tonnaer, F.P.C.L., "Handbook Nederlands Milieurecht", / .c , 1279 e.v).
Wet aansprakelijkheid voor Kemongevallen, wet 17 maart 1979, 5/6. 225, gewijzigd in 1991, zie
verder.
Voor Belgie: wet van 24 juli 1984 houdende ratificatie van de Conventie van 3 maart 1980 inzake de
bescherming van kemmateriaal, B.5., 27 februari 1992,4117. In Belgie is de Conventie sinds 6 oktober
1991 in werking. In Nederland werd deze conventie goedgekeurd bij wet van 17 december 1987 (5/6.
1987,640) en trad zij op 8 februari 1987 in werking.
Reygaerts, M., "Le droit nucleaire beige", o.c., 263; Matthijs, J., "Aansprakelijkheid bij tocpassing van
kemenergie tot vreedzame doeleinden", o.c, 115; Dopchie, H., "La Reglementation nucleaire en Bcl-
gique", in, Govaerts, P., Jaumotte, A. en Vanderlinden, J., t//i rfem/'-i/ec/e rfe nuc/eo/re en fle/g/<7ue.
7emo/g;iages, Belgian Nuclear Society, Presses Universitaires Europeennes, Bruxelles, 1994, 301-352.
Bijvoorbeeld ter bescherming van de werknemers van de nucleaire sector en ter bescherming van de
bevolking tegen de uit ioniserende straling voortspruitende gevaren.
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nucleaire veiligheid. Tegelijk werden ook de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen aan een
revisie onderworpen. Dit revisieproces is slechts gedeeltelijk teneinde, in die zin dat de revisie
van het Verdrag van Parijs in 2000 nog lang niet was afgerond.

Het is overigens zeer de vraag of de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede genera-
tie (Verdrag inzake Bijkomende Compensatie en het Protocol van het Verdrag van Wenen van 12
September 1997) veel toevoegen aan het international kernenergierecht en of zij spoedig in wer-
king zullen treden. De overige Verdragen van de tweede generatie zijn zodanig algemeen dat
hieruit geen verplichtingen kunnen worden afgeleid. Of het ongeval van Tsjernobyl heeft geleid
tot een werkelijke breuk met het verleden, is zeer twijfelachtig""; wat wel met zekerheid kan
worden gezegd, is dat het ongeval enkele thema's op de politieke en diplomatieke agenda heeft
geplaatst.

De invloed van het ongeval in Tsjernobyl is, wat het nationale Belgische kernenergierecht betreft,
niet meteen waameembaar. Weliswaar werd in 1994 een wet goedgekeurd inzake de gevaren
voortspruitend uit ioniserende straling en is het de bedoeling dat hiermee de wet van 1958 wordt
vervangen, maar in oktober 2000 was deze wet slechts zeer partieel in werking getreden. Ook de
wet op de nucleaire aansprakelijkheid werd niet gewijzigd naar aanleiding van het ongeval in
Tsjernobyl, waarschijnlijk omdat de wet als "nieuw" werd beschouwd: deze wet was op het mo-
ment van het ongeval in Tsjernobyl inderdaad nog geen jaar van kracht. Na twee mislukte pogin-
gen om de wet van 22 juli 1985 op de civiele aansprakelijkheid voor kernongevallen te wijzigen,
namelijk in 1986 en 1988, werd de wet gewijzigd bij wet van 11 juli 2000.

In Nederland daarentegen kan tot op zekere hoogte wel worden gesproken van een duidelijke
wijziging na het ongeval in Tsjernobyl. In 1991 werd de WAKO ingrijpend gewijzigd door de
invoering van de Staatsbijdrage van 5 miljard gulden*'®. In 1994 werd de Kernencrgiewet aan-
zienlijk uitgebreid.

Het loutere feit dat een wet in de loop der jaren al dan niet is gewijzigd, kan bezwaarlijk als crite-
rium worden gebruikt om deze wet op haar inhoudelijke merites te beoordelen. In het vorige
hoofdstuk werd aangetoond dat de bepalingen inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid als
basis kunnen dienen voor aansprakelijkheid voor milieuschade - weze het met bepaalde beper-
kingen. Het feit dat de Belgische wet inzake nucleaire aansprakelijkheid na 15 jaar werd gewij-
zigd en de Nederlandse wet na 11 jaar, is dus op zich van weinig betekenis.

Om een precies beeld te kunnen krijgen van deze wijzigingen, is een analyse vereist van de inhou-
delijke bepalingen van het Verdrag van Parijs en van de Belgische en Nederlandse nucleaire
aansprakelijkheidswetgeving. Deze analyse wordt hieronder aangevat. In hoofdstuk 3 wordt het
toepassingsgebied van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht besproken; in hoofdstuk 4 worden de
grote basisprincipes van deze wetgeving bestudeerd.

Vanden Borre, T., "Recente ontwikkelingen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: innovatie of reno-
vatie?", A/i/ieu- ew fnergierecA/, 2001.
Toch dient te worden vastgesteld dat het verdrag inzake nucleaire aansprakelijkheid waartoe beide
landen zijn toegetreden, het Verdrag van Parijs, nog steeds niet is gewijzigd.
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HOOFDSTUK3 .;

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NUCLEAIRE
AANSPRAKELIJKHEIDSWETGEVING

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke gevallen het Verdrag van Parijs en de Belgische en
Nederlandse uitvoeringswet toepassing vinden. Het belang van een correcte omschrijving van het
toepassingsgebied kan moeilijk worden onderschat omdat, zoals zal blijken, de nucleaire aanspra-
kelijkheidswetgeving een uitzonderingsregime in het leven roept. Enkel wannecr is voldaan aan
de toepassingsvoorwaarden zullen de basisprincipes van deze uitzonderingsregeling, die in het
volgende hoofdstuk worden besproken, kunnen worden ingeroepen.

Het toepassingsgebied van een wet of van een Verdrag omvat twee componenten. Ten eerste moet
worden nagegaan in welke gevallen de regelgeving van toepassing is, i.e. moet de vraag worden
beantwoord of de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving van toepassing is op alle ongevallen met
radioactieve stoffen (toepassing ra/zo/ie ma/enae). Dit impliceert dat wordt nagegaan hoe een
"kernongeval" en een "keminstallatie" worden gedefinieerd op basis van het nucleaire aanspra-
kelijkheidsrecht. Daarnaast moet ook worden onderzocht op welk territorium of welke territoria
deze bijzondere regelgeving van toepassing is (toepassingsgebied ra/7o«e /oc;). Zeker wanneer de
plaats van het ongeval verschilt van de plaats waar de schade wordt geleden, en wanneer het ene
land geen lid is van het Verdrag van Parijs en het andere wel, is het belang van het toepas-
singsgebied ratione loci duidelijk. Aan het toepassingsgebied ra/i'one /e/wpore wordt enkel aan-
dacht besteed bij de bespreking van het Verdrag van Parijs en niet bij de bespreking van de Belgi-
sche wet, noch van de Nederlandse Wet op de aansprakelijkheid van kernongevallen (WAKO).
Het is namelijk zo dat zich in de regel geen tijdsconflictcn kunnen voordoen betreffende de toe-
passing van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht in de tijd.

Hieronder wordt eerst het toepassingsgebied van het internationalc nucleaire aansprakelijk-
heidsrecht, en dan met name van het Verdrag van Parijs besproken (§ 1). In dit onderzoek staat
niet enkel het Verdrag van Parijs centraal, maar het gehele NEA-regime, en dus ook het Aanvul-
lend Verdrag van Brussel van 31 januari 1963. Ook het toepassingsgebied van dit verdrag dient
dus aan bod te komen. Maar de bepalingen van het Aanvullend Verdrag van Brussel steunen wat
betreft de inhoudelijke bepalingen (ratione materiae) nagenoeg volledig op het Verdrag van Parijs
en zoals reeds aangegeven brengt het Aanvullend Verdrag van Brussel geen enkele wijziging aan
aan het Verdrag van Parijs'. Om die reden wordt het toepassingsgebied van het Aanvullend Ver-
drag van Brussel niet als afzonderlijke paragraaf opgenomen in de analyse. Twee aspecten van het
Aanvullend Verdrag van Brussel die mede bepalend zijn voor het toepassingsgebied van het
Verdrag van Parijs, zullen respectievelijk worden besproken bij de uiteenzetting over het begrip
keminstallatie en bij de analyse van het territoriale toepassingsgebied.

In § 2 wordt het toepassingsgebied van de Belgische wet van 22 juli 1985 en in § 3 het toepas-
singsgebied van de WAKO geanalyseerd. Dit is trouwens de indeling die van hier af aan wordt
gehanteerd, met name bij de bespreking, in het volgende hoofdstuk, van de basisprincipes van de
nucleaire aansprakelijkheidswetgeving. Ook daar zal dezelfde indeling telkens terugkomen. De
voomaamste elementen van het toepassingsgebied worden samengevat in paragraaf 4.

Cft. supra, § 2.1.2.1 van hoofdstuk 2.
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1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG VAN PARIJS VAN 29 JULI 1960

Vooraleer de analyse van het toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs wordt aangevat, is het
van groot belang te onderstrepen dat het verdrag enkel betrekking heeft op de aansprakelijkheid
tegenover derden. Dit blijkt niet met zoveel woorden uit de toepassingsbepalingen van het ver-
drag, maar volgt uit artikel 3 op basis waarvan de exploitant niet aansprakelijk is voor de schade
aan de kerninstallatie zelf. Ook de Engelse titel van het verdrag laat hierover weinig rwijfel be-
staan: Convenf/'on OH //I/TY/ parry //a6i7/fy ;'n fney?e/a" o/n«c/ear energy. Het verdrag heeft dus
betrekking op de extracontractuele aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie.
Hierop wordt teruggekomen in het volgende hoofdstuk.

Bij de analyse van het toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs inzake de wettelijke aanspra-
kelijkheid op het gebied van kemenergie, wordt zowel het inhoudelijke toepassingsgebied (ratio-
ne materiac, § 1.1), het territoriale toepassingsgebied (ratione loci, § 1.2) als de toepassing inde
tijd (ratione tempore, § 1.3) aan de orde gesteld. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan de
wederkerigheidsbepaling zoals die in het Verdrag is opgenomen (§ 1.4).

/ . /. Toepassingsgebied raritf/ie mater/ae

In essentie luidt artikel 3 van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 dat de exploitant van een
kerninstallatie aansprakelijk is voor de schade uit ccn kemongeval. Deze bepaling geen aan dat
bij de afbakening van het inhoudelijke toepassingsgebied van het Verdrag een centrale betekenis
toekomt aan de begrippen "kemongeval" en "kerninstallatie". Deze twee begrippen worden hier-
onder achtereenvolgens geanalyseerd, respectievelijk in § 1.1.1 en § 1.1.2. Vervolgens wordt ook
aangegeven dat het in het Verdrag van Parijs ingestelde regime een uitzonderingsregime betreft
(§ 1.1.3). De belangrijkste elementen van het toepassingsgebied ratione materiae worden samen-
gevat in § 1.1.4.

1.1.1. Het begrip "kemongeval" in het Verdrag van Parijs

Het begrip kemongeval zal worden toegelicht door in eerste instantie de definitie van dit begrip in
het Verdrag van Parijs weer te geven (§ 1.1.1.1). Op basis van deze definitie worden vervolgens
de in de definitie aangereikte aanknopingspunten aan de orde gesteld (§ 1.1.1.2) en zal worden
aangetoond dat volgens de bepalingen van het verdrag geen plotselinge gebeurtenis is vereist om
een bepaald feit als een kemongeval te kwalificeren (§ 1.1.1.3).

/ . / . / . / . Z)e/?n/r/'e van Aef Kerrfrag- van Pary's

Artikel 1, a), i) van het Verdrag van Parijs definieert een kemongeval als volgt: .-m

"een schadebrengend feit of een opeenvolging van zulke feiten met dezelfde oorzaak,
mits dat feit of die opeenvolging van feiten of enige daardoor veroorzaakte schade
voortkomt uit of het gevolg is van radioactieve eigenschappen of een combinatie van
radioactieve eigenschappen met giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschap-
pen van splijtstoffen of radioactieve producten of afvalstoffen, dan wel voortkomt uit
of het gevolg is van ioniserende straling afkomstig van enige andere stralingsbron die
zich in een kerninstallatie bevindt".

Uit deze definitie blijkt dat sprake is van een kemongeval indien zich een schade heeft voorge-
daan waarvan de schade zelf of het feit dat de schade heeft veroorzaakt, in verband staat met
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radioactieve eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen of met de
oniserende straling van een andere stralingsbron in de kerninstallatie. Uit deze laatste zinsnede
kan op het eerstc gezicht een onderscheid worden afgeleid naargelang de schade het gevolg is van
hetzii de radioactieve eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen,
hetzij van enige andere stralingsbron die zich in een keminstallatie bevindt. Nochtans blijkt dit
onderscheid alleen te bestaan in de Nederlandse versie van de Vcrdragstekst; in de officiele Fran-
se en Engelse tekst* is enkel sprake van radioactieve eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve
producten of afvalstoffen. Waarschijnlijk wil de laatste zinsnede van de Nederlandse tekst bena-
drukken dat bijvoorbeeld ook ongevallen met radio-isotopen die zich nog in de kerninstallatie
bevinden, als een kernongeval zijn te beschouwen. Zoals verderop zal worden toegelicht is dit
sowieso het geval en is deze verduidelijking overbodig. Hierbij aansluitend verwijzen de officiele
Franse en Engelse definitie van kernongeval nergens naar een kerninstallatie, hetgeen wel het
geval is in de Nederlandse tekst. Hoe deze zinsnede in de Nederlandse tekst van het Verdrag is
terechtgekomen, is niet meteen duidelijk.

De definitie geeft twee aanknopingspunten: het feit of de schade moeten verband houden met de
verschillende gevaarlijke eigenschappen van radioactieve stoffen.

/././.2. Twee aan£nop/ngj/>Mn/e/i: ye/7 o/sc/rarfe

In de regel is het voldoende dat een gegeven feit o/een gegeven schade voortkomen uit de ge-
vaarlijke eigenschappen (waarvan radioactiviteit er een is) van splijtstoffen, radioactieve produc-
ten of afvalstoffen. Dankzij deze aanknopingspunten, kan worden gesteld dat zodra het feit of de
schadê  nucleair is, er sprake is van een kernongeval zoals gedefinieerd in het Verdrag van Parijs.

In een aantal gevallen zal het evenwel niet makkelijk zijn om uit te maken of een bepaald ongeval
al dan niet als een kernongeval dient te worden beschouwd, omdat het met name niet evident zal
zijn om te oordelen of een feit en een schade al dan niet nucleair zijn. Radioactiviteit is klcurloos
en reukloos; bijgevolg is het mogelijk dat in bepaalde gevallen de kwalificatie van een bepaalde
schade als "nucleaire schade" moeilijk zal zijn, zeker wanneer een lange tijd verloopt tussen een
vrijgekomen straling en de manifestatie van de schade.

In andere gevallen zal het niet meteen mogelijk zijn om uit te maken of een feit al dan niet van
nucleaire oorsprong is. Indien geen nucleaire schade werd berokkend zal een ongeval of een feit
immers lijken op een conventioneel ongeval, terwijl het misschien toch als een kernongeval zoals
gedefinieerd in hot Verdrag van Parijs moet worden gekwalificeerd. Met andere woorden, de
oorzaak van een kernongeval zal van belang zijn zodra de schade niet nucleair is. Dit zal bijvoor-
beeld het geval zijn bij een explosie in het reactorgebouw (dit is een conventioneel feit), waarbij
een deel van het gebouw wordt weggeblazen. In deze hypothese zal de oorzaak van het conven-
tionele feit bepalen of al dan niet sprake is van een kernongeval. Het is immers perfect mogelijk
dat de explosie is veroorzaakt door springstoffen die zich in het gebouw bevonden en niet door de
explosieve eigenschappen van het nucleair materiaal; indien hierdoor enkel conventioncle schade

De Engelse tekst luidt: "a nuclear incident means any occurrence or succession of occurrences having
the same origin which causes damage, provided that such occurrence or succession of occurrences or
any of the damage caused, arises out of or results from the radioactive properties, or a combination of
radioactive properties with toxic, explosive, or other hazardous properties of nuclear fuel or radioactive
products or waste or with any of them".
HieTbij moet ook voor ogen worden gehouden dat het Verdrag geen definitie geeft van de notie "scha-
de". Welke schade precies is gedekt, wordt overgelaten aan het op het ongeval toepasselijke nationale
recht (artikel 11 van het Verdrag van Parijs).
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wordt veroorzaakt, zal geen sprake zijn van een kemongeval. Is de explosie daarentegen het
gevolg van de explosieve eigenschappen van zich in de kerninstallatie bevindend radioactief
materiaal, dan zal wel degelijk sprake zijn van een kemongeval - en dit ongeacht of er enkel
conventionele schade is veroorzaakt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij een brand: zodra een brand
is veroorzaakt door de gevaarlijke eigenschappen van radioactief materiaal is er sprake van een
kemongeval, zelfs indien enkel conventionele schade werd veroorzaakt. Hetzelfde kan worden
gezegd van een transport van nucleair materiaal: indien dat transport bijvoorbeeld over de weg
plaatsvindt en de vrachtwagen die met deze stoffen is geladen in aanrijding komt met een voertuig
waarbij enkel conventionele schade wordt veroorzaakt, dan kan dit ongeval op basis van het
Verdrag van Parijs niet worden beschouwd als een kemongeval.

Doordat de definitic spreekt van radioactieve of giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigen-
schappen, hoeft niet noodzakelijk radioactiviteit te zijn vrijgekomen om van een kemongeval te
kunnen sprcken. Radioactiviteit is immers slechts een gevaarlijke eigenschap van radioactieve
stoffen. Bepaalde radioactieve stoffen zijn giftig zodat het vrijkomen van giftige stoffen als een
nucleair feit dient te worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien koelwater zou
worden geloosd waarin nog schadelijke producten aanwezig zijn.

Uit deze analyse kan ook worden afgeleid dat niet vereist is dat het kemongeval zich voordoet in
een keminstallatie. Dit toont aan dat een ongeval tijdens een transport van nucleair materiaal in
bepaalde gevallen zal worden beschouwd als een kemongeval. Tegelijk is hiermee aangegeven
dat de verwijzing, in de Nederlandse tekst van de definitie, naar het begrip "keminstallatie" aan-
leiding kan geven tot verwarring''. Van belang is de vaststelling dat de toepassing van het Verdrag
van Parijs niet vereist dat een kemongeval plaatsheeft in een keminstallatie.

Hieruit volgt dat het Verdrag van Parijs een vrij mime definitie' hanteert van het begrip "kem-
ongeval"; een schade hoeft niet nucleair te zijn om onder het Verdrag te vallen. Tot eenzelfde
conclusie wordt gekomen bij analyse van het Verdrag van Wenen. Nochtans lijkt de definitie van
een kemongeval in het Verdrag van Wenen beperkter. Artikel I, 1, 1 definieert een kemongeval
als een feit of opeenvolging van feiten met eenzelfde oorzaak die nucleaire schade veroorzaakt'.
Maar door de definiering van het begrip "nucleaire schade" waarbij ook schade wordt bedoeld die
voortvloeit uit of het gevolg is van radioactiviteit, wordt tot een analoog resultaat gekomen, zij het
via een omweg\

Uit de verwijzing naar een "kerninstallatie" zou kunnen worden afgeleid dat enkel ongevallen in een
keminstallatie als een kemongeval kunnen worden beschouwd.
De Engelse tekst spreekt van een "nuclear incident" waarmee wordt bedoeld dat ook kleinere ongeval-
len die schade veroorzaken aan derden kernongevallen kunnen zijn waarop het Verdrag van loepassing
is ("Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", / . c , 46). Deze nuance is niet terug te
vinden in de Franse of Nederlandse tekst van het Verdrag; daar is sprake van respectievelijk een "acci-
dent" en "ongeval".
Het Verdrag van Wenen van 1963 definieert nucleaire schade als volgt: "(i) loss of life, any personal
injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results from the radioactive proper-
ties or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of
nuclear fuel or radioactive products or waste in, or of nuclear material coming from, originating in, or
sent to, a nuclear installation; (ii) any other loss or damage so arising or resulting if and to the extent
that the law of the competent court so provides; and (iii) if the law of the Installation State so provides,
loss of life, any personal injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results
from other ionizing radiation emitted by any other source of radiation inside a nuclear installation".
De voorbereidende werken van het Verdrag stellen in dat verband dat e/te schade te wijten aan de
giftigheid, warmte of aan een explosie zal worden vergoed op basis van het Verdrag, op voorwaarde
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Verder moet de vraag worden beantwoord of enkel een plotselinge gebeurtenis in aanmerking
komt (accidentele vervuiling) dan wel of ook het gedurende een zekere tijd vrijkomen van radio-
activiteit (graduele vervuiling) onder de definitie "kernongeval" is onder te brengen.

De tekst van de definitie heeft het enkel over "feiten"; er wordt niet gesproken van een plotselinge
gebeurtenis. Dit doet vermoeden dat op basis van het Verdrag van Parijs, zowel een accidentele
als een graduele verontreiniging van of met nucleaire stoffen is te beschouwen als een feit en dus
als een kernongeval.

Het £Jrpose rfe? A/o///s bevestigt deze visie: de uitstoot van radioactiviteit die zich gedurende een
bepaalde periode voordoet, is te beschouwen als een kernongeval indien de oorzaak van de uit-
stoot terug te brengen is tot een fenomeen, zelfs indien er een onderbreking is geweest in de ra-
dioactieve uitstoot®. Deze visie werd ook naar voren geschoven in het Forum-rapport dat stelt dat
graduele nucleaire vervuiling aanleiding moet geven tot dezelfde schadevergoeding als schade
voortkomend uit een in de tijd duidelijk identificeerbaar incident'.

Opdat sprake is van een kernongeval in de zin van het Verdrag van Parijs, is dus geen plotselinge
gebeurtenis vereist; een langdurige blootstelling aan vrijgekomen radioactiviteit of aan andere
gevaarlijke eigenschappen van kernmateriaal is te kwalificeren als een kernongeval.

Samenvattend kan worden gesteld dat het regime dat door het Verdrag van Parijs wordt ingesteld,
van toepassing is zodra het feit dat aanleiding gaf tot de schade o/de schade zelf nucleair zijn, dit
wil zeggen het gevolg zijn van een van de gevaarlijke eigenschappen van radioactieve stoffen.
Het Verdrag van Parijs vereist niet dat er sprake zou zijn van een plotselinge gebeurtenis, noch
dat radioactiviteit is vrijgekomen.

1.1.2. Het begrip "kerninstallatie"

Een tweede belangrijk element in de analyse van het toepassingsgebied van het Verdrag van
Parijs, is het begrip "kerninstallatie". Het begrip "kerninstallatie" zal worden verduidelijkt door in
ecrste instantie aan te geven welke definitie het Verdrag van Parijs hanteert (§ 1.1.2.1). In
§ 1.1.2.2 wordt de vraag beantwoord of ook installaties voor de berging van radioactief afval
onder het toepassingsgebied vallen van het Verdrag. Vervolgens worden twee uit het Aanvullend
Verdrag van Brussel voortvloeiende beperkingen aan de orde gesteld (§1.1.2.3).

uiteraard dat deze voortkomt uit de radioactieve eigenschappen van nucleaire stoffen (C^ici'o/ /fecorrfj
Vienna Co/ive«/ion, nr. 34).
£tpoie des A/o///i, nr. 8, 2° paragraaf. De gecooYdineerde tekst van de Expose des Motifs (of de Me-
morie van Toelichting) is terug te vinden op de website van het NEA (http/www.nea.fr).
X., //i/erna(/omj/ proWewts o/ylnancja/ pro/ecf/o/i flga/nsf nwc/eor n'jA. ,4 Forum -report, Study under
the Auspices of the Harvard Law School and Atomic Industrial Forum Inc., New York, 1959, (hiema
geciteerd als "Forum-rapport"), 46. Hel Forum-rapport is een studie die aan de Harvard Law School
werd uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse nucleaire toeleveringsindustrie. In bijlage van het
Rapport is de ontwerptekst opgenomen van het Verdrag van Parijs en het kan in die zin worden ge-
bruikt bij de interpretatie van het Verdrag zelf. Het Forum-rapport zelf wordt in detail bestudeerd bij de
bespreking van de kanalisatie van aansprakelijkheid (§ 2 van hoofdstuk 4).
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7.7.2./. Z)e/?m7/e van /i

Artikel 1, a), ii) van het Verdrag van Parijs definieert een "kerninstallatie" hoofdzakelijk als een
kernreactor. Worden evenwel /i/'ef gekwalificeerd als kerninstallatie:
- reactoren die deel uitmaken van een vervoermiddel;
- fabrieken voor de vervaardiging of behandeling van nucleaire stoffen'°;
- fabrieken voor de scheiding van isotopen van splijtstoffen";
- fabrieken voor het opwerken van bestraalde splijtstoffen;
- inrichtingen voor de opslag van nucleaire stoffen, met uitzondering van de opslag die verband

houdt met het vervoer van die stoffen;
- anderc door de Bestuurscommissie van het OESO-Agentschap voor Kernenergie aan te wijzen

installaties waarin zich splijtstoffen of radioactieve producten of afvalstoffen bevinden.

Het betreft dus een negatieve definitie: indien een kemongeval plaatsheeft in een kernreactor zal
eerst moeten worden nagegaan of het ongeval zich heeft voorgedaan in een van bovenvermelde
fabrieken of inrichtingen. Is dit het geval, dan is het verdrag niet van toepassing.

De risico's in deze inrichtingen worden niet beschouwd als zijnde van uitzonderlijke aard en bij-
gevolg vallen zij onder het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime. Bepaalde stoffen met een
lage radioactiviteit vertegenwoordigen een gering risico. Niet alle activiteiten waar toepassing
wordt gemaakt van kernenergie vallen onder het Verdrag van Parijs; niet-uitzonderlijke risico's,
waarvoor in het gemeen recht ccn afdoende regeling bestaat, vallen 6n;7e/i de werkingssfeer van
het Verdrag. . •

Ongevallen met radio-isotopen bij medische toepassingen in ziekenhuizen vallen bijvoorbeeld
buiten de werkingssfeer van het Verdrag: het gaat om laagradioactieve stoffen die bovendien
worden aangewend buiten een reactor. Radio-isotopen die voor medische, commerciele, land-
bouwkundige, industriele of wetenschappelijke doeleinden worden aangewend, vallen buiten het
Verdrag, zodra zij voor deze doeleinden worden aangewend'^. Zolang deze isotopen zich evenwel
in een kerninstallatie bevinden en daar een kemongeval zouden veroorzaken ingevolge hun ge-
vaarlijke eigenschappen, zal het Verdrag wel degelijk van toepassing zijn'^ '*.

Nucleaire stoffen zijn splijtstoffen met uitzondering van natuurlijk uranium en verarmd uranium, en
radioactieve producten of afvalstoffen.
Splijtstoffen worden gcdefinieerd als "splijtbaar materiaal in de vorm van uraniummetaal en legeringen
of chemische verbindingen daarvan (met inbegrip van natuurlijk uranium) en plutoniummetaal en lege-
ringen of chemische verbindingen daarvan".
Dit blijkt uit de definiering van het begrip "radioactieve producten en afvalstoffen": "alle radioactieve
stoffen verkregen of radioactief geworden door blootstelling aan bestraling verband houdende met de
productie of het gebruik van splijtstoffen, met uitzondering van splijtstoffen en zich buiten een kernin-
stallatie bevindende radioactieve isotopen die het laatste stadium van vervaardiging hebben bereikt en
kunnen worden gebruikt voor industriSle, commerciele, landbouwkundige, medische, wetenschappelij-
ke of onderwijskundige doeleinden" (artikel 1, a, iv, van het Verdrag van Parijs).
Eirpo.se rfes Mofi/s, nr. 10.
Op een bepaald moment zal er een "omslagpunt" zijn waarop deze radio-isotopen uit de kerninstallatie
worden vcrwijderd en buiten het toepassingsgebied van het Verdrag komen te vallen. Dit omslagpunt
is van kapitaal belang aangezien het bepalend zal zijn of het uitzonderingsregime van het Verdrag dan
wel het gemeenrcchtelijke aansprakelijkheidsregime toepassing zal vinden. Indien deze radio-isotopen
uit de reactor werden verwijderd, werden verpakt conform de geldende veiligheidsregels en afzonder-
lijk werden opgeslagen zal het Verdrag van Parijs geen toepassing meer vinden. Dit impliceert dan ook
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Niet elk incident met radioactieve stoffen kan dus worden beschouwd als een kemongeval. Zo
vinden bijvoorbeeld in de nucleaire diensten van ziekenhuizen isotopenonderzoeken en radiothe-
rapeutische bestraling plaats waar via medischc isotopen een bepaalde diagnose kan worden
sesteld of ziekte kan worden bestreden. Een incident in die afdeling wordt niet beschouwd als een
kemongeval en bijgevolg zal het slachtoffer een beroep kunnen doen op de gemccnrechtelijke
aansprakelijkheidsregeling, waaronder de regels inzake productaansprakelijkheid'^.

Meer in het algemeen valt uit de voorbereidende werken af te leiden dat een installatie met gerin-
ge radioactieve straling, in de regel niet als een keminstallatie wordt beschouwd". Zo zijn instal-
laties voor het ontginnen of het opslaan van natuurlijk of verarmd uranium geen kerninstallaties.
Hetzelfde geldt voor installaties waarin slechts ccn geringe hoeveelheid splijtbaar materiaal aan-
wezig is, zoals onderzoekslaboratoria. Deeltjesversnellers of cyclotrons vallen evenmin binnen
het toepassingsgebied. Tenslotte vallen installaties waar uraniumzout buiten de nucleaire Industrie
wordt aangewend, eveneens buiten het toepassingsgebied".

Nochtans is ook de omschrijving van een keminstallatie als "een kernreactor" te ruim. De nu-
cleaire aansprakelijkheidswetgeving is niet zonder meer van toepassing op allc reactoren. Zo wor-
den met reactoren enkel diegene bedoeld die geen deel uitmaken van een transportmiddel; reacto-
ren die als aanstuwing worden gebruikt in boten of vliegtuigen, vallen niet onder het Verdrag".
Ook kernfusie valt niet onder het Verdrag".

Verder moet worden gewezen op een interpretatie van de Bestuurscommissie van de NEA op
basis waarvan ook een keminstallatie die zich in de ontmantelingsfase bevindt, als een kem-
installatie dient te worden beschouwd^.

Teneinde rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen en nieuwe activiteiten
inzake het gebruik van kemenergie, kan de Bestuurscommissie van het NEA ook andere instal-
laties waarin zich splijtstoffen of radioactieve producten of afvalstoffen bevinden, beschouwen als
een keminstallatie^'. Ook met betrekking tot het begrip "splijtstoffen" kan de Bestuurscommissie
ander splijtbaar materiaal dan die aangegeven in de defmitie, aanwijzen als splijtstoffen. Ornge-

dat deze stoffen niet noodzakelijkerwijze de site van de keminstallatie hebben verlaten opdat het ge-
meenrechtelijke aansprakelijkheidsregime van toepassing zou zijn.
Fagnart stelt dat producten uit de nucleaire sector niet vallen onder de productaansprakelijkheidswctge-
ving (Fagnart, J.L., Produktaansprakelijkheid en productveilighcid, Studienamiddag georganiseerd
door Fabrimetal op 18mei 1995, deel 1, 14). Dit is onvoldoende genuanceerd. De nucleaire aansprake-
lijkheidswetgeving wordt door artikel 14 van de richtlijn productaansprakelijkheid enkel buiten wer-
king gesteld in gevallen waar het Verdrag van Parijs van toepassing is. Uit het toepassingsgebied van
dit Verdrag blijkt dat medische isotopen niet onder het begrip radioactieve stoffen vallen (artikel 1, a),
iv) Verdrag van Parijs). Bijgevolg zal in bepaalde gevallen de productaansprakelijkheidswetgeving wel
degelijk kunnen worden tocgepast op ongevallen met medische isotopen. Zie daarover Vanden Borre,
T., "Liability for isotopes used in radiotherapy", "Nuclear Inter Jura '95", / . c , 215-272.
£*/>(»<> rfes A/ori/i, nr. 9.
£r/>ose des A/ofj/i, nr. 9.

£xp<we rfes A/ori/i, nr. 11. •
£rpo.se rfes Mo<i/S, nr. 12.
Interpretatie van de Bestuurscommissie van 28 april 1987 NE/M/(87), gepubliceerd in P a m Conven-
tion. Decisions, /?ecom/nenrfatton.r, /nrerprefflfio/w, Parijs, NEA, 1990, 6.
£*pose rfes A/ori/i, nr. 13.
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kecrd kan de Bestuurscommissie ook, wanneer de geringe risico's dit rechtvaardigen, keminstal-
laties, splijtstoffen of splijtbare stoffen uitsluiten van het toepassingsgebied van het Verdrag^.

Tot slot is het Verdrag van Parijs eveneens van toepassing bij het vervoer van nucleaire stoffen
Bij Protocol van 28 januari 1964 werd ook het vervoer van nucleaire stoffen opgenomen in het
toepassingsgebied ratione materiae". Tijdens het vervoer van nucleaire stoffen is de exploitant
aansprakelijk voor schade buiten zijn installatie waarbij nucleaire stoffen betrokken zijn die voor
hem bestemd zijn of die uit zijn installatie afkomstig zijn. Zelfs al doet het incident zich voor

de reactor, dan nog zal de exploitant aansprakelijk zijn.

Het Verdrag van Parijs bevat geen specifieke bepalingen omtrent de langetermijnaansprakelijk-
heid inzake de gevaren verbonden aan de definitieve opslag van hoogradioactief afVal**. Aange-
zien afvalstoffen vervat zitten in de definitie van nucleaire stoffen, werd ervan uitgegaan dat het
Verdrag van Parijs eveneens van toepassing was op installaties voor dc berging van radioactief
afval. In een beslissing van de Bestuurscommissie van de NEA is aangenomen dat in de opera-
tionele of /7rec/o5«re fase van definitieve opslag van radioactief afval, dergelijke installatie wel
degelijk onder het Verdrag van Parijs valt, tot de installatie is gevuld en afgesloten". Maar de
beslissing betrof enkel de pre-sluitingsfase van een opslagplaats voor radioactief afval; hiermeeis
door de NEA geen enkele uitspraak gedaan over de toepassing van het Verdrag van Parijs in de
post-sluitingsfase^.

Het leidt weinig twijfel dat de toepassing van het Verdrag van Parijs op installaties voor de defini-
tieve berging van radioactief afval, zal leiden tot een aantal juridische problemen. Een van deze
problemen heeft te makcn met de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant in de tijd.
Overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag van Parijs, dicnt een vordering tot schadevergoeding te
worden ingesteld binnen de tien jaar na de datum van het ongeval. Specifiek wat betreft de instal-
laties voor de geologische berging van radioactief afval, zal de datum van het ongeval moeilijk
kunncn worden vastgesteld. Een rweede probleem betreft de verwijzing naar de exploitant van de
kerninstallatie. Die wordt aangewezen door het bevoegde gezag met tot doel duidelijk aan te
geven wie aansprakelijk is voor een kemongeval en wie verplicht is om deze aansprakelijkheid te
dekken. Het is evenwel zeer de vraag of een ondememing gedurende verschillende duizenden
jaren als exploitant van een kerninstallatie zal kunnen worden beschouwd. Het lijkt in deze optiek
weinig waarschijnlijk dat de verzekeringssector in staat of bereid zal zijn deze dekking gedurende
al die tijd in stand te houden. Een van de opties bestaat erin om de aansprakelijkheid voor installa-
ties voor de geologische berging van radioactief afval na een zekere tijd toe te vertrouwen aan de
Staat". • •• ••. . • • ;

Artikel 1 (b) van het Verdrag.
Artikel 4 van het Verdrag.
Hoogradioactief afval is afval met een zeer hoge radioactiviteit of met een zeer lange halveringstijd
(vaak verschillende duizenden jaren), dat via zogenaamde geologische berging zal worden opgeborgen.
Zie hierover Wee/ yy wo/ er m fle/gie me/ raa7oac//eve o/va/i/q^en gefteur/?, brochure NI-
RAS/ONDRAF, 1993.
Beslissing van 11 april 1984, NE/M(84), gepubliceerd in Parts Co/ive/i/ion. Decis/'o/ij, /tecommenrffl-
//'ons, //i/erpre/a//o«j, Parijs, NEA, 1990, 6.
X., "Questions soulevees par l'application des Conventions sur la responsabilite civile nucleaire aux
installations d'evacuation des dechets radioactifs", flw/fe/m </e £>roi'/ M/c/e'ai're, n° 55, juni 1995,20.
Airfem, 21.
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Op dit moment worden in het kader van de NEA besprekingen gevoerd ter voorbereiding van een
Verdrag inzake de aansprakelijkheid inzake radioactief afval**. Dit Verdrag zal meer dan waar-
schijnlijk ook bepalingen bevatten ten aanzien van de langetermijnaansprakelijkheid voor hoog
radioactief afval.

y 7.25. Bcpcriti'/igeiJ voor/v/oe/e/irf u/7 Ae/ >4awvtt//e/K/ f'erdrag van firusse/ van 3/y'anuari 7963

De analyse van het begrip "kerninstallatie" zoals gedefinieerd in het Verdrag van Parijs, moet
voor de landen die eveneens lid zijn van het Aanvullend Verdrag van Brussel - waaronder Belgie
en Nederland - worden gezien in samenhang met de overeenstemmende bepalingen van het Aan-
vullend Verdrag van Brussel van 31 januari 1963. Uit artikel 2 (a) (i) van dit Verdrag volgt dat het
begrip kerninstallatie is onderworpen aan twee beperkingen.

De eerste beperking houdt in dat het Verdrag enkel van toepassing is op voorwaarde dat de instal-
latie van de aansprakelijke exploitant gesitueerd is binnen het territorium van een van de Ver-
dragsstaten van het Aanvullend Verdrag. In het vorige hoofdstuk werd aangetoond dat op basis
van het Aanvullend Verdrag twee schijven bestaande uit openbare middelen worden ter beschik-
king gesteld: een schijf van de installatiestaat en een schijf gebaseerd op de solidariteit van de
verdragsstaten. In die optiek is het niet verwonderlijk dat openbare middelen in principe enkel ter
beschikking worden gesteld aan slachtoffers van wie het land analoge verplichtingen op zich heeft
genomen op basis van het Aanvullend Verdrag van Brussel. De sommen die de Verdragsstaten uit
de eigen openbare middelen ter beschikking stellen, kunnen enkel worden aangewend voor kern-
ongevallen in installaties op het grondgebied van een Verdragsstaat omdat geen wederkerigheid"
bestaat in de landen die geen lid zijn van het Verdrag'°.

De tweedc beperking houdt in dat het aansprakelijkheidsregime enkel van toepassing is op instal-
laties voor weedzaa/n gebruik van kemenergie. Artikel 2, a), i) van het Aanvullend Verdrag van
Brussel stelt dat de regeling van het Verdrag enkel van toepassing is op:

"schade waarvoor krachtens het Verdrag van Parijs de aansprakelijkheid berust bij de
exploitant van een kerninstallatie voor vreedzaam gebruik, gelegen op het grond-
gebied van een Partij en vermeld op de lijst die overeenkomstig artikel 13 wordt opge-
steld en bijgehouden".

Aangezien het technisch te moeilijk leek om tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de
ondertekening van het Verdrag een precieze definitie te geven van het begrip "vreedzaam ge-
bruik", werd geoptcerd voor het opstellen van een lijst, overeenkomstig artikel 13 van het Verdrag
van Brussel. Elke Partij bij het Verdrag dient ervoor te zorgen dat alle kerninstallaties voor vreed-
zaam gebruik op deze lijst voorkomen; deze lijst dient te worden neergelegd bij de Belgische
regering, die fungeert als depositaris van het Aanvullend Verdrag van Brussel.

Een Verdrag inzake de nucleaire veiligheid van radioactief afval, is wel reeds tot stand gekomen, met
name de "Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive
Waste Management" (cfr. supra, in hoofdstuk 2, § 2.2.1.2).
Over dit begrip, cfr. in/ra, § 1.4 van dit hoofdstuk.
Bette, A., Didier, J.M., Fomasier, R. en Stein, R.M., "La Reparation des Dommages Nucleaires en
Europe",/.c, 20.
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Op zich worden militaire installaties niet vermeld in het Verdrag van Parijs - evenmin in het
Verdrag van Wenen. Door de afwezigheid van enige expliciete bepaling dienaangaande^' bestaat
tussen de Parijse verdragspartijen geen eensgezindheid met betrekking tot de vraag of militaire
installaties al dan niet onder het toepassingsveld van het Verdrag van Parijs vallen". Het is niet
omdat het Aanvullend Verdrag van Brussel enkel van toepassing is op kerninstallaties voor vreed-
zaam gebruik, dat daarom meteen ook het Verdrag van Parijs enkel daarop van toepassing zou
zijn: het is perfect mogelijk dat de aansprakelijkheid van een exploitant (gebaseerd op het Ver-
drag van Parijs) zowel geldt ten aanzien van militaire als van civiele kerninstallaties, terwijl de
aanwending van de openbare middelen onder het Aanvullend Verdrag van Brussel enkel van
toepassing wordt verklaard op kerninstallaties voor vreedzaam gebruik.

Bepaalde Staten oordeelden dat militaire installaties onder het Verdrag van Parijs vallen, omdat
zij niet cxpliciet wcrden uitgesloten. Andere Partijen verzetten zich tegen het feit dat militaire
installaties onderworpen zouden worden aan het privaatrecht of aan een aansprakelijkheids-
regime". Uiteindelijk werd de volgende oplossing uitgewerkt. Als bijlage bij het Aanvullend
Verdrag van Brussel is een verklaring opgenomen op basis waarvan de verschillende leden "er-
naar zullen streven" om ten aanzien van niet op de lijst voorkomende kerninstallaties een soortge-
lijke regeling te treffen als de onder het Verdrag ressorterende kerninstallaties. Voor militaire
installaties zou met andere woorden een gelijkwaardige schadevergoedingsregeling dienen te
gelden als voor civiele kerninstallaties^. Toch kunnen vragen worden gesteld bij dc juridische
waarde van deze bepaling, in die zin dat de verschillende landen enkel "ernaar moeten streven"
om een gelijkaardig regime in stand te houden voor militaire installaties. Van enige resultaatsver-
bintenis is gcen sprake. Dit neemt niet weg dat een ongeval in een militaire installatie, mogelij-
kerwijs de aansprakelijkheid van de installatiestaat in het gedrang zal brengen, aangezien militaire
installaties in de regel door de Staat worden uitgebaat.

Eenzelfde discussie heeft plaats (gehad) met betrekking tot de interpretatie van het Verdrag van
Wenen. Ook daar bevat de definitie van keminstallatie geen aanwijzing of daarmee enkel installa-
ties voor vreedzame doeleinden worden bedocld. Artikel 3 van de uiteindelijk goedgekeurde tekst
van het Protocol van het Verdrag van Wenen voegt een artikel I B toe aan het Verdrag waarbij
uitdrukkelijk wordt vermeld dat het Verdrag niet van toepassing is op kerninstallaties voor niet-
vreedzame doeleinden.

1.1.3. Kwalificatie als een uitzonderingsregime

Hierboven werd besproken wat overeenkomstig het Verdrag van Parijs dient te worden verstaan
onder een kernongeval en een keminstallatie. Van belang bij de afbakening van het toepas-
singsgebied, is het feit dat het door het Verdrag van Parijs (en ook dat van Wenen") ingestelde
regime, een uitzonderingsregime betreft. De voorbereidende vverken bevestigen dat het Verdrag
van Parijs:

" De Preambule van het Verdrag van Parijs heeft het enkel over het gebruik van kemenergie voor vreed-
zame doeleinden.

" Bette, A., Didier, J.M., Fomasier, R. en Stein, R.M., "La Reparation des Dommages Nucleates en
Europe", Ac, 20.

" "Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", /.c, 124.
" Bctte, A., Didier, J.M., Fomasier, R. en Stein, R.M., "La Reparation des Dommages Nucleaires en

Europe", Ac, 24 e.v. . . .
" Zoals blijkt uit de Q#ici'a/ Records Ki'enna Conven/io/i, nr. 33.
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"provides an exceptional regime and its scope is limited to risks of an exceptional
character for which common law rules and practice are not suitable. Whenever risks,
even those associated with nuclear activities, can properly be dealt with through exis-
ting legal processes, they are left outside the scope if the Convention"".

Het lijdt weinig twijfel dat het Verdrag van Parijs van 1960 - en ook het Verdrag van Wenen van
1963 - een uitzonderingsregimc instellen. Dit blijkt voornamelijk uit het feit dat via de introductie
van de (juridische) kanalisatie van aansprakelijkheid het gemeenrechtelijke aansprakelijkheids-
recht buitcn werking wordt gesteld: de toepassing van het Verdrag van Parijs brengt immers met
zich mee dat andere rechtsgronden waarop een slachtoffer zich zou kunnen baseren, niet meer
hinnen worden ingeroepen' .

Het uitzonderingsregime dient dan ook restrictief te worden gei'nterpreteerd: enkel in die gevallen
waar het toepassen van het bijzondere regime gerechtvaardigd is, zal het Verdrag van Parijs toe-
passing vinden. Het gaat dus niet op om, inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid, de juridi-
sche gevolgen van a//e nucleaire activiteiten te onttrekken aan het gemene recht; het is niet omdat
in een gegeven schadegeval radioactieve stoffen zijn betrokken, dat daarom metcen het Verdrag
van Parijs toepassing zal vinden. Zoals aangegeven is niet elk ongeval in een keminstallatie te
beschouwen als een kernongeval; tegelijk is niet elk ongeval met radioactieve stoffen een kernon-
geval in de zin van het Verdrag van Parijs. .,.._ .

Het Verdrag zelf geeft overigens aan dat de bepalingen ervan strikt dienen te worden
geinterpreteerd: indien de schade is veroorzaakt door een kemongeval en door een niet onder het
Verdrag vallend vrijkomen van ioniserende straling, wordt dc gemeenrechtelijke
aansprakelijkheid met betrekking tot dit vrijkomen geheel intact gelaten^. In gevallen waarin bij
eenzelfde schade een onderscheid kan worden gemaakt tussen een deel van de schade dat
voortkomt uit het kemongeval en het deel dat voortkomt uit het conventionele ongeval, zal dus
enerzijds het bijzondere verdragsrechtelijke regime dienen te worden toegepast en anderzijds het
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregime. Concreet zal dit ook betekenen dat deels de
nucleaire verzekeringspools zullen dienen tussen te komen en deels de conventionele
verzekeringsdekkingen, voorzover uiteraard voor het betrokken niet nucleaire risico in een
verzekeringsdekking werd voorzien.

Uit de hierboven geciteerde bepaling van de Expose des Motifs blijkt ook dat, wanneer het Ver-
drag geen toepassing vindt, het gewonc civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht zal moeten wor-
den toegepast'. Het is bijgevolg niet omdat het Verdrag niet van toepassing is, dat de exploitant
niet aansprakelijk zal zijn; hij zal niet op basis van het Verdrag van Parijs kunnen worden aan-
sprakelijk gesteld. Desgevallend zal dienen te worden onderzocht of diens aansprakelijkheid niet
in het gedrang komt als bewaarder van een gebrekkige zaak (artikel 1384, eerste lid van het Bel-
gische BW); uit eerdere analyse bleek bijvoorbeeld dat wat Nederland betreft, artikel 6:175 NBW
mogelijks toepassing kan vinden"". Bij grensoverschrijdende schade waarop het Verdrag niet van
toepassing is, zal het intemationaal privaatrecht toepassing vinden'". Tegelijk zal ook dienen te

Expiwe rfes Wo*//i, nr. 7.
Cfr. m/hi in hoofdstuk 4.
Artikel 3, b) van het Verdrag van Parijs.
Eenzelfde redenering is terug te vinden in de voorbereidendc werken van het Verdrag van Wenen, zie
bijvoorbeeld Q0?cja/ /?ecor</s fie/ina Conven/ion, nr. 34.
Cfr. supra, hoofdstuk 1, § 2.2.2.2, c.
In een groot aantal landen voorziet het intemationaal privaatrecht in een forum indien schade werd
geleden of schade werd veroorzaakt op haar grondgebied. Voor Belgifi en Nederland is hier met name
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worden onderzocht of in een dergelijk geval andere actoren dan de exploitant kunnen worden
aansprakelijk gesteld, eveneens op basis van het gemene aansprakelijkheidsrecht.

1.1.4. Conclusie

De belangrijkste elementen wat betreft het materiele toepassingsgebied van het Verdrag van
Parijs, kunnen als volgt worden samengevat. Het Verdrag is van toepassing op de door het ge-
bruik van kemenergie gecreeerde uitzonderingsrisico's, dat wil zeggen in de eerste plaats op de
grote commerciele kernreactoren die gebruikt worden voor de productie van elektriciteit. Het
vervoer van nucleair materiaal van en naar deze reactoren, valt eveneens onder het Verdrag. Het
is duidelijk de bedoeling geweest van de Verdragspartijen om niet uitzonderlijke risico's in ver-
band met kemenergie, uit te sluiten van het toepassingsgebied en bijgevolg tc onderwerpen aan
het gemene aansprakelijkheidsrecht. Daarom zijn zeker niet alle ongevallen met radioactieve
stoffen, noch alle ongevallen in een keminstallatie te beschouwen als kernongevallen. Telkens
dient de definitie van het Verdrag van Parijs te worden geanalyseerd.

Toch is de definitie van het Verdrag van Parijs vrij ruim omdat van een kemongeval sprake is
zodra de schade o/het feit dat de schade heeft veroorzaakt van nucleaire aard is. Er hoeft dus niet
noodzakelijk radioactiviteit zijn vrijgekomen om van een kemongeval te kunnen spreken. Er is
evenmin een plotselinge gebeurtenis vereist. Het Verdrag van Parijs zou dus kunnen worden
toegepast indicn bijvoorbeeld een langdurige en continue blootstelling aan radioactieve straling
schade veroorzaakt.

Volledigheidshalve wordt gewezen op een mogelijk interpretatieprobleem ingevoige een gebrek-
kige afstemming in de Verdragen van het NEA-regime: het Aanvullend Verdrag van Brussel is
onmiskenbaar enkcl van toepassing op kernreactoren voor vreedzaam gebruik, tcrwijl een tekstue-
le lezing van het Verdrag van Parijs niet tot dezelfde conclusie leidt. Ook inhoudelijk kan worden
gewezen op een verschil tussen beide Verdragen, in die zin dat het Verdrag van Parijs betrekking
heeft op de aansprakelijkheid van de exploitant van de keminstallatie, terwijl het Aanvullend
Verdrag van Brussel betrekking heeft op vergoeding van de schade door middcl van publieke
fondsen.

Op basis van dc analyse van het materiele toepassingsgebied van het nucleaire aansprakelijk-
heidsrecht werd besproken op welk type ongevallen het bijzondere regime van toepassing is.
Gelet op de mogelijke grensoverschrijdende gevolgen van een kemongeval, rijst de vraag waar
dit Verdrag prccies van toepassing is. Wat betreft het territorialc toepassingsgebied van het NEA-
regime, wordt hieronder niet enkel het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 besproken (§ 1.2.1),
maar ook het Aanvullend Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 (§ 1.2.2). Tenslotte moet ook
worden bekeken wat de gevolgen zijn van de adoptie van het Gemeenschappelijk Protocol van
1988 op het territoriale toepassingsgebied (§ 1.2.3).

1.2.1. Het Verdrag van Parijs

Het territoriale toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs wordt in artikel 2 als volgt omschre-
ven: .. .-. ...v- -;. -,

van belang: het F.uropees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 27 September 1968.
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"Dit Verdrag is, tenzij de wetgeving van de Verdragsluitende Staat op wier grond-
gebied de kerninstallatie van de aansprakelijke exploitant is gelegen anders bepaalt,
niet van toepassing op kernongevallen welke zich voordoen op het grondgebied van
een niet-Verdragsluitende Staat, noch op schade op zodanig grondgebied geleden

(.-)"•

Een kernongeval op het grondgebied van een Staat die geen Partij is bij hct Verdrag, en de aldaar
geleden schade, vallen dus niet onder dit Verdrag, tewzi/' de nationale wet van de aansprakelijke
exploitant anders bepaalt. Aan de verschillende Verdragsluitende Staten wordt met andere woor-
den de mogclijkheid gegeven om een ruimer territoriaal toepassingsgebied in hun nationale wet-
geving in te schrijvcn.

Opvallend bij deze omschrijving is vooral dat zij negatief is geformuleerd, in die zin dat zij enkel
zegt waarop zij niet van toepassing is^. Het eerste deel van de omschrijving is makkelijk te be-
grijpen: indien zich een kernongeval voordoet in een land dat geen lid is van het Verdrag van
Parijs, zal het Verdrag niet van toepassing zijn. Het tweede deel van de omschrijving dient in die
zin te worden begrepen dat indien zich een kernongeval voordoet in een land van het Verdrag van
Parijs, elke schade die is geleden buiten het territorium van de leden van het Verdrag, in beginsel
zal zijn uitgesloten. De territoriale beperking heeft tot gevolg dat de onder het Verdrag beschikba-
re (beperkte) bedragen ten voordele van slachtoffers van een kernongeval, niet over een te groot
aantal landen moeten worden gespreid; de territoriale beperking hangt dus in zekere zin samen
met de beperkte aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie'". . — • ...

Hoewel de Verdragstekst hiervan geen melding maakt, vallen ook de territoriale wateren onder
het begrip "grondgebied"''''. Ingevolge een aanbeveling van de NEA van 1968, zal het Verdrag
eveneens van toepassing zijn op kernongevallen die zich voordoen in voile zee en op schade gele-
den in voile zee, zodra de exploitant is onderworpen aan de bcpalingen van het Verdrag van
Parijs^.

• - ' • • • ; ' - • . : : „ • • . • - , - . . ; : •

In een tweede aanbeveling raadde het Comite de Verdragsstaten aan om in hun interne wetgeving
het toepassingsgebied van het Verdrag uit te breiden tot schade geleden in een Verdragsstaat of
schade geleden in voile zee of op een schip dat ingeschreven is bij een verdragsluitende partij,
zelfs indien het ongeval werd veroorzaakt in een niet-Verdragsluitende Staat''*. De bedoeling van
deze uitbreiding is om aan te geven dat het Verdrag van toepassing is op elke schade die wordt
geleden binnen het territorium van de Verdragsstaten van het Verdrag van Parijs, en dit ongeacht

Merk op dat het Verdrag van Wenen - merkwaardig genoeg - geen enkel artikel bevat met betrekking
tot de omschrijving van het territoriale toepassingsgebied. Toch wordt ervan uitgegaan dat schade ge-
leden in een niet-Verdragsstaat, niet onder het Verdrag valt, zelfs indien het kernongeval heeft plaats-
gehad op het grondgebied van een land van het Verdrag van Wenen (X., "Champ d'Application des
Conventions Nucleates", fiw//elm rfe DroiV M c / e w e , n° 5, 1970, 26).
Met dien verstande dat indien bepaalde slachtoffers worden uitgesloten van de onder het Verdrag
beschikbare schadevergoeding, zulks mogclijks strijdig is met algemene internationaalrechtelijke be-
ginselen (Pelzer, N., "On modernising the Paris Convention", A/ucfear Law B«//e/m, n° 12, 1973, 52
e.v.; Pelzer, N., "Inadequacies in the Civil Liability Regime evident after the Chernobyl Accident: The
Response in the Joint Protocol of 1988", in "Liabilities and Guarantees", Ac, 166).
£*/><«<> rfes A/o/i/S, nr. 7.
Aanbeveling van de Bestuurscommissie van 25 april 1968, NE/M(68)1, gepubliceerd in P o m Conven-
tion. Den'sicw, /?eco/nme/trfarion.s, /mer/>reta/i'on.s, Parijs, NEA, 1990, 9.
Aanbeveling van 22 april 1971, NE/M(71), 17113, gepubliceerd in P o m Co/ivenfwi.
flecommenrfaiions, /nre/-pre(a«io^, Parijs, NEA, 1990, 9.
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de plaats van het ongeval*' - en dit uiteraard enkel in zoverre een exploitant van een van de ver-
dragsstaten aansprakelijk is; onder het Verdrag van Parijs zal enkel bij transport van nucleaiie
stoffen een exploitant aansprakelijk kunnen zijn voor schade die wordt geleden op het grand-
gebied van een niet-Vcrdragsluitende Staat. De verschillende leden van het Verdrag van Parijs be-
schikken dus over de mogelijkheid het toepassingsgebied van het Verdrag uit te breiden'". Zoals
verder zal blijken, hebben onder meer Belgie en Nederland van deze mogelijkheid gebruik ge-
maakt. , . . . • • •

Het enige geval waarin het land waarin een kernongeval plaatsvindt, zal verschillen van het land
van de aansprakelijke exploitant, is een ongeval bij vervoer van nucleaire stoffen. In dit geval zal
aansprakelijk zijn dc exploitant waarvan dc stoffen afkomstig zijn of de exploitant naar wie de
stoffen worden vervoerd. Het Verdrag stelt dat het aan de twee exploitanten toekomt om via een
schriftelijke overeenkomst uit te maken op welk moment de aansprakelijkheid door de andere
exploitant zal worden overgenomen'".

Uit bovenstaande analyse volgt dat bij een kernongeval in Belgie, dat niet alleen schade veroor-
zaakt in de buurlanden, maar ook in Bulgarije - dat geen lid is van het Verdrag van Parijs - de in
Bulgarije veroorzaakte schade in principe niet onder het Verdrag zal vallen. Zoals aangegeven
betekent de niet-toepasselijkheid van het Verdrag van Parijs echter niet dat i.e. het Bulgaarse
slachtoffer gcen recht zou hebben op schadevergoeding'°. Hij zal bijvoorbeeld een beroep kunnen
doen op de rechtsgronden van het Bulgaarse gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Het valt
niet uit te sluiten dat in deze hypothese ook andere personen dan de exploitant kunnen worden
aangesproken. Hiermee is uiteraard niet gezegd dat de schade van de Bulgaarse slachtoffers die
een andere rechtsgrond vinden om hun vordering in te dienen, meteen ook zal worden gecompen-
seerd. De doeltreffendheid van de ingediende vordering zal in belangrijke mate afhangen van de
afdwingbaarheid van de rechterlijke uitspraak en van het feit of de exploitant bijvoorbeeld in
Bulgarije over goederen beschikt.

1.2.2. Het Aanvullend Verdrag van Brussel van 31 januari 1963

Het Aanvullend Verdrag van Brussel is van toepassing op voorwaarde dat het een kernongeval
betreft op grond waarvan een exploitant aansprakelijk is overeenkomstig de bepalingen van het
Verdrag van Parijs en indien de rechtbank van een Verdragsstaat van het Verdrag van Parijs
bevoegd is".

De basisregel met betrekking tot het territoriale toepassingsgebied wordt verwoord in artikel 2 a):
De regeling van het Aanvullend Verdrag is van toepassing op schade door kernongevallen, met
uitzondering van die welke zich hebben voorgedaan op het grondgebied van een niet Verdrags-
staat - dit uiteraard op voorwaarde dat de exploitant aansprakelijk is overeenkomstig de bepalin-
gen van het Verdrag van Parijs. Omgekeerd is het Aanvullend Verdrag van Brussel niet van toe-

"Liabiliry and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 47.
De Verdragsluitende Staten kunnen het toepassingsgebied uitbreiden ofwel op kernongevallen in een
Verdragsstaat waarbij schade buiten een Verdragsstaat wordt geleden, ofwel op schade in een Ver-
dragsstaat voor een kernongeval in een niet-Verdragsstaat, ofwel op een ongeval en op schade in een
niet-Verdragsstaat. De Bestuurscommissie raadt evenwel aan om voor de tweede optie te kiezen, aan-
gezien dit dc harmonisatie in de verschillende landen kan versterken en aangezien dit ook de interpre-
tatie is zoals ze onder het Verdrag van Wenen wordt aangehouden.
Zie artikel 4 van het Verdrag.
Cfr. supra, in § 1.1.3 van dit hoofdstuk.
"Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 53-54.

188



Hoofdstuk 3 - Toepassingsgebied van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving

passing op kernongevallen die zich volledig hebben voorgedaan op het grondgebied van een niet-
Verdragsstaat. Dit impliceert dat geen bijkomende schadevergoedingsschijven van het Brusselse
Verdrag beschikbaar zullcn zijn indicn het een kernongeval in een niet-Verdragsstaat betreft, en
dit ong âcAr de plaats waar de schade is geleden". Zelfs indien de schade dus is geleden in een
land dat wel lid is van het Aanvullend Verdrag van Brussel, dan nog zal dit Verdrag geen toepas-
sing vinden.

Daarnaast bevat het Aanvullend Verdrag van Brussel een aantal toepassingsvoorwaarden die
verband houden met de plaats waar de schade is geleden, de aard van de schade en de nationaliteit
van het slachtoffer. Op deze wijze maakt het verdrag gebruik van de in artikel 15 van het Verdrag
van Parijs geboden mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te Ieggen ten aanzien van het ter
beschikking stellen van openbare middelen" " : is de schade geleden op het grondgebied van een
verdragspartij, dan is het Verdrag van toepassing, ongeacht de nationaliteit van het slachtoffer. ^
co/i/rario volgt hieruit dat schade geleden in een niet-Verdragsstaat, niet valt onder de bepalingen
van het Aanvullend Verdrag van Brussel. Is de schade daarentegen geleden op of boven voile zee,
dan zal een onderdaan van een niet-Verdragsstaat het Aanvullend Verdrag van Brussel slechts
kunnen inroepen indien het schip of het vliegtuig waar zich de schade heeft voorgedaan, is inge-
schreven in een Verdragsstaat".

Ermoet ook op worden gewezen dat het Aanvullend Verdrag van Brussel veel minder soepelheid
biedt aan de Verdragsstaten om het territoriale toepassingsgebied uit te breiden. Een dergelijke
uitbreiding is vrij makkelijk in het Verdrag van Parijs omdat uitdrukkelijk in de mogelijkheid
wordt voorzien dat het nationale recht afwijkt van de bepaling inzake het territoriale toepassings-
gebied. Een analoge soepelheid bestaat niet in het Aanvullend Verdrag van Brussel. Staten die de
toepassing willen uitbreiden, hebben daarvoor namelijk de toestemming nodig van de andere
Verdragsstaten. Artikel 14, b van het Aanvullend Verdrag van Brussel bcpaalt dat de door een
partij van het Verdrag van Parijs genomen maatregelen inzake het ter beschikking stellen van
openbare middelcn, slechts tegen een andere partij kunnen worden ingeroepen voorzover deze
daarmee heeft ingestemd. Op zich is deze bepaling begrijpelijk in die zin dat de Verdragsstaten
niet willen dat zomaar een uitbreiding wordt aangebracht aan hun verplichting om openbare
middelen ter beschikking te stellen. Anderzijds komt dit de hanteerbaarheid van het gehele sys-
tcem niet ten goede: indien een bepaalde Verdragsstaat een uitbreiding heeft opgenomen in de
interne wetgeving, dan zal deze uitbreiding enkel "tegenstelbaar" zijn ten aanzien van deze Staten
die dit uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Samenvattend betekent dit dat indien een kernongeval heeft plaatsgehad in een Verdragsstaat, de
bijkomende schijven van het Aanvullend Verdrag van Brussel enkel ter beschikking staan van de
andere Verdragsstaten. Slachtoffers van een land dat bijvoorbeeld enkel lid is van het Verdrag van
Parijs, zullen geen beroep kunnen doen op deze bijkomende schijven, maar enkel op de aanspra-
kelijkheidsverzekering van de exploitant. Heeft het kernongeval plaatsgehad in een niet-
Verdragsstaat, dan is het Verdrag niet van toepassing, zelfs niet voor de schade die in de Ver-
dragsstaten is geleden. Ook hier geldt dat indien het land van de installatiestaat lid is van het

Bette, A., Didier, J.M., Fomasier, R. en Stein, R.M., "La Reparation des Dommages Nucleaires en
Europe",/.c, 30.
Cfr. i/i/ra, § l .4 bij de bespreking van de wederkerigheid.
Lagorce, M., "The Brussels Supplementary Convention and its Joint Intergovernmental Security
Fund", o.c., 145.
Voor meer details, zie Bette, A., Didier, J.M., Fomasier, R. en Stein, R.M., "La Reparation des Dom-
mages Nucleaires en Europe", / . c , 31-32.
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Verdrag van Parijs, enkel een beroep zal kunnen worden gedaan op de aansprakelijkheids-
verzekering van de exploitant.

Hiermee is aangetoond welke de gevolgen kunnen zijn van de beperkte territoriale werking van
het Verdrag. De bepalingen van het Verdrag van Parijs inzake de territoriale werking moeten
ondertussen worden gezien in samenhang met het Gemeenschappelijk Protocol van 1988, waar-
door in een aantal gevallen de territoriale toepassing van het Verdrag van Parijs wordt uitgebreid
tot landen van het Verdrag van Wenen.

1.2.3. De gevolgen van het Gemeenschappelijk Protocol van 1988**

Het hierboven uitgewerkte voorbeeld van de in Bulgarije geleden schade, heeft de beperking
aangetoond van de territoriale werking van de twee naast elkaar bestaande nucleaire aansprake-
lijkheidsregimes. Pas na het ongeval in Tsjernobyl werd de noodzaak ingezien om het werkings-
veld van beide Verdragen aan elkaar te koppelen.

Het is de bedoeling dat het Gemeenschappelijk Protocol de problemen inzake het territoriale wer-
kingsveld van de Verdragen het hoofd biedt". De territoriale werking van beide verdragsregimes
wordt geintegreerd, zodat het er bij grensoverschrijdende schade in principe niet toe doet of een
Staat op wiens grondgebied het kernongeval plaatsheeft, Partij is bij het Verdrag van Wenen, dan
wel bij het Verdrag van Parijs'*. Voortaan worden Verdragspartijen bij het Verdrag van Parijs dus
niet meer behandeld als niet-verdragspartijen van het Verdrag van Wenen, en omgekeerd".

De uitbreiding van het territoriale toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs, heeft echter ook
gevolgen voor de leden van het Aanvullend Verdrag van Brussel . Doordat meer slachtoffers
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding op basis van het Verdrag van Parijs, zal de finan-
ciele zekcrheid van de exploitant sneller zijn uitgeput en zullen de Verdragsstaten er sneller toe
gehouden zijn om de openbare middelen, bepaald in het Aanvullend Verdrag van Brussel, ter
beschikking tc stellen". Maar juridisch stelt het Brusselse Verdrag dat een uitbreiding enkel geldt
ten aanzien van die landen die daarvoor hun tocstemming hebben gegeven. Aan dit probleem is
tegemoet gekomen door een aanbeveling van het bestuurscomite van de NEA waarin de Ver-
dragsstaten van het Aanvullend Verdrag van Brussel zich akkoord verklaren met een vroegere

Het totstandkomen van het Protocol werd reeds besproken in hoofdstuk 2, onder paragraaf 2.2.2.1.
Pelzer, N., "Inadequacies in the Civil Liability Regime evident after the Chernobyl Accident: The
Response in the Joint Protocol of 1988", o.c., 162.
Artikel II van het Gemeenschappelijk Protocol bepaalt hierbij het volgende. De exploitant van een
kerninstallatie gelegen op het grondgebied van een Partij bij het Verdrag van Wenen, is overeenkom-
stig dat Verdrag aansprakelijk voor alle kemschade geleden op het grondgebied van een Partij zowel
bij het Verdrag van Parijs als bij dit Protocol. De exploitant van een kerninstallatie gelegen op het
grondgebied van een Partij bij het Verdrag van Parijs, is overeenkomstig dat Verdrag aansprakelijk
voor kemschade geleden op het grondgebied van een Partij bij zowel het Verdrag van Wenen als bij dit
Protocol.
Von Busekist, O., "Le Protocole Commun relatif a I'application de la Convention de Vienne et de la
Convention de Paris: Une passerelle entre les deux Conventions sur la responsabiliti civile pour les
dommages nucleaires", o.c, 16.
Strikt juridisch gezien maakt het Gemeenschappelijk Protocol enkel een verbinding tussen het Verdrag
van Parijs en het Verdrag van Wenen, en dus niet tussen het NEA-regime en het IAEA-regime, wat
impliceert dat het Gemeenschappelijk Protocol geen betrekking heeft op de bepalingen van het
Aanvullend Verdrag van Brussel.
Ziehierover "Nuclear Liability and Compensation for Nuclear Damage",/.c, 97. ' -
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mobilisatie van openbare middelen ingevolge de territoriale uitbreiding van het Gemeenschappe-
Ijjk Protocol".

In het Gemeenschappelijk Protocol is voorzien in een aantal conflictregels die moeten uitmaken
welk Verdrag van toepassing zal zijn op een concreet schadegeval. Op een kernongeval is ofwel
het Verdrag van Parijs, ofwel het Verdrag van Wenen van toepassing, telkens met uitsluiting van
het andere Verdrag. Aanknopingspunt is de Staat op wiens territorium de kerninstallatie is gele-
gen waar het kernongeval zich heeft voorgedaan".

Bij vervoer van nucleair materiaal zal het Verdrag van toepassing zijn van het land waarin de
kerninstallatie is gelegen van de exploitant die aansprakelijk is, hetzij overeenkomstig het Ver-
drag van Parijs, hetzij overeenkomstig het Verdrag van Wenen^.

Het Gemeenschappelijk Protocol stelt, net als de Verdragen van Parijs en Wenen, een discrimi-
natieverbod in: de bepalingen van het Verdrag van Wenen en die van het Verdrag van Parijs
moeten op dezelfde wijze toegepast worden voor onderdanen van een "Parijse" als voor onder-
danen van een "Weense" Staat".

Van groot belang is uiteraard de toepasselijke wetgeving, aangezien die bepalend zal zijn voor het
bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk zal zijn. Ter zake geldt de regel dat de exploitant
aansprakelijk zal zijn overeenkomstig het Verdrag waarvan de Staat waar diens installatie is
gelegen, lid is'*. Het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant wordt bijgevolg
bepaald door de wetgeving van de Staat waar de installatie is gelegen.

Over het algemeen worden bovenstaande beginselen van het Gemeenschappelijk Protocol be-
schouwd als een adequaat instrument waarbij het territoriale werkingsveld van de Verdragen van
Parijs en van Wenen aan elkaar worden gekoppeld". Maar tegelijk zal dit instrument enkel zijn
degelijkheid kunnen bewijzen indien een voldoende aantal landen de verschillende Verdragen
onderschrijft en is het Gemeenschappelijk Protocol niet meer dan een eerste stap van een verdere
evolutie^.

In hoofdstuk twee werd reeds aangegeven dat slechts een gering aantal landen het Gemeen-
schappelijk Protocol heeft geratificeerd. De voornaamste tekortkoming ter verklaring van de
geringe belangstelling om het Gemeenschappelijk Protocol te ratificeren, heeft te maken met het
beperkte bedrag waarvoor de exploitant van een kerninstallatie aansprakelijk is. Het feit dat de
minimumaansprakelijkheid van het Verdrag van Wenen 4 keer lager is dan het bedrag bepaald in
het Verdrag van Parijs, verklaart grotendeels de terughoudendheid van de landen van het Verdrag

Recommendation of the Council on the Application of the Brussels Supplementary Convention in the
Field of Nuclear Liability, 26-27 november 1992, C(92)/166/Final, NEA, Parijs.
Artikel III, 2 van het Gemeenschappelijk Protocol.
Artikel III, 3 van het Gemeenschappelijk Protocol.
Artikel IV van het Gemeenschappelijk Protocol.
Reyners, P. en Van Busekist, O., "The Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna and the
Paris Conventions - One Step towards the Necessary Modernisation of the International Nuclear Civil
Liability Regime", in "Nuclear Inter Jura '89, Ac, II-67.
Pelzer, N., "Inadequacies in the Civil Liability Regime evident after the Chernobyl Accident: The
Response in the Joint Protocol of 1988", in "Liabilities and Guarantees", Ac, 164.
Reyners, P. en Von Busekist, O., "The Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna and the
Paris Conventions - One Step towards the Necessary Modernisation of the International Nuclear Civil
Liability Regime", in "Nuclear Inter Jura '89", Ac, 11-64.
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van Parijs om tot het Gemeenschappelijk Protocol toe te treden. Voor landen met een hoge aan-
sprakelijkheid en een hoge Staatstussenkomst brengt een toetreding tot hct Gemeenschappelijk
Protocol in hoofdzaak nadelen mee, in die zin dat de beschikbare bedragen over een groter aantal
slachtoffers moeten worden verdeeld. De voordelen voor de eigen onderdanen zijn beperkt tot de
toegang tot de sowieso veel geringere bedragen van dc andere verdragsstaten.

Tenslotte kan de terughoudendheid van de landen van het Verdrag van Parijs eveneens worden
verklaard door de geringe "geografische dekking" van het Verdrag van Wenen, al dient wat dit
laatste betreft te worden vastgesteld dat de laatstc jaren een aanzienlijke inspanning werd gedaan
om de landen van het voormalige Oostblok ertoe aan te zetten om het Verdrag van Wenen te
ondertekenen''.

Inzake nucleaire aansprakelijkheid kan het toepassingsgebicd in de tijd op twee wijzen worden
gei'nterpreteerd. Ten eerstc vanaf welk moment het Verdrag geldt en ten tweede vanaf welk mo-
ment de exploitant over een aansprakelijkheidsdekking dient te beschikken. Aan deze twee aspec-
ten wordt hieronder aandacht besteed.

Het Verdrag van Parijs is van kracht geworden in 1971™ " . Het was oorspronkelijk van kracht
voor een periode van 10 jaar. Vanaf 1981 is het van kracht, telkens voor een periode van vijfjaar,
tenminste voor die Partijen die het Verdrag niet hebben opgezegd. Dit betekent dat het Verdrag
om de vijfjaar stilzwijgend wordt verlengd, telkens voor een periode van vijfjaar.

Een ander aspect betreffende het toepassingsgebied ratione tempore heeft betrckking op het begin
en cinde van de aansprakelijkheid van de exploitant overeenkomstig het Verdrag van Parijs. Het
is bijvoorbeeld niet omdat de reactor definitief wordt stilgelegd, dat alle gevaar geweken is. An-
derzijds zou het onredelijk zijn om vanaf de start van de bouw van de reactor reeds over een
uitgebreide verzekeringsdekking te moeten beschikken; op dat moment is het nucleaire risico
immers nog niet aanwezig.

Het Verdrag zelf bevat geen expliciete bepalingen betreffende de aansprakelijkheid ratione tem-
pore van de exploitant. Toch kan uit de bepalingen inzake de erkenning worden afgeleid vanaf
welk moment en tot wannccr de exploitant aansprakelijk zal zijn. Als exploitant wordt beschouwd
de pcrsoon die door de bevoegde autoriteiten als dusdanig is aangewezen of erkend". Zo is het
perfect mogelijk dat bijvoorbeeld gedurende de initiele testperiode van een reactor, de leverancier
van de uitbater van de keminstallatie als exploitant zal worden beschouwd".

Cfr. .supra, in § 2.1.2.2. van hoofdstuk 2.
Volgens artikel 19, b) treedt het Verdrag in werking zodra ten minste vijf ondertekenende Regeringen
hun acte van bekrachtiging hebben neergelegd (zie "Liability and Compensation for Nuclear Damage",
Ac, 45). Voor elk land dat na die datum het Verdrag ondertekent, treedt het in werking op de dag van
de neerlegging van haar akte van bekrachtiging.
Merk op dat het Verdrag in de mogelijkheid voorziet het Verdrag op te zeggen (artikel 20), mits het
respecteren van een opzegtermijn van twaalf maanden.
Artikel 1, a, vi van het Verdrag van Parijs. Deze erkenning wordt slechts toegekend indien de exploi-
tant bewijst dat hij een voldoende financie'le zekerheid heeft gesteld (zie verderop, bij de bespreking
van de dekking van de aansprakelijkheid van de exploitant in § 4 van hoofdstuk 4).
Expose rfes A/o<//4, 39.
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Erkan van worden uitgegaan dat via het systeem van de erkenning van een exploitant, duidelijk
wordt wanneer de aansprakelijkheid van de exploitant op grond van het Verdrag van Parijs aan-
vangt en eindigt. Aangczien de erkenning slechts wordt verleend nadat aan de verzekcringsplicht
isvoldaan en aangezien deze dekking nodig is om enige nucleaire activiteit uit te oefenen, bepaalt
de erkenning de aanvang en het einde van de aansprakelijkheid van de exploitant op grond van
het Verdrag van Parijs. In samenspraak met zijn verzekeraar en met de bevoegde overheid zal
worden bepaald vanaf wanneer en tot wanneer een nucleair risico aanwezig is. Er kan worden
aangenomen dat een dekking voor de nucleaire aansprakelijkheid is vereist zodra de reactor kri-
tisch is of kan worden, dat wil zeggen zodra de splijtstoffen in de kerninstallatie worden binnen-
gebracht'''. Vanaf dat moment kan zich immers een ongeval voordoen waarbij radioactieve stra-
ling vrijkomt en waarbij schade aan derden wordt berokkend.

Tenslotte rijst de vraag naar het tijdstip tot wanneer het Verdrag van Parijs van tocpassing zal
zijn, c.q. tot wanneer een aansprakelijkheidsdekking overeenkomstig het Verdrag dient te worden
in stand gehouden. In een interpretatie oordeelde de Bestuurscommissie van de NEA dat het
Verdrag van Parijs ook keminstallaties omvat die zich in de ontmantelingsfase bevinden". Noch-
tans werd beslist dat de Verdragsstaten onder bepaalde voorwaarden de kerninstallatie die wordt
ontmanteld, mogen uitsluiten van de toepassing van het Verdrag'*.

Doet zich toch een schade voor buiten de duur van de erkenning, dan zal dit betekenen dat de
exploitant niet kan worden aansprakelijk gesteld op grond van het Verdrag van Parijs; in dat geval
is geen sprake van een uitzonderlijk risico en is er geen reden waarom het in het Verdrag neerge-
legde uitzonderingsregime zou worden toegepast. Het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrecht
zal bijgevolg kunnen worden toegepast.

Wederkerigheid is in feite de toepassing van het algemene privaatrechtelijke contractenrecht op
het intemationale verdragsrecht. Een land dat toetreedt tot een intemationaal verdrag aanvaardt
hierdoor in de regel de in dat Verdrag opgenomen wederzijdse verbintenissen"; bovendien geldt
het Verdrag in principe slechts voor de verschillende Verdragsstaten. Dit betekent dat de voorde-
len van een bepaald Verdrag enkel kunnen worden ingeroepen door een land dat eveneens lid is
van dat Verdrag. Er kan in dit verband worden gesproken van een soort "algemene wederkerig-
heid". Hierboven kwam dczc wederkerigheid reeds aan de orde, bijvoorbeeld bij de bespreking
van het Aanvullend Verdrag van Brussel™: enkel die landen die zelf openbare middelen ter be-

Steun voor deze stelling is terug te vinden in het Aanvullend Verdrag van Brussel dat de Verdragssta-
ten verplicht om de datum mee te delen waarop de reactor voor het eerst kntisch is geworden (artikel
13, d van het Aanvullend Verdrag van Brussel).
Interpretatie van 28 april 1987, NE/M(87)1, gepubliceerd in />ara Co/ivenfi'o/i. £>ecwion.i, /fecomme/i-
rfflfions, /me/-p;-eM(;on.s, Parijs, NEA, 1990, 6.
Besltssing van 20 april 1990, NE/M(90)l, gepubliceerd in P o m Conve«r/'o/i. Dem/ons, flecommenrfa-
<KM«, /n/erpre(fl/ionj, Parijs, NEA, 1990, 8. Deze voorwaarden zijn de volgende: de activiteiten van de
kerninstallatie moeten definitief zijn gestopt en hierbij moeten zowel alle splijtstofTen, alle radioactief
materiaal als het gedurende de activiteiten geproduceerde afval, zijn verwijderd; de installatie moet on-
der controle blijven van de nationaal bevoegde autoriteit; de maatregelen opgelegd door de bevoegde
autoriteit om de verspreiding van radioactiviteit tegen te gaan, moeten behouden blijven; de installatie
mag geen radionucliden bevatten die bepaalde activiteitslimieten te boven gaan.
Nguyen Quoc, D., Pallier, P. en Pellet, A., "Droit international public", / .c , 221; Carreau, D., "Droit
International", Ac, 422.
Cfr. jupra, § 1.2.2 van dit hoofdstuk.
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schikking stellen en dus lid zijn van het Verdrag, kunnen een beroep doen op de openbare midde-
len die op basis van het Verdrag worden gegenereerd.

In het Verdrag van Parijs van 1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kern-
energie wordt een bijzondere invulling gegeven aan de wederkerigheidsregel. Op basis van artikel
15 a) van het Verdrag van Parijs kan een Verdragsstaat die maatregelen treffen die hij nodig acht
voor een verhoging van de in het Verdrag opgenomen bedragen der schadevergoeding. Volgens
artikel 15, b) van het Verdrag van Parijs kunnen Staten bijzondere voorwaarden opleggen die
afwijken van het Verdrag, voorzover bij de schadevergoeding openbare middelen zijn betrokken
en de schadevergoeding meer bedraagt dan 5 miljoen BTR.

De wederkerigheid hangt nauw samen met de vrijheid waarover de Verdragsluitende Staten be-
schikken om het bedrag te bepalen waarvoor de exploitant aansprakelijk is. Zoals verderop zal
worden toegelicht, bestaan er tussen de landen van het NEA-regime aanzienlijke verschillen in de
beschikbare bedragen.

De "wederkerigheid" of "reciprociteit" in het Verdrag van Parijs impliceert dat bepaalde voor-
delen, eigen aan het nationale kemenergierecht, worden voorbehouden aan de schade die op het
eigen gTondgebied is geleden, tenzij in het land van het slachtoffer eenzelfde of een analoge rege-
ling voorhanden is. Blijkbaar is artikel 15 in extremis aan de verdragstekst toegevoegd op vraag
van enkele landen die later het Aanvullend Verdrag van Brussel zouden ondertekenen". Medeom
deze rcden is dc interpretatie van de wederkerigheidsbepaling allesbehalve eenvoudig; de voor-
bereidende werken bieden in ieder geval weinig houvast. Er wordt volstaan met aan te geven dat,
gelet op de mogelijke grensoverschrijdendc gevolgen van een kemongeval, het aangewezen is dat
"persons on one side of a frontier should be no less well protected than persons on the other si-
de"*", dat de bijzondere voorwaarden die de Staat gerechtigd is te nemen, niet moeten worden
toegepast zonder discriminatie tussen de verschillende slachtoffers en dat de wijze waarop een
Staat voorziet in bijkomende schadevergoeding, volledig aan de Staat zelf wordt overgelaten".
Uit deze bepaling wordt afgeleid dat het Verdrag van Parijs een wederkerige bescherming wil
bieden aan slachtoffers binnen de verdragsluitende Staten en dat aan deze bescherming beperkin-
gen kunnen worden aangebracht", voorzover die niet wederkerig zijn. <

De wederkerigheid onder het Verdrag van Parijs impliceert dat een land gerechtigd is om onder
twee strikte voorwaarden en ondanks het non-discriminatiebeginsel zoals verwoord in artikel 14
van het Verdrag, toch een zckere discriminatie in te voeren. Enerzijds dienen bij de schadever-
goeding openbarc middelen te zijn betrokken en anderzijds dient de schadevergoeding meer te
bedragen dan de 5 miljoen BTR. Uit de tekst kan worden afgeleid dat het twee cumulatieve voor-
waarden betreft.

Doordat het Verdrag van Parijs in de wederkerigheidsbepaling verwijst naar het Aanvullend
Verdrag van Brussel, moeten uiteraard ook de bepalingen van dit Verdrag worden onderzocht. Uit
artikel 3, e) van het Aanvullend Verdrag van Brussel blijkt dat de mogelijkheden om deze weder-

Bette, A., Didier, J.M., Fornasier, R. en Stein, R.M., "La Reparation des Dommages Nucleaires en
Europe",/.c, 44-45.
Expose rfes Afor//i, nr. 3; in het Frans luidt de tekst: "soient prot6g6s aura/ Wen d'un c6te de la frontiere
que l'autre" (onze cursivering).
£xpose rfes A/ofi/i, nr. 62.
Feldmann, F.J., "Reciprocity within the Framework of Nuclear Civil Liability Law", in Pelzer, N. (ed),
7/i/ernafiona/ //armo/i/jar/on in fAe F/eW o/M/c/ear f/ie/gy £aiv, Nuclear Inter Jura '85, Nomos, Ba-
den Baden, 1986,311.
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kerigheid in te roepcn, worden beperkt. Overeenkomstig dit artikel verplichten dc Verdragsstaten
er zich toe om geen gebruik te maken van de wederkerigheidsbepaling van het Verdrag van Pa-
rijs noch voor de schadevergoeding uitgekeerd op basis van de eerste schijf van de schadever-
goeding, noch voor de buiten de in het Verdrag vastgestelde schadevergoeding uitgekeerd op
basis van openbare middelen in de tweede en derde schijf. Daarenboven bepaalt artikel 14 c) van
het Brusselse Verdrag dat een Partij voorzieningen kan treffen buiten het kader van het Verdrag
van Parijs en van het Aanvullend Verdrag van Brussel, mits deze geen verdere verplichtingen
voor andere Partijen meebrengen ten aanzien van de door deze Partijen ter beschikking te stellen
openbare middelen.

De combinatie van de lczing van artikel 15 van het Verdrag van Parijs, met de artikelen 3, e) en
14 van het Aanvullend Verdrag van Brussel, maken een goed begrip van het begrip wederkerig-
heid er niet eenvoudiger op. Noch de voorbereidende werken, noch de literatuur bieden overigens
enig houvast. Indien voor ogen vvordt gehoudcn dat het Aanvullend Verdrag van Brussel ertoe
strekt om op basis van een international solidariteit openbare middelen ter beschikking te stellen
bovenop de financiele zekerheid van de exploitant van een keminstallatie, dan kan de weder-
kerigheid als volgt worden begrepen. De wederkerigheidsvereiste wil verhinderen dat landen die
zelfnauwelijks of geen openbare middelen ter beschikking stellen, toch een beroep kunnen doen
op (aanzienlijke) openbare middelen van de installatiestaat (tweede schijf) of gezamenlijk van de
andere verdragsstaten (derde schijf). De wederkerigheidsbepaling laat toe om buitenlandse slacht-
offers" tot op zekerc hoogte de toegang tot de openbare middelen te ontzeggen en dus te discri-
mineren, tenzij in hun interne wetgeving een analoge regeling voorhanden is.

De belangrijkste elcmenten met betrekking tot de toepassing van de wederkerigheid zijn dus dat
ze enkel kan worden toegepast ten aanzien van openbare middelen en dat sowieso een mini-
mumdrcmpel (van hetzij 5 miljoen BTR, hetzij 300 miljoen BTR) wordt in acht genomen. Aan-
gezien in het NEA-regime niet alle landen van het Verdrag van Parijs eveneens lid zijn van het
Aanvullend Verdrag van Brussel, wordt de wederkerigheidsbepaling verschillend toegepast. Dat
is de strekking van artikel 3, e) van het Brusselse Verdrag. Ten aanzien van niet-Verdragspartijen
van het Aanvullend Verdrag van Brussel mag wederkerigheid worden ingeroepen zodra de be-
schikbare middelen 5 miljoen BTR overtreffen; ten aanzien van andere Verdragspartijen, mag de
wederkerigheid slechts worden ingeroepen zodra de beschikbare middelen meer bedragen dan
300 miljoen BTR. Het wekt dan ook weinig verwondering dat precies de landen waar (relatief)
hoge bedragen beschikbaar zijn, een wederkerigheidsbepaling in hun interne recht hebben opge-
nomen".

Vooral Duitsland heeft een vrij verregaande wederkerigheidsbepaling in haar intern kernencrgie-
recht opgenomen, en wel in verschillende hypothesen. De reden waarom uitgerekend Duitsland
een dergelijke bepaling heeft opgenomen, ligt voor de hand: als enige lid van het Verdrag van
Parijs, heeft het een onbeperkte aansprakelijkheid van de exploitant van een keminstallatie inge-
voerd . Deze aansprakelijkheid is daarentegen wel beperkt ten aanzien van buiten Duitsland

Hiermee wordt bedoeld slachtoffers die in een ander land dan de installatiestaat schade hebben gele-
den.

Strohl, P., "Bilan des recherches de la section de langue francaise", o.c, 151.
§ 31 (1) van het Duitse Atomgesetz.
Van belang hierbij is dat het Duitse nucleaire aansprakelijkheidsrecht de onbeperkte aansprakelijkheid
koppelt aan een verplichte verzekeringsdekking tot 500 miljoen DM (§ 13, Abs. 3 van het Duitse
Atomgesetz). Dit bedrag bestaat uit twee lagen: een eerste laag van 200 miljoen DM wordt gedekt door
de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant; de tweede laag wordt gedekt in het kader van een
akkoord tussen de verschillende Duitse exploitanten van een keminstallatie. Naast de aanwending van
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geleden schade, tenzij het land waar deze schade is geleden ";'/n

niet voorzien in een gelijkaardige regeling, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot 300 miljoen
BTR ten aanzien van andere leden van het NEA-regime en tot 15 miljoen BTR ten aanzien van
andere staten".

Eenzelfde wederkerigheidseis is opgenomen inzake overmacht: principieel is de exploitant van
een in Duitsland gelegen kerninstallatie aansprakelijk bij overmacht**, zij het tot een beperkt
bedrag. Maar ten aanzien van in het buitenland geleden schade, zal de Duitse exploitant enkel
aansprakelijk zijn bij overmacht indien in dat land in een gelijkaardige regeling werd voorzien".

Het meest delicate probleem ligt in de beoordeling van het feit of de regeling in het land waarde
schade is geleden al dan niet als gelijkaardig aan de Duitse regeling kan worden beschouwd. Het
is bijvoorbeeld onduidelijk wat wordt bedoeld met een gelijkaardige regeling inzake de onbeperk-
te aansprakelijkheid. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hiermec bedoeld dat ook in het land van
het slachtoffer de exploitant onbeperkt aansprakelijk moet zijn tegenover in Duitsland geleden
schade. Toch lijkt dit een weinig genuanceerde visie. Het is immers perfect mogelijk dat in een
bepaald land het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag (combinatie van de aansprakelijk-
heidsdekking van de exploitant en de staatstussenkomst) veel hoger ligt dan de in Duitsland be-
schikbare bedragen. In Nederland bijvoorbeeld is de aansprakelijkheid van de exploitant welis-
waar beperkt, maar is voorzien in een staatstussenkomst van 5 miljard gulden. Toch zal de strikte
toepassing van de wederkerigheidsvereiste naar Duits recht ertoc leiden dat het maximumbedrag
waarop Nederlandse slachtoffers - ingevolge een kemongeval waarvoor een Duitse exploitant
aansprakelijk is - een beroep kunnen doen, beperkt is tot 300 miljoen BTR. De Duitse weder-
kerigheidsbepaling is dus ongenuanceerd; er zou minstens een vergelijking moeten worden ge-
maakt met de in het land van het slachtoffer beschikbare bedragen*.

Een strikte interpretatie van artikel 15, b) van het Verdrag van Parijs waarbij de wederkerigheids-
vereiste enkel kan worden gesteld met betrekking tot het aanwenden van openbare middelen, leidt
tot de conclusie dat de in het Duitse kernenergierecht voorziene wederkerigheid minstens ten dele

private middelen, is eveneens voorzien in een Staatsgarantie ("Freistellungsverpflichtung") voor alle
bedragen hoger dan 500 miljoen DM tot maximaal 1 miljard DM (§ 34 Abs. van het Duitse Atomge-
setz). Ingeval de exploitant niet kan voldoen aan diens verplichting om de eerste 500 miljoen DM te
betalen, zal de Duitse Staat instaan voor het gehele bedrag van 1 miljard DM. Het in Duitsland totaal
beschikbare schadevergoedingsbedrag bestaat dus uit drie schijven: een eerste schijf van 200 miljoen
DM van de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant zelf; een tweede schijf van 300 miljoen
DM van de verschillende Duitse exploitanten van een kerninstallatie; en tenslotte een schijf van 500
miljoen DM van overheidstussenkomst. Voor alle schade boven 1 miljard DM die niet is gedekt, is de
exploitant aansprakelijk, al is hij niet verplicht zich hiervoor te verzekeren.
§31 , Abs. 2 van het Duitse Atomgesetz.
§ 25, Abs. 3 van het Duitse Atomgesetz verklaart artikel 9 van het Verdrag van Parijs niet van
toepassing: "Die Bestimmungen des Artikels 9 des Pariser Ubereinkommens iiber den Haftungsaus-
schlup bei SchSden, die auf nuklearen Ereignissen beruhen, die unmittelbar auf Handlungen eines
bewaffneten Konfliktes, von Feindseligkeiten, eines Bilrgerkrieges, eines Aufstandes oder auf eine
schwere Naturkatastrophe auPergewohnlicher Art zurilrckzufilhren sind, sind nicht anzuwenden".
Feldmann, F.J., "Reciprocity within the Framework of Nuclear Civil Liability Law", o.c, 316.
Pelzer, N., "Oberlegungen zur Novellierung des atomrechtlichen Haftungs- und Deckungsrechts in den
90er Jahren", in Lukes, R., /te/b/vmifter/eguge/j z«m /1/o/nrec/if, Carl Heymans Verlag, Keulen, 1991,
490.
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in strijd is met de Verdragsbepalingen": de Duitse wederkerigheidsbepaling lijkt nict in alle
eevallen uitsluitend betrekking te hebben op de onder het Aanvullend Verdrag van Brussel om-
schreven openbare middelen.

Bovendien is bij de bepaling van de wederkerigheid de loutere verwijzing naar bedragen als crite-
rium te eenzijdig: ook de inhoud van juridische concepten in het aansprakelijkheidsrecht kan van
land tot land aanzienlijk verschillen. Indien bijvoorbeeld een land enerzijds de aansprakelijkheid
van de exploitant beperkt, maar anderzijds causaliteit makkelijker aanvaardt dan in het Duitse
recht, dan wordt de beoordeling van een gelijkaardige regeling bijzonder moeilijk.

Hoewel het op zich begrijpelijk is dat landen die aanzienlijke openbare middelen ter beschikking
stellen een wederkerigheidsvereiste invoeren, toch zal het niet niakkelijk zijn om dit vereiste in de
praktijk toe te passen.

Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat de wederkerigheidsvereiste het voorwcrp
uitmaakt van de onderhandelingen voor de revisie van het Verdrag van Parijs. Met name Duits-
land heeft voorgesteld om artikel 15 van het Verdrag te verduidelijken'*. Volgens het ingediendc
voorstel zou, zodra het ter beschikking gestelde bedrag hoger is dan het in het Verdrag bepaalde
minimum, de wederkerigheid niet enkel van toepassing zijn op de openbare middelen, maar even-
eens op de private middelen van de exploitant. Dit zou de verschillende landen moeten aansporen
om in de interne wetgeving te voorzien in een zo hoog mogelijke compensatie. Blijkbaar werd
inmiddels aanvaard om het wederkerigheidsbeginsel in die zin uit te breiden". Over de precieze
formulering van deze uitbreiding wordt nog onderhandeld.

Uit de bespreking van het toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs, is gebleken dat met
name de wisselwerking tussen het Verdrag van Parijs en het Aanvullend Verdrag van Brussel tot
problemen aanleiding kan geven. Anderzijds geeft het Verdrag van Parijs aan de Verdragsstaten
op bepaalde punten de vrijheid om verder te gaan dan de verdragsbepalingen zelf. In de twee
volgende paragrafen worden respectievelijk het toepassingsgebied van de Bclgische en van de
Nederlandse wet besproken. .

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BELGISCHE WET VAN 22 JULI 1985 BETREFFENDE DE WETTE-

LIJKE AANSPRAKELIJKHEID OP HETGEBIED VAN DE KERNENERGIE

De bespreking van het toepassingsgebied van de Belgische civielrechtelijke nucleaire aansprake-
lijkheidswet wordt opgesplitst in drie delen. In eerste instantie wordt aangegeven wat onder het
begrip "keminstallatie" wordt verstaan (§ 2.1). Vervolgens wordt het territoriale toepassingsge-
bied aan de orde gesteld (§ 2.2) en tenslotte wordt onderzocht of de Belgische wet een wederke-
righeidsbepaling bevat (§ 2.3). Het spreekt voor zich dat op deze aspecten alleen wordt ingegaan
voorzover de Belgische regeling afwijkt van de bepalingen van het Verdrag van Parijs.

Ook Domsdorf heeft gewezen op problemen in verband met de toepassing van de wederkerigheid
onder het Duitse kemenergierecht (Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal Atoomenergierecht", Ac,

„ 729-732).
Contracting Parties to the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy,
"The Principle of Reciprocity as an Incentive for increasing national Compensation amounts beyond

„ the Mandatory minimum amount", W£/I/Z,£G/CWQPPjtf.
Report, Eighth Meeting of the Contracting Parties to revise the Paris Convention,
N £ 4 / L 5 , 9 . . . . .̂ . v : ••'--• .
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2./. /fa/ione mafe/w: Aef Aegrip "

Voor de begrippen kernongeval, splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen en nucleaire
stoffen verwijst de wet expliciet naar de definities zoals die zijn opgenomen in het Verdrag van
Parijs. Voor het bcgrip "kerninstallatie" echter gaat de wet verder dan een verwijzing. Volgens
artikel 1, e) van de wet van 22 juli 1985 is een kerninstallatie:

"het begrip zoals het is omschreven in artikel 1 van het Verdrag van Parijs, met inbe-
grip van elke installatie die bestemd is voor de evacuatie van nucleaire stoffen gedu-
rende de fase die aan de sluiting van de installatie voorafgaat, met dien verstande dat
elke entiteit een kerninstallatie vormt in de zin van de wet".

De zinsnede "met inbegrip van ..." was niet opgenomen in het oorspronkelijke wctsontwerp en is
het gevolg van een amendement van de Regering'''. Deze was van oordeel dat uit de definitie van
het begrip "kerninstallatie" overeenkomstig het Verdrag van Parijs niet duidelijk blijkt dat elke
reactor, fabriek of inrichting een entiteit vormt waarvoor een exploitant verplicht is een verzeke-
ring af tc sluiten. Volgens de Regering bestond daarenboven rwijfel of inrichtingen voor de ver-
wijdering van radioactieve afvalstoffen konden worden gekwalificeerd als een kerninstallatie in
de zin van het Verdrag". Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het feit dat de Belgische
wetgever een eigen interpretatie invoert. De bevoegdheid om het Verdrag van Parijs te interprete-
ren komt immers alleen toe aan de Bestuurscommissie van de NEA. Het Verdrag zelf laat overi-
gens niet uitdrukkelijk toe dat Verdragspartijen zouden afwijken van de in artikel 1 van het Ver-
drag neerlegde definities. Een dergelijke afwijkingsmogelijkheid is daarentegen wel uitdrukkelijk
opgenomen ten aanzien van het territoriale toepassingsgebied. Zeker indien de NEA op latere
datum een interpretatie naar voren schuift die anders is dan die van de Belgische wetgever, dan
zal de Belgische wet op dat punt strijdig zijn met de verdragsbepalingen. Het ware dus eenvoudi-
ger geweest om dc toevoeging in artikel 1, e van de wet weg te laten en om ook voor de invulling
van het begrip "kerninstallatie" te verwijzen naar het Verdrag van Parijs.

Met betrekking tot de vraag of de ontmanteling van keminstallaties onder de wet valt, stelde de
minister dat ontmanteling van een kerninstallatie niet onder het Verdrag, noch onder het toepas-
singsgebied van de wet viel**. Nochtans vallen, zoals hoger aangegeven, volgens een interpretatie
van het Bestuurscomite voor Kemenergie van de OESO keminstallaties in fase van ontmanteling
wel degelijk onder het Verdrag".

Overeenkomstig de oorspronkelijke versie van artikel 4 konden meerdere kemcentrales echter als
6en enkele kerninstallatie worden beschouwd: keminstallaties die door eenzelfde exploitant wer-
den uitgebaat, alsook enige andere installatie op dit terrcin waar zich radioactieve stoffen bevin-
den konden door de Koning als een kerninstallatie worden beschouwd'®. In dat geval was het
bedrag van de verzekering die door de exploitant moest worden gesloten, gelijk aan de som van
de bedragen voor iedere installatie afzonderlijk genomen. Deze bepaling had niet tot doel dat de
Koning een te verzekeren bedrag oplegde dat kleiner was dan de som van de bedragen voor iedere

PaWemen(oi><? Srufaten, Senaat, GZ 1984-1985, 593/2, 1.
AjWemen/oire S/uArten, Senaat, GZ 1984-1985, 593/3,21.
Par/emenfaire S/ufate/i, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 18. *
Cfr. supra, § 1.1.2.1. van dit hoofdstuk.
Ook een of meer niet-nucleaire installaties die samen met een kerninstallatie op hetzelfde terrein met
een gemeenschappelijk doel worden geexploiteerd konden als een kerninstallatie worden beschouwd.
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installatie afzonderlijk. Het betrof een technische groepering van verschillende installaties op een
enkel terrein, die niet leidde tot een juridische groepering van de risico's".

Artikel 4 van de wet van 22 juli 1985 werd echter vervangen bij wet van 11 juli 2000. Voortaan
worden meerdere keminstallaties die zich op dezelfde vestigingsplaats bevinden en die door
eenzelfde exploitant worden uitgebaat, beschouwd als een enkele keminstallatie. De bevoegd-
heidsdelegatie naar de Koning om meerdere op eenzelfde site gelegen keminstallaties als een
keminstallatie te kwalificeren, is dus opgeheven. De verschillende keminstallaties van Electrabel
die zich op eenzelfde site bevinden, worden dus voortaan automatisch als een keminstallatie be-
schouwd. Volgens de Belgische wetgever worden hierdoor aan verzekeraars en exploitanten,
ruimere onderhandelingsmogelijkheden geboden'T Tegelijk wordt gesteld dat de kans zo gering
is dat een ongeval plaatsheeft in twee op dezelfde plaats gelegen keminstallaties, dat hiermee
geen rekening wordt gehouden'°'.

Tenslotte moet worden aangestipt dat in de Belgische nucleaire aansprakelijkheidswet niet ex-
/vessw verta wordt gesproken over vreedzaam of militair gebruik van keminstallaties; wel be-
paalt artikel 5 dat de exploitant van een keminstallatie aansprakelijk is overeenkomstig de bepa-
lingen van het Verdrag van Parijs, van het Aanvullend Verdrag en van de wet. Er kan dus van
worden uit gegaan dat de Belgische inderdaad enkel op keminstallaties voor vreedzaam gebruik
van toepassing is.

Volgens artikel 2, § 1 is de wet van toepassing op schade ontstaan uit een kemongeval waarvoor
de aansprakelijkheid bemst bij de exploitant van een keminstallatie, gelegen op het Belgische
grondgebied, op voorwaarde dat het ongeval zich heeft voorgedaan op het grondgebied van een
der Verdragsluitende Staten of niet-verdragsluitende Staten, in voile zee of daarboven, en dat de
schade gcleden is op het grondgebied van een der Verdragsluitende Staten, hetzij in voile zee of
daarboven aan boord van een schip of een luchtvaartuig ingeschreven op het grondgebied van een
dezer staten, hetzij in voile zee of daarboven, door een onderdaan een dezer Staten . Dc Koning
kan via een Ministerieel Besluit de toepassing van de wet uitbreiden tot schade ontstaan uit een
kemongeval als bedoeld in paragraaf 1, en geleden door een onderdaan van een verdragsluitende
Staat op het grondgebied van een niet-verdragsluitende Staat.

Eenvoudiger weergegeven, kan worden gesteld dat de Belgische wet van toepassing is:

1. op een kemongeval:
- waarbij de aansprakelijkheid berust bij de exploitant van een keminstallatie, gelegen op het

Belgische grondgebied;
- dat zich heeft voorgedaan op het grondgebied van een Verdragsluitende of van een niet

Verdragsluitende Staat;

m**e/i, Senaat, GZ 1983-1984, 593/3, 31.
Memorie van Toelichting, 3 april 2000, Par/ementa/re StaMen, GZ/1999-2000, 560/001,4.
Verslag, 24 mei 2000, Par/emenfa/re Smfcten, GZ/1999-2000, 560/002, 4.
Op voorwaarde dat voldaan is aan artikel 2, a), ii), 3, van het Aanvullend Verdrag. Het gaat met name
om schade geleden op het grondgebied van een Partij, of in voile zee of daarboven, aan boord van een
schip of een luchtvaartuig ingeschreven op het grondgebied van een Partij, of in voile zee of daarbo-
ven, door een onderdaan van een Partij, onder voorwaarde dat, indien het schade aan een schip of een
luchtvaartuig betreft, dit schip of luchtvaartuig op het grondgebied van een Partij is ingeschreven, mits
de rechters van een Partij bevoegd zijn overeenkomstig het Verdrag van Parijs.
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2. op schade geleden:
- ofwel op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat;
- ofwel, in voile zee of daarboven, aan boord van een schip of vliegtuig ingeschreven in een

Verdragsluitende Staat;
- ofwel, in voile zee of daarboven, door een onderdaan van een Verdragsluitende Staat, op

voorwaarde dat, indien het schade aan een schip of een vliegtuig betreft, de boot of het vlieg-
tuig zijn ingeschreven in een Verdragsluitende Staat.

De Belgische wet heeft dus gebruik gemaakt van de in artikel 2 van het Verdrag van Parijs inge-
schreven mogelijkheid om het toepassingsgebied van de wet uit te breiden: de wet is met name
ook van toepassing op ongevallen die zich in een niet-Verdragsluitende Staat hebben voorgedaan.
Hieruit volgt dat de Belgische wet van toepassing is, ongeac/i/ de plaats waar het ongeval zich
voordoet""; het doet er niet toe of het ongeval zich heeft voorgedaan in een buurland (lid van het
Verdrag van Parijs), dan wel in een niet-Verdragsluitende Staat. Deze bepaling is duidelijk een
verruiming van de toepassingssfeer van het Verdrag van Parijs, aangezien dit de kernongevallen
die zich voordoen op het grondgebied van niet-Verdragsluitende Staten, in beginsel uitsluit. Dit
kan via onderstaande tabel worden verduidelijkt.

TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BELGISCHE WET VAN 22 JULI 1985

Ongeval in

Belgie

Verdragsstaat

Niet-Verdragsstaat

Schade in

Belgie

Ja

Ja

Ja

Verdragsstaat

Ja

Ja

Ja

Niet-Verdragsstaat

Neen

Neen

Neen

In de meest eenvoudige hypothese is de wet van toepassing indien er zich bijvoorbeeld een kem-
ongeval voordoet in Belgie waardoor in Belgie, Nederland en Frankrijk schade wordt geleden.
Het meest opvallende aan deze wettelijke bepaling, is dat zelfs indien het ongeval is veroorzaakt
in een niet-Verdragsstaat, de in Belgie en Nederland geleden schade onder het toepassingsgebied
van de Belgische wet valt - uiteraard steeds ervan uitgaande dat een exploitant van een in Belgie
gelegen kerninstallatie aansprakelijk is voor het ongeval. De schade geleden in een niet-
Verdragsstaat valt daarentegen nooit onder het toepassingsgebied van de Belgische wet, zelfs niet
indien het kemongeval in Belgie heeft plaatsgehad, noch wanneer de exploitant van een in Belgie'
gelegen kerninstallatie hiervoor aansprakelijk zou zijn. - •••'<

Par/ementa/re Smfcte/i, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 25; Conruyt, H. en Rivalet, F., "Champ d'appli-
cation de la legislation beige sur la responsabilite civile nucleaire", fluMe/m rfe £>ro<7 Nuc/eaire, N° 37,
1986,64.
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Inzake de toepasselijkheid van het Verdrag van Parijs verschaft de Belgische wet op de nucleaire
aansprakelijkheid met andere woorden meerdere aanknopingspunten. Het moet in de eerste plaats
gaan om een kernongeval waarvan de aansprakelijkheid berust bij een Belgische exploitant.
Daamaast is van belang de plaats waar de schade wordt geleden; om binnen het toepassingsveld
van de wet te vallen dient de schade geleden te zijn op het grondgebied van een Partij van het
Verdrag van Parijs.

Vanuit een strikte interpretatie van de wet zou een persoon die geen onderdaan is van een van de
Verdragsluitende Staten en die in de buurt woont van een Belgische kemcentrale waar zich een
ongeval heeft voorgedaan, geen recht hebben op schadevergoeding. Nochtans stelde de Minister
dat deze persoon wel degelijk recht heeft op schadevergoeding"^. Indien een persoon schadever-
goeding wordt geweigerd op basis van zijn nationaliteit, wordt het in het Verdrag ingeschreven
non-discriminatiebeginsel geschonden. Het lag inderdaad in de bedoeling van de Verdrag-
sluitende Partijen om de slachtoffers van een kernongeval te vergoeden, ongeacht hun natio-
naliteit of woonplaats. Zelfs een toerist die schade lijdt tengevolge van een kernongeval in een
land waarmee hij verder geen enkele band heeft, kan het Verdrag inroepen. Zijn kortstondig
verblijf op het grondgebied van de ongevalsstaat is een voldoende aanknopingspunt.

Maar in de omgekeerde situatie, waarin bijvoorbeeld een Belg in een niet-Verdragsluitende Staat
verblijft en daar schade lijdt tengevolge een kernongeval waarvoor een Belgische exploitant
aansprakelijk is, zal de Belgische niet van toepassing zijn. In deze hypothese is de letselschade
van de persoon in kwestic niet gedekt; de schade aan in Belgie (of in een ander Verdragsluitende
Staat) gelegen goederen is daarentegen wel gedekt. Om hieraan tegemoet te komen, bepaalt lid 2
van artikel 2 van de wet dat de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit de toepassing van
titel I van de wet"" kan uitbreiden tot schade ontstaan uit een kernongeval geleden door een
onderdaan van een Verdragsluitende Staat op het grondgebied van een niet-Verdragsluitende
Staat. Van deze mogelijkheid werd nog geen gebruik gemaakt. Overigens lijkt het niet de bedoe-
ling tc zijn geweest om op basis van deze bepaling een at/ //ocregeling uit te werken, dit wil zeg-
gen nadat zich een kernongeval heeft voorgedaan .

Tenslotte bepaalt artikel 34 van de wet van 22 juli 1985 dat de Regering kan besluiten om de
vergoeding te haren laste te nemen van schade geleden op Belgisch grondgebied en veroorzaakt
door een kernongeval "waarvoor de aansprakelijkheid berust bij een exploitant van een keminstal-
latie gelegen op het grondgebied van een niet-verdragsluitende Staat", wanneer het slachtoffer in
die Staat geen vergoeding voor zijn schade kan verkrijgen. Volgens de Memorie van Toelichting
gaat het om in Belgie geleden schade die niet is gedekt door het /4anv«//e//a' Ferc/rag. Het zou
volgens de voorbereidende werken van de wet gaan om schade die is gedekt door het Verdrag van
Parijs, maar niet door het Aanvullend Verdrag van Brussel, dus om schade waarvoor een exploi-
tant van een Verdragsstaat van het Verdrag van Parijs aansprakelijk is maar wiens land geen partij
is bij het Aanvullend Verdrag van Brussel"". Ook in het verslag van dc bevoegde kamercommis-
sie bevestigt de Minister dat artikel 34 die gevallen betreft waar het Aanvullend Verdrag van
Brussel niet van toepassing is en waar er dus geen derde trap van vergoedingssysteem voorhanden
is . In de praktijk zou deze bepaling dus enkel kunnen worden toegepast op de drie landen die

/>ar/emen(fl/re Stamen, Senaat, GZ 1983-1984, 593/3, 26.
Titel I heeft betrekking op maatregelen tot toepassing van het Verdrag van Parijs en van het Aanvul-
lend Verdrag van Brussel.
In de kamercommissie stelde de Minister dat het niet de bedoeling was om aan sommige bepalingen
terugwerkende kracht te verlenen (Verslag, Par/ementaire S/u/tten, G271983-1984, 593/3, 26).
Memorie van Toelichting, />ar/eme/ita(>e Ste**en, GZ/1983-1984, 593/1,18-19.
Verslag, PaWeme/ifaiVe ftutte/i, GZ/1983-1984, 593/3, 73.
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wel lid zijn van het Verdrag van Parijs, maar niet van het Aanvullend Verdrag van Brussel (Por-
tugal, Griekenland en Turkije)"".

2.J.

Uit de hierboven gevoerde analyse van de wederkerigheidsbepaling in het NEA-regime, is geble-
ken dat wederkerigheid verband houdt met de ter beschikking gestelde openbare middelen. Ook
Belgie is lid van het Aanvullend Verdrag van Brussel en is er dus toe gehouden de bepalingen van
dit Verdrag in haar interne wetgeving in te voeren.

Artikel 19 van de Belgische wet van 22 juli 1985 heeft betrekking op dat deel van de schade dat
op basis van het Aanvullend Verdrag uit de openbare middelen wordt betaald. Volgens dit artikel
zal, wanneer de totale schade groter is dan de aansprakelijkheidslimiet van de exploitant, het
gedeelte van de schade dat groter is, worden vergoed met openbare middelen, overeenkomstig
artikel 3, b, ii) en iii) (...) van het Aanvullend Verdrag van Brussel. Zowel de tussenkomst van
Belgie in de tweede schijf- onder de oorspronkelijke wet van 22 juli 1985 - als van de verschil-
lende Verdragsluitende Staten in de derde schijf zijn dus geviseerd.

Op zich maakt de wet geen onderscheid tussen slachtoffers uit een Verdragsstaat en slachtoffers
uit een niet-Verdragsstaat. Uit het toepassingsgebied van het Aanvullend Verdrag van Brussel is
echter gebleken dat het Verdrag niet van toepassing is op schade geleden in een niet-
Verdragspartij. Die landen uit het NEA-regime die enkel zijn toegetreden tot het Verdrag van
Parijs"", kunnen dus geen beroep doen op artikel 19 van de Belgische wet, maar enkel op de
eerste schijf, namelijk de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant van de kerninstalla-
tie'". Op basis van de toepassingsvoorwaarden volgt dus een zekere beperking van de inroep-
baarheid van de openbare middelen ex artikel 19. Maar de Belgische wet van 22 juli 1985 bevat
geen expliciete bepaling inzake wederkerigheid.

Nochtans bepaalde artikel 2 van het oorspronkelijke wetsontwerp dat voor advies naar de Raad
van State werd gezonden, in een uitdrukkelijke wederkerigheidsbepaling"^. Zoals hierboven
aangegeven, wordt in de wet een uitbreiding voorzien op het territoriale toepassingsgebied; in de
oorspronkelijke versie was deze uitbreiding enkel van toepassing "voorzover de nationale wetge-
ving van de verdragsluitende Staat op wiens grondgebied de schade wordt geleden, in dezelfde
uitbreiding voorziet". Op aangeven van de Raad van State is deze bepaling uit de wet gehaald,
omdat dit verplichtingen zou meebrengen voorde andere verdragsluitende Staten"' ""*.

Toch moet worden aangegeven dat sowieso een wederkerigheidsbepaling, indien die in de Belgi-
sche wet zou zijn opgenomen, niet toepasbaar zou zijn geweest, gelet op de beperkte beschikbare
bedragen. Zoals aangegeven moet bij de toepassing van de wederkerigheid rekening worden

"" Zie §2.1.2.1 van hoofdstuk 2.
"° Met name Portugal, Griekenland en Turkije.
' " Dit wordt bevestigd door de voorbereidende werken. Zie met name Memorie van Toelichting,

me/iroire M t a , 1983-1984,593/1, 12.
"* Ook in het Commissieversiag was de wederkerigheid aan de orde, bijvoorbeeld met betrekking tot de

vraag of Belgie langere termijnen zou moeten invoeren binnen dewelke een slachtoffer een vordering
kan instellen (Par/e/ne/»aire Sm/Mren, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 20).

' " Advies van de Raad van State, Pnr/emenraire Sfufcten, 1983-1984, 593/1, 39.
"* Artikel 14, c) van het Aanvullend Verdrag van Brussel bepaalt dat Staten regelingen kunnen treffen

buiten het Verdrag van Parijs, voorzover die geen bijkomende verplichtingen met zich meebrengen
voor de andere Partijen ten aanzien van de ter beschikking te stellen openbare middelen.
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eehouden met de in de Verdragen neergelegde drempels. Het is landen enkel toegestaan om een
wederkerigheidsbepaling in te voeren indien de totale beschikbare middelen de 300 miljoen BTR
overtreffen ten aanzien van Verdragsstaten van het Aanvullend Verdrag van Brussel, of de 5
miljoen BTR ten aanzien van Staten die enkel zijn toegetreden tot het Verdrag van Parijs. Slechts
sinds de wijziging van de Belgische nucleaire aansprakelijkheidswet bij wet van 11 juli 2000,
stijgt het in Belgie beschikbare schadevergoedingsbedrag uit boven deze limiet: door de wijziging
bedraagt het totale bedrag inderdaad 18,5 miljard BEF. In het verleden kon de wederkerigheids-
bepaling juridisch gezien dus niet worden toegepast: het totale beschikbare bedrag bedroeg im-
mers 15,6 miljard BEF, ofwel 300 miljoen BTR.

Concluderend kan worden gesteld dat de Belgische wet inzake de wettelijke aansprakelijkheid op
het gebied van de kernenergie geen wederkerigheidsbepaling bevat en dat dit tot v66r de wijzi-
ging van de nucleaire aansprakelijkheidswet ook niet toepasbaar zou zijn geweest.

3. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NEDERLANDSE W E T AANSPRAKELIJKHEID KERNONGEVALLEN

VAN26JUNI1991 (WAKO)

Net zoals de Belgische wet van 22 juli 1985, bevat ook de Nederlandse wet een bijzonderheid met
betrekking tot het begrip "kerninstallaties". Het toepassingsgebied ratione materiae wordt bespro-
ken in § 3.1. Nadien wordt het territoriale toepassingsgebied bestudeerd (§ 3.2) en tenslotte wordt
nagegaan of de Nederlandse WAKO een bepaling bevat inzake wederkerigheid (§ 3.3).

5./. /faf/one /water/ae

Volgens artikel 1.1 WAKO wordt wat betreft de begrippen kernongeval, kerninstallatie, nucleaire
stoffen, exploitant en schade, verwezen naar de definities van het Verdrag van Parijs.

Deze loutere verwijzing, die zeker het voordeel biedt van een correcte toepassing van de definities
in het Nederlandse recht, roept toch vragen op met betrekking tot de draagwijdte van de beslis-
singen en interpretaties van de NEA"'. ZO rijst de vraag of de verwijzing meteen impliceert dat
ook alle beslissingen en interpretaties van de Bestuurscommissie ten aanzien van deze begrippen,
mee worden "overgenomen" in het Nederlandse kernenergierecht. Deze zijn met name van belang
bij de invulling van het begrip kerninstallatie en bij de afbakening van het territoriale toepassings-
gebied.

Inzake het begrip "kerninstallatie" bcsliste de NEA dat een installatie voor de bcrging van radio-
actief afval gedurende dc operationele fase onder de bepalingen van het Verdrag van Parijs
valt . Tegelijk vallen volgens een interpretatie van de NEA-Bestuurscommissie kerninstallaties
in fase van ontmanteling onder het Verdrag. De vraag rijst of de verwijzing in de WAKO naar de
definities van het Verdrag van Parijs voldoende is opdat de beslissingen en de interpretaties ook
als geldcnd Nedcrlands recht kunnen worden beschouwd.

Artikel 16 van het Verdrag van Parijs bepaalt dat de besluiten van de Bestuurscommissie worden
genomen in onderlinge toestemming tussen de leden die de Verdragsluitende Staten vertegen-
woordigen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen en beslissingen. Het

Het spreekt voor zich dat deze vragen evenzeer rijzen voor de toepassing van de Belgische wet.
Cfr. supra, § 1.1.2.2.
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Statuut van de NEA'" geeft evenmin uitsluitsel. Daarin wordt enkel bevestigd dat de Bestuurs-
commissie"* beslissingen en interpretaties mag geven en dat beslissingen "which are binding on
Governments and which are taken by the Steering Committee within the powers conferred upon it
shall commit only those countries which have accepted them""'. De beslissingen en interpretaties
zullen dus enkel gelden in Nederland, voorzover Nederland deze heeft aanvaard. In de regel is het
voldoende dat een verklaring in die zin wordt afgegeven aan de NEA. Uit de gepubliceerde be-
slissingen en interpretaties kan niet worden afgeleid of Nederland daarmee heeft ingestemd.

Artikel 16 van de WAKO stelt dat het Verdrag van Parijs en de hoofdstukken I, II en V van de
wet'*° ook van toepassing zijn op de in Nederland gelegen keminstallaties die niet zijn vermeld in
de lijst als bedoeld in artikel 13 van het Aanvullend Verdrag van Brussel. Dit leidt ertoe dat de
Nederlandse WAKO cveneens van toepassing is op keminstallaties voor militair gebruik. De
Nederlandse wetgever is immers van oordeel dat ook militaire installaties onder het Verdrag van
Parijs vallen'*'. Op dit punt verschilt de WAKO van de Belgische wet van 22 juli 1985 die enkel
van toepassing is op keminstallaties voor vreedzaam gebruik. Hierboven werd reeds gewezen op
de onduidelijkheid met betrekking tot de vraag of militaire keminstallaties al dan niet onder he!
Verdrag van Parijs vallen'"l Enkel met betrekking tot het Aanvullend Verdrag van Brussel be-
staat duidelijkheid in die zin dat het van toepassing is op keminstallaties voor vreedzaam gebruik.
Vandaar heeft de toepassing van de WAKO op militaire keminstallaties enkel betrekking op de
aansprakelijkheid van de exploitant en niet op de door de Nederlandse Staat ter beschikking ge-
stelde bedragen uit de tweede schijf van het Verdrag van Brussel'".

Aangezien Nederland geen keminstallaties voor militair gebruik heeft, zal deze uitbreiding in de
praktijk weinig gevolgcn hebben. Volgens de Tweede Kamer impliceert de uitbreiding dat de
WAKO van toepassing zal zijn op de Amerikaanse kemwapens die in het kader van de NAVO op
het Nederlandse grondgebicd zijn opgeslagen'^. Deze visie strookt niet met onze eerdere analyse
van het tocpassingsgebied van het Verdrag van Parijs. Kemwapens bevatten plutoniummateriaal
en vallen dus onder het begrip "nuclcaire stoffen". Inrichtingen voor de opslag van nucleaire stof-
fen vallen niet onder de definitie van een kerninstallatie; de opslag van kemwapens valt dan ook
buitcn het toepassingsgebied van het Verdrag.

J.2. /faff0/l£ /OCI

Artikel 15, eerste lid van de WAKO bepaalt dat de in artikel 2 van het Verdrag van Parijs ge-
noemde beperkingen van de werkingssfeer niet van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van
een exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie voor schade die op het grondgebied
van Nederland is geleden of die het gevolg is van een kernongeval dat zich op dat grondgebied

Het Statuut werd aangenomen bij beslissing van 20 december 1957 door de Raad van de Organisatie
voor Europese Economische Samenwerking en werd sindsdien meermaals gewijzigd. Het Statuut kan
worden geraadplcegd op de website van de NEA: http://www.nea.fr.
Dc Bestuurscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle Regeringen die deelnemen in
de desbetrefiende beslissing (artikel 9 van het Statuut van de OECD Nuclear Energy Agency).
Artikel 11, d van het Statuut van de OECD Nuclear Energy Agency.
Deze hebben betrekking op respectievelijk de bcgripsbepalingen, de uitvoering van het Verdrag van
Parijs en Procesrecht.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 928, nr. 5, 33.
Cfr. supra, § 1.1.2.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 928, nr. 5, 25. '
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 928, nr. 5, 33.
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heeft voorgedaan. De beperkingen waarnaar de WAKO verwijst, hebben betrekking op kernon-
vallen <jjg 2ich voordoen in een niet-Verdragsstaat en schade geleden in een niet-Verdragsstaat.

Het toepassingsgebied van de WAKO is bijgevolg ruimer dan het Verdrag van Parijs, aangezien,
in de hypothese waarin een kernongeval heeft piaatsgevonden in Nederland, ook schade op het
erondgebied van een niet-Verdragsstaat, onder de wet valt. Maar de verruiming van het toepas-
singsgebied zoals die in de WAKO is aangegcven, is niet absoluut'". In de hypothese waarin zich
in een niet-Verdragsstaat een kernongeval voordoet waarvoor een Nederlandse exploitant aan-
sprakelijk is, is de WAKO enkel van toepassing voor schade geleden op het Nederlandse grond-
gebied. De WAKO gaat dus niet zover om ook de schade die in de laatstgenoemde hypothese zou
zijn veroorzaakt aan andere Verdragsstaten, op te nemen in het territoriale werkingsveld. Vandaar
heeft Nederland de aanbeveling van de NEA niet in zijn geheel gevolgd'".

Zodra zich in Nederland een kernongeval heeft voorgedaan waarvoor de exploitant van een in
Nederland gelcgen keminstallatie aansprakelijk is, dan is de WAKO van toepassing, ortgeac/if de
plaats waar de schade is geleden. Onderstaande tabel kan een en ander verduidelijken.

* ; • • - - . • • .

TERRITORIAL TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NEDERLANDSE WAKO

Ongeval in

Nederland

Verdragsstaat

Niet-Verdragsstaat

Schadein

Nederland

Ja

Ja

Ja

Verdragsstaat

Ja

Ja

Neen

Niet-Verdragsstaat

Ja

Neen

Neen

BetrefFende het territoriale toepassingsgebied verschilt de Nederlandse WAKO van de Beigische
wet van 1985 omdat Nederland lid is van het Gemeenschappelijk Protocol. Hierdoor worden
landen die het Verdrag van Wenen en het Gemeenschappelijk Protocol hebben ondertekend en
geratificeerd, eveneens als Verdragspartijen beschouwd. Dit heeft als concreet gevolg dat in
bovenstaande tabel de landen van het Verdrag van Wenen die eveneens lid zijn van het Gemeen-
schappelijk Protocol als Verdragsstaten worden beschouwd.

De WAKO geeft evenwel nergens aan of ook kernongevallen op voile zee of daarboven en onge-
vallen in de territoriale wateren, onder het toepassingsgebied vallen. Wat de territoriale wateren

123

126
f, E.P.M.W., "Internationaal Atoomenergierecht", Ac, 693.

Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 928, nr. 5, 32.
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betreft, kan ervan worden uitgegaan dat het klassieke volkenrechtelijke begrip "grondgebied"'"
waarin ook de territoriale wateren zijn vervat, kan worden toegepast. Met betrekking tot de voile
zee, is de situatie onduidelijk.

Tenslotte moet worden gewezen op artikel 15.2 van de WAKO waarin wordt aangegeven dat, wai
de aansprakelijkheid betreft van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie, bij
algemene maatregel van bestuur artikel 2 van het Verdrag van Parijs nog verder kan worden
uitgebreid.

5.3.

Artikel 18.1 van de WAKO voorziet in een Staatstussenkomst van 5 miljard gulden (ongeveer92
miljard BEF of 2,27 miljard euro). Deze bepaling, die werd ingevoerd ingevolge de in 1991 aan-
gebrachte wijzigingen, kan zonder enige twijfel worden beschouwd als een van dc meest specta-
culaire veranderingen ten overstaan van de WAKO van 1979'^*. Doordat de Nederlandse Staatin
aanzienlijke mate tussenkomt, wekt het geen verwondering dat de Nederlandse WAKO een we-
derkerigheidsbepaling bevat. Artikel 18.4 WAKO stelt dat de beschikbaarstelling van openbare
middelen enkel van toepassing is ten overstaan van landen die eveneens partij zijn bij het Verdrag
van Brusscl en waar ten tijde van het kernongeval een regeling van kracht is die naar aard, toepas-
singsgebied en bedrag gelijkwaardig is aan de door de WAKO vooropgestelde regeling.

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd door een van de fracties de vraag gesteld of door het
hoge bedrag van de Nederlandse staatstussenkomst de financiele dekking bij kemongevallen in
Nederland een stuk hoger ligt dan in Duitsland. Het antwoord op deze vraag luidde - geheel
terecht - dat dit niet hclemaal duidclijk is'^', aangczicn vragen bcstaan omtrcnt dc gcvolgen van
de onbeperkte aansprakelijkheid in de Duitse wetgeving: de wederkerigheid wordt in Duitsland
zonder meer toegepast op de onbeperkte aansprakelijkheid, terwijl de WAKO zich bepcrkt tot het
ter beschikking stellen van openbare middelen'^" '•". Door de hoge tussenkomst van de Neder-
landse Staat, werd overigens gesteld dat bij een kernongeval in Duitsland waarbij ook in Neder-
land schade zou worden geleden, de Nederlandse slachtoffers een beroep zouden kunnen doen op
de Duitse Staatstussenkomst van 1 miljard DM'".

Het grote verschil tussen de Duitse en de Nederlandse wederkerigheidsvereiste bestaat er inder-
daad in dat de Nederlandse wederkerigheidseis uitsluitend betrekking heeft op het bedrag dat de
Nederlandse Staat ter beschikking stelt, terwijl de Duitse wederkerigheidseis, zowel met betrek-
king tot overmacht als met betrekking tot de onbeperkte aansprakelijkheid, te ongenuanceerd is

' " Volgens artikel 23 van het Verdrag van Parijs, is het Verdrag van toepassing op het grondgebied van
het moederland van de Verdragsluitende Staten. Met moederland werd bedoeld het land zonder deko-
lonies waarover dat land beschikte ten tijde van het ondertekenen van het Verdrag.

'** Van Maanen, G.E., "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen naar Nederlands
recht", in Faure, M., (red), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", /.c, 24.

' " Ook in die zin: Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal Atoomenergierecht", Ac, 731.
' " Nota naar aanleiding van het Eindverslag, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 374, nr. 9,1

e.v.
'" Zie ook het uitgewerkte voorbeeld bij de bespreking van de wederkerigheid onder het Verdrag van

Parijs (cfr. supra, § 1.4 van dit hoofdstuk).
' " Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 374, nr. 6, 11: "Aangenomen

mag worden dat met de regeling van onbeperkte aansprakelijkheid in de Bondsrepubliek en de Neder-
landse garantie (...) voldaan wordt aan de eis van reciprociteit die in beide wetgevingen wordt ge-
steld".
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eeformuleerd'". Doordat Nederland de wederkerigheid enkel koppelt aan de openbare middelen
en doordat ook het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag hoger ligt dan 300 miljoen BTR
isvoldaan aan de voorwaarden die artikel 15, b) van het Verdrag van Parijs ter zake stelt.

Of Nederland hierdoor ontsnapt aan het risico dat Duitsland de wederkerigheidseis ook ten aan-
zien van Nederland zal inroepen, blijft onduidelijk ingevolge het ongenuanceerde karakter van de
Duitse wederkerigheidsbepaling. Nederland kan de wederkerigheidsbepaling daarentegen wel
inroepen ten overstaan van in Belgie geleden schade. Slechts voor het deel dat het in Belgie be-
schikbare bedrag van 300 miljoen BTR te boven gaat, zal de wederkerigheid niet kunnen worden
toegepast. Met andere woorden: voor de in Belgie geleden schade kan hooguit tot 136 miljoen
gulden een beroep worden gedaan op artikel 18.1 van de WAKO'".

Toch blijven ook hier de bezwaren tegen praktische toepasbaarheid van de wederkerigheidsbepa-
ling behouden.

4. CONCLUSIE

De meest voorkomende hypothese waar het Verdrag van Parijs van toepassing zal zijn, is een
kemongeval zoals Tsjernobyl - een ongeval in een kerninstallatie - en een ongeval tijdens het
vervoer van stoffen van en naar een exploitant wiens land lid is van het Verdrag. Toch is het
toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs tegelijk ruim en beperkt. Het toepassingsgebied is
ruim omdat het in principe voldoende is dat het feit of de schade voortkomt uit de gevaarlijke
eigenschappen van radioactieve stoffen, omdat niet noodzakelijk een vrijkomen van radioactivi-
teit is vereist en omdat evenmin een plotselinge gebeurtenis is vereist. Het toepassingsgebied is
daarentegen beperkt in die zin dat bepaalde fabrieken of inrichtingen niet onder het Verdrag
vallen, net zomin als bepaalde radioactieve stoffen (zoals medische isotopen in ziekenhuizen).

Het feit dat niet zomaar elk feit of ongeval ingevolge het gebruik van radioactieve stoffen leidt tot
de toepassing van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, is niet verwonderlijk aangczien het Ver-
drag van Parijs een uitzonderingsregime invoert. Dit regime kan inderdaad ook vanuit juridisch
oogpunt als bijzonder worden beschouwd omdat het gemene aansprakelijkheidsrecht buiten wer-
king wordt gesteld'". In gevallen waar de risico's ingevolge het gebruik van kernenergie beperkt
zijn, zal het gemene aansprakelijkheidsrecht van kracht blijven.

Het Verdrag van Parijs laat een bepaalde vrijheid aan de verschillende Verdragsluitende Staten
ten aanzien van het territoriale toepassingsgebied. Zowel Belgie als Nederland hebben van deze
mogclijkheid gebruik gemaakt. Het Verdrag van Parijs is enkel van toepassing op een kernonge-
val dat zich heeft voorgedaan op het grondgebied van een verdragsluitende Staat en op de aldaar
geleden schade. De Belgische en de Nederlandse wet verschillen dus op twee punten: in tegenstcl-
ling tot de Belgische wet van 22 juli 1985 die van toepassing is ongeacht de plaats van het onge-
val, is de plaats van het ongeval wel degelijk van belang onder de Nederlandse WAKO. Boven-
dien valt schade in een niet-Verdragsstaat tengevolge van een kemongeval in Nederland wel
onder de WAKO, terwijl de analoge situatie niet onder de Belgische wet zou vallen.

Cfr. jupro, § 1.4 van dit hoofdstuk.
Namelijk het verschil tussen de 15,6 miljard BEF (zijnde de limiet van 300 miljoen BTR) en 18,1
miljard BEF (het totale beschikbare bedrag na de wijziging van de Belgische wet van 11 juli 2000),
zijnde 2,5 miljard BEF, of 136 miljoen gulden (61,9 miljoen euro).
Daar wordt later op teruggekomen. Zie § 2 van hoofdstuk 4.
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Eenzelfde vrijheid is niet met zoveel woorden gegeven ten aanzien van het materiele toepassings-
gebied. Indien een land in de nationale wetgeving een eigen interpretatie naar voren schuift-
zoals de Belgische wetgever heeft gedaan - dan is de kans reeel dat hiermee afbreuk wordt ge-
daan aan de bevoegdheid van de NEA om aanbevelingen, beslissingen en interpretaties te geven
inzake de Verdragen van het NEA-regime.

Een speciflek probleem met betrekking tot de beoordeling van de Verdragen van het NEA-regime
heeft betrekking op een aantal onduidelijkheden ingevolge de wisselwerking tussen het Verdrag
van Parijs en het Aanvullend Verdrag van Brussel. In de analyse werden verschillen vastgesteld in
het territoriale toepassingsgebied en met betrekking tot de vraag of ook kerninstallaties voor
vreedzaam gebruik onder het NEA-regime vallen.

Via de analyse van het Belgische en Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidsrecht, is gebleken
dat de toepassing van de verschillende Verdragen tot complexe situaties en tot aanzienlijke ver-
schillen aanleiding kan geven. Doordat Nederland lid is van het Gemeenschappelijk Protocol van
1988, zullen Nederlandse slachtoffers van een kemongeval in Hongarije - dat lid is van het Ver-
drag van Wenen en van het Gemeenschappelijk Protocol - een beroep kunnen doen op de bepa-
lingen van het Verdrag van Wenen. Doordat Belgie niet is aangesloten bij het Gemeenschappelijk
Protocol, zullen Belgische slachtoffers geen beroep kunnen doen op het Verdrag van Wenen.

In de vorige hoofdstukken werd een overzicht gegeven van het gemeenrechtelijke civiele aan-
sprakelijkheidsrecht (hoofdstuk 1), werd het ontstaan van het kemenergierecht toegelicht en werd
een overzicht gegeven van de intemationale Verdragen inzake nucleaire civielrechtelijke aanspra-
kelijkheid (hoofdstuk 2). Nu in dit hoofdstuk ook het toepassingsgebied van deze Verdrag is
verduidelijkt, zullen in hoofdstuk 4 de basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
aan de orde worden gesteld.

- . • - . . • « • ,v- . . . •
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HOOFDSTUK4

BASISPRINCIPES VAN DE NUCLEAIRE
AANSPRAKELIJKHEIDSWETGEVING

In de vorige hoofdstukken werd het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht aan de orde gesteld,
werd een overzicht gegeven van het kernenergierecht en werd het toepassingsgebied van het
nucleaire aansprakelijkheidsrecht bestudeerd. In dit hoofdstuk worden de basisprincipes van de
nucleaire aansprakelijkheidswetgeving geanalyseerd.

In eerste instantie wordt aandacht besteed aan de invoering van de risicoaansprakelijkheid (§ 1).
Nadien wordt geanalyseerd wat dient te worden verstaan onder de "kanalisatie van aansprake-
lijkheid" (§ 2); dit is een van de meest opmerkelijke basisprincipes van het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht. Vervolgens worden achtereenvolgens de beperking van het bedrag van de aanspra-
kelijkheid en de beperking van de aansprakelijkheid in de tijd (§ 3) aan de orde gesteld. In § 4
worden de Verdragsbepalingen bestudeerd inzake de verplichting tot het verzekeren van de aan-
sprakelijkheid. Tenslotte worden de procesrechtelijke bepalingen van het Verdrag toegelicht, met
name inzake de exclusieve bevoegdheid van een rechter per land (§ 5). Zoals zal worden aange-
toond houden deze verschillende principes nauw verband met elkaar en vormen zij een samen-
hangend systeem dat werd ingevoerd door het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 - en dat later
werd overgenomen door het Verdrag van Wenen van 21 mei 1963.

De wijze waarop deze verschillende principes zullen worden besproken, is identiek. Telkens zal
zowel worden onderzocht hoe en waarom het principe werd ingeschreven in het Verdrag van
Parijs, als de wijze waarop dit principe vervolgens in de Belgische wet van 22 juli 1985 en in de
Nederlandse WAKO van 26 juni 1991 werd omgezet. De analyse beperkt zich echter niet tot de
bepalingen van het Verdrag van Parijs zelf; er zal ook worden gekeken in welke mate de aan de
gang zijnde besprekingen inzake de revisie van het Verdrag van Parijs voorzien dat wijzigingen
zullen worden aangebracht aan de verschillende basisprincipes.

Daarnaast zal ook vaak worden gekeken naar de corresponderende bepaling in het Verdrag van
Wenen. Hoewel het niet in onze bedoeling ligt om beide Verdragen op systematische wijze met
elkaar te vergelijken, zal het naast elkaar plaatsen van beide regimes een aantal interessante ele-
menten opleveren voor de verdere analyse. Tenslotte zal ook aandacht worden besteed aan de
wijzigingen die aan het nucleaire aansprakelijkheidsrecht werden aangebracht door de Verdragen
van 12 September 1997 (Protocol van het Verdrag van Wenen en Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie'); hoewel deze wijzigingen nog niet in werking zijn getreden, is het toch interessant
teanalyseren wat deze wijzigingen precies inhouden en waarom deze zijn tot stand gekomen.

1. RlSICOAANSPRAKELUKHEID

De basisbeginselen van het nucleaire civiele aansprakelijkheidsrecht worden in dit hoofdstuk
telkens bestudeerd volgens het Verdrag van Parijs (§ I.I), volgens de Belgische wet van 22 juli
1985 (§ 1.2) en volgens de Nederlandse WAKO van 1991 (§ 1.3). Ook zal worden onderzocht of
de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van 1997 wijzigingen hebben aangebracht aan het
principe van de risicoaansprakelijkheid en in welke mate dit thema aan de orde is bij de onder-
nandelingen inzake de revisie van het Verdrag van Parijs. Deze twee elementen worden gebun-

Cfr. iupro, in § 2.2.2.2 van hoofdstuk 2.
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deld bij de bcspreking van de risicoaansprakelijkheid naar toekomstig recht (§ 1.4). De bevindin-
gen van de analyse worden samengevat in de conclusie (§ 1.5). Deze indeling zal grosso modo in
het gehele hoofdstuk worden aangehouden.

/ . / . ^0/gews Aef Km/rag v«« Par/ys von 29yi//i /9<50

Aangezien het in onze bedoeling ligt om na te gaan welk type van aansprakelijkheid door het
Verdrag wordt gehanteerd, wordt de bespreking van de risicoaansprakelijkheid opgesplitst in een
aantal onderdclen. Zo wordt in eerste instantie artikel 3 van het Verdrag, dat de risicoaansprake-
lijkheid invoert, besproken (§ 1.1.1). Vervolgens wordt nagegaan in vvelke gevallen de exploitant
zich kan beroepen op overmacht (§1.1.2). De uitgestrektheid van de risicoaansprakelijkheid van
de exploitant wordt aan de orde gesteld in § 1.1.3. Nadien zal de vraag worden beantwoord of het
Verdrag daadwerkelijk een regime van risicoaansprakelijkheid invoert (§ 1.1.4).

1.1.1. Artikel 3 van het Verdrag van Parijs

In het algemeen wordt inzake gevaarlijke activiteiten risicoaansprakelijkheid ingevoerd in geval-
len waar het niet meer dan rechtvaardig is dat de persoon die een risico creeert er ook de gevolgen
van draagt. Over het algemeen is dit de exploitant van deze gevaarlijke activiteiten; hij heeft de
feitelijke controle en is dus beter in staat om preventieve maatregelen te treffen en om ecn verze-
keringsdekking te nemen'. Risicoaansprakelijkheid wordt in deze context dan ook beschouwd als
een toepassing van het principe 'We vera«7er ietaa//", dat op zijn beurt een vertaling is van de
vereiste van de intemalisatie van kosten of van negatieve externe effected. Blijkbaar is de risico-
aansprakelijkheid zoals ingevoerd in het Verdrag van Parijs geTnspireerd door de risicoleer: door-
dat de exploitant van een keminstallatie - alleen reeds door zijn activiteit - een risico creeert,
wordt hij aansprakclijk gesteld voor de uit deze activiteiten voortvloeiende schade"*. Dc door een
kemongeval veroorzaakte schade werd door juristen op het einde van de jarcn vijftig beschouwd
als een klassiek voorbeeld van de risicoleer: indien wordt aanvaard dat een bepaald risico in het
leven wordt gerocpen, dan dienen slachtoffers te worden vergoed door degene die de keminstalla-
tie exploited! en er voordeel uit haalt'.

Artikel 3 van het Verdrag van Parijs stelt de exploitant van een keminstallatie aansprakelijk voor
de door hem veroorzaakte schade, hetzij aan personen, hetzij aan goederen of vermogen, op
voorwaarde dat wordt bewezen dat de schade is veroorzaakt door het kemongeval dat zich heeft
voorgedaan in die keminstallatie of waarbij nucleaire stoffen zijn betrokken die uit de installatie
afkomstig zijn*'.

"Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 19-20.
Bergkamp, L., "De vervuiler betaalt dubbel", Ac, 30 e.v.
Camier, M.-C, /?eiponja6;7i7e e/ /fssurflnce rfw flAs^ue /fro/m^ue rfa/w fes Dro/te £wo/7ee/tf, Centre
franfais de droit compare, Paris, 1960, 71-72.
Von Caemmerer, E., "La Responsabilite' du fait des Choses inanimees et le Risque Atomique", in
Puget, H. (ed.), /fspec/s rfu rfroiV /(/o/mgue, Centre fran9ais de droit compare, Tome I, 25.
Het Verdrag voorziet niet in bijkomende bepalingen met betrekking tot de invulling van het begrip
"schade". Welke schade al dan niet voor vergocding in aanmerking komt (indirecte schade, schade aan
het milieu, . . .), wordt overgelaten aan het op het schadegeval toepasselijke recht. Artikel 11 van het
Verdrag van Parijs bepaalt dat de aard, vorm en omvang van de schadevergoeding, alsmede de billijke
verdeling ervan, wordt geregeld door de nationale wet die op het kemongeval van toepassing is.
Indien schade aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van meer dan een exploitant, zijn de exploitan-
ten hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk (artikel 5, d van het Verdrag van Parijs). In geen

210



Hoofdstuk 4 - Basispnncipes van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving

Deze defmitie refereert niet aan een fout in hoofde van de exploitant of in hoofde van enige ande-
re persoon; hieruit blijkt dat het de bedoeling was van dc Verdragspartijen om de exploitant van
een keminstallatic aansprakelijk te stellen, buiten elk bewijs van fout om. De invoering van risi-
coaansprakelijkheid lag volgens de Verdragspartijen in de lijn van de wettelijke evolutie en van
de evolutie in de rechtspraak in West-Europa waarbij in hoofde van degenen die een gevaarlijke
activiteit uitoefenen, een vermoeden van aansprakelijkheid wordt gecreeerd*: gelet op de gevaren
verbonden aan het gebruik van kernencrgie en gelet op de mocilijkheden om een fout te bewijzen
in hoofde van de exploitant, werd geopteerd voor de introductie van risicoaansprakelijkheid in het
nucleaire aansprakelijkheidsrecht'.

In de voorbereidende werken van het Verdrag van Parijs, wordt de aansprakelijkheid van de
exploitant gekwalificeerd als een atao/u/e aa/jspra£e///Me;V/'°. In de Verdragstekst van het Ver-
drag van Parijs zelf wordt dit evenwel nergens met zoveel woorden geexpliciteerd. Artikel IV van
het Verdrag van Wenen daarentegen hanteert wel uitdrukkelijk de term absolute aansprakelijk-
heid". De vraag rijst dus of het Verdrag van Parijs een regime invoert van risicoaan-
sprakelijkheid, dan wel van absolute aansprakelijkheid'". Onder absolute aansprakelijkheid wordt
immers verstaan een aansprakelijkheid waar nauwelijks of geen beroep kan worden gedaan op
overmacht".

Hieronder zal worden bestudeerd in welke mate het Verdrag van Parijs toelaat dat de exploitant
zich op overmacht beroept (§ 1.1.2) en tot waar de aansprakelijkheid van de exploitant zich uit-
strekt (§ 1.1.3). Dit zal toelaten om in een § 1.1.4 te beoordelen of sprake is van risicoaanspra-
kelijkheid dan wel van absolute aansprakelijkheid.

1.1.2. Beroep op overmacht - uitsluitingsgronden

Artikel 9 van het Verdrag van Parijs stelt dat de exploitant niet aansprakelijk is voor schade ver-
oorzaakt door een kernongeval dat rechtstreeks te wijten is aan ccn gewapend conflict, vijande-
lijkheden, burgeroorlog, opstand of, tenzij de wetgeving van een Verdragsluitende Staat op wier
grondgebicd de kcrninstallatie is gelegen het tegendeel bepaalt, een ernstige natuurramp van
uitzonderlijke aard'''.

geval echter zal een exploitant meer moeten bctalen dan het bedrag waarvoor hij maximaal kan worden
aansprakclijk gcsteld. De beperking van de aansprakelijkheid van dc exploitant, is een ander basisprin-
cipe van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving. Dit wordt besproken in paragraaf 3.
Voor een rechtsvergelijkende analyse van de wetgeving inzake gevaarlijke activiteiten zie Horbach,
N.L.J.T., "Liability versus Responsibility under International Law", Ac, 109-224.
&/><«<? rf« A/o/;/j, 37.
Expose rfes A/0///5, 37 en 57.
Artikel FV. 1 van het Verdrag van Wenen luidt: "The liability of the operator for nuclear damage under
this Convention shall be absolute".
Goldie, L.F.E., "Liability for damage and the progressive development of international law", /n/ernar/-
<wi/ corf Com/xjra/zVe l aw (JHarter/y, vol. 14, 1965, 1215; Boyle, A.E., "Nuclear energy and interna-
tional law: an environmental perspective", o.c, 302.
In ieder geval kan absolute aansprakelijkheid worden beschouwd als een striktere aansprakelijkheids-
vorm dan risicoaansprakelijkheid (Goldie, L.F.E., "Liability for damage and the progressive develop-
ment of international law", o.c, 1215-1216).
Een nagenoeg identicke bepaling is tcrug te vinden in artikel IV.3 van het Verdrag van Wenen: "(a) No
liability under this Convention shall attach to an operator for nuclear damage caused by a nuclear inci-
dent directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war or insurrection, (b) Except in so far as
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De enige exonerates waarop de exploitant van een kcrninstallatie zich kan beroepen, zijn bijge-
volg bepaalde onlusten van intemationale of van politieke aard of ernstige natuurrampen van
uitzonderlijke aard die rec/ite/reefo het kernongeval hebben veroorzaakt. Hieruit leiden de Ver-
dragspartijen af dat de aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie verder gaat dan
cen risicoaansprakelijkheid aangezien de klassieke overmachtsituaties niet door de exploitant
kunnen worden ingeroepen; derhalve wordt diens aansprakelijkheid beschouwd als een absolute
aansprakelijkheid' .

Uit de voorbereidende werken valt af te leiden dat de Verdragspartijen van het Verdrag van Parijs
belang hechtten aan de zinsnede "rechtstreeks te wijten aan" en op deze wijze een restrictieve
visie van het begrip overmacht hanteerden. Uitsluitend gebeurtenissen van intemationale en poli-
tieke aard en zware natuurrampen "which are catastrophic and completely unforeseeable", kunnen
als overmacht worden aanzien". Hieruit blijkt dat de exploitant geenszins automatisch cen beroep
kan doen op overmacht om aan aansprakelijkheid te ontsnappen. De exploitant zal aansprakelijk
zijn voor schade die onrechtstreeks is veroorzaakt door de genoemde gcvallen van overmacht,
evenals door andere, niet in de lijst opgenomen klassieke gevallen van overmacht.

De centrale vraag hierbij is uiteraard wat wordt verstaan onder "volledig onvoorzienbaar" en
"rechtstreeks te wijten aan". Er dient te worden vastgesteld dat eveneens onder het gemeen-
rechtelijke overmachtsbegrip belang wordt gehecht aan het onvoorzienbare en onweerstaanbare
karaktcr van een gegeven gebeurtenis'^. Het Expose des Motifs van het Verdrag van Parijs refe-
reert op dit punt aan de mogelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen". Indien het kem-
ongeval bijgevolg kon worden vermeden door het nemen van voorzorgsmaatregelen, zal de ex-
ploitant zich niet op overmacht kunnen beroepen, zelfs niet bij burgeroorlog, opstand, etc. Deze
bepaling lijkt een verzwaarde voorzorgsplicht te creeren in hoofde van een exploitant van een
kerninstallatie; deze zal alle redelijkc maatregelen moeten nemen om te verhinderen dat door een
opstand of een gewapend conflict een kernongeval kan ontstaan".

Opvallend in de lijst van overmachtsbepalingen in het Verdrag is de afwezigheid van terrorisme
en sabotage, twee klassieke gevallen van overmacht. Aangezien het onmiskenbaar de bedoeling
was van de Verdragspartijen om verder te gaan dan een klassieke "risicoaansprakelijkheid", die-
nen de uitsluitingsgronden waarop de exploitant zich kan baseren, beperkend te worden uitgelegd.
In deze optiek zal de exploitant wel degelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld indien het
kernongeval werd veroorzaakt door een daad van terrorisme of sabotage, of door een gemeen-
rechtelijk geval van overmacht zoals noodtoestand. Het Expose des Motifs stelt overigens dat
gecn andere uitsluitingen zijn toegelaten dan deze opgenomen in artikel 9 van het Verdrag van
Parijs^". Het lijkt overigens een bewuste keuze van de Verdragspartijen te zijn geweest om sabo-
tage en terrorisme niet in de overmachtgronden op te nemen; dit benadrukt eens te meer de voor-
zorgsmaatregelen die een exploitant van een kerninstallatie dient in acht te nemen.

the law of the Installation State may provide to the contrary, the operator shall not be liable for nuclear
damage caused by a nuclear incident due to a grave natural disaster of an exceptional character".
£xpoje rfes A/o/(/S, 57. Eenzelfde redenering is terug te vinden in de voorbereidende werken van het
Verdrag van Wenen: Calcic/ /tecords K/enna Co/ive/if/on, 56.
fitpose rfes A/o<t/i, 57.
Zowel in het Belgische als in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht wordt de vergelijking gemaakt
met het strafrechtelijke overmachtsbegrip. Zie om. Comelis, L., "Beginselen", Ac, 27; Spier, J., Hart-
lief, T., Van Maanen, G.E. en Vriesendorp, R.D., "Verbintenissen", Ac, 17.
"In so far as any precautions can be taken, those in charge of a nuclear installation are in a position to
take them, whereas potential victims have no ways of protecting themselves" (£xpose rfes A/o/i/i, 57).
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 23.
£r/7Oie rfes A/o/i/S, 57.
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Specifiek met betrekking tot natuurrampen, biedt het Verdrag de mogelijkheid dat Verdragsstaten
de exploitanten ook kunnen aansprakelijk stellen voor zware natuurrampen van uitzonderlijke
aard. Belgie en Nederland hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Duitsland is nog
verder gegaan, door de exploitant de mogelijkheid te ontnemen om zich op de uitsluitingsgronden
als voorzien in artikel 9 van het Verdrag van Parijs te kunnen berocpen^' - hiertoe had Duitsland,
net als Oostenrijk, een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de toepassing van artikel 9. Ge-
wezen dient te worden op de formulering in het Verdrag inzake natuurrampen: er wordt gespro-
ken van een "emstige natuurramp van uitzonderlijke aard". Door de formulering heeft men blijk-
baar willen benadrukken dat de exploitant aansprakelijk zal zijn voor natuurrampen van niet-
uitzonderlijke aard. Doordat de Belgische en de Nederlandse exploitant ook aansprakelijk zijn
voor natuurrampen van uitzonderlijke aard, is deze discussie hier niet aan de orde.

Een belangrijk instrument bij het beoordelen van de verschillende gevallen van overrnacht waarop
de exploitant zich desgevallend kan beroepen is ongetwijfeld het Verdrag inzake Nucleaire Vei-
ligheid van 1994"; dit Verdrag verplicht een Staat om te voorzien in regels betreffende de plan-
ning en de bouw van kerninstallaties. Op basis hiervan zal de exploitant bijvoorbeeld versterkte
prikkeldraad aanbrengen en andere veiligheidsmechanismen installeren om te vermijden dat een
burgeroorlog een kernongeval kan veroorzaken, dat onbevoegden zich toegang tot de installatie
kunnen verschaffen, etc. Indien een Staat, in uitvoering van haar verplichtingen van het Verdrag
inzake Nucleaire Veiligheid, in haar intern recht hiertoe de nodige maatregelen heeft genomen, en
indien zou blijken dat de exploitant deze bepalingen niet heeft nageleefd, kan dit tot de conclusie
lciden dat de exploitant geen overmacht kan inroepen". Het is immers in de eerste plaats de
exploitant zelf, die door het uitbaten van een kerninstallatie, een verhoogd risico creeert op aan-
zienlijke schade. Het is daarom aan hem om, in overleg met de toezichthoudende overheid, de
nodige voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde enkele klassieke gevallen van overmacht het
hoofd te kunnen bieden. Enkel indien er toch een kernongeval heeft plaatsgevonden niettegen-
staande deze voorzorgsmaatregelen, zal het ongeval rechtstreeks te wijten zijn aan bijvoorbeeld
een burgeroorlog en zal de exploitant zich kunnen beroepen op de overmachtsgronden die in het
Verdrag van Parijs zijn opgenomen.

Volledigheidshalve moet erop worden gewezen dat indien de exploitant overmacht kan inroepen,
het gemene aansprakelijkheidsrecht toepassing zal vinden "and those responsible may therefore
be sued as ordinary tortfeasors"**. Vandaar zal desgevallend enige andere persoon, op andere
juridische gronden kunnen worden aansprakelijk gesteld - op voorwaarde uiteraard dat voor de
overmacht niet geldt ten aanzien van deze persoon.

Concluderend kan worden gesteld dat de exploitant zich uitsluitend kan beroepen op die gevallen
van overmacht die in het Verdrag van Parijs zijn weergegeven. Meer nog dan de invoering van
een regime van risicoaansprakelijkheid, lijkt de beperking van de gemeenrechtclijke overmachts-
gronden te zijn gegrond op de risicoleer. Het is immers de exploitant van de kerninstallatie, die
door zijn activiteit het risico creeert op een aanzienlijke schade, bij bijvoorbeeld natuurrampen:
door zijn activiteit zal de schade door een overstroming of een aardbeving groter zijn dan bij

Zie § 25 Abs. 3 van het Duitse /4/omge.see, zoals reeds besproken inzake wederkerigheid onder het
Verdrag van Parijs (§ 1.4 van het vorige hoofdstuk).
Cfr. jupra, in hoofdstuk 2, § 2.2.1.2.
Dit uiteraard onverminderd de aansprakelijkheid van de Staat om de uitvoering van de door haar
opgelegde maatregelen ook te controleren en om haar internationaalrechtelijke verbintenissen na te
komen. Nochtans werd hogerop reeds gewezen op het feit dat een groot deel van het intemationale
kemenergierecht, zeker inzake safety, als soft law dient te worden beschouwd.
£*p<we rfesA/ori/i, 57.

213



Efficiente preventie en compensatie van catastroferisico's

afwezigheid van een keminstallatie. De exploitant kan zijn aansprakelijkheid niet afwenden door
te bewijzen dat hij geen fout heeft begaan, dat een derde een fout heeft begaan of dat een vreentle
oorzaak aan de basis van het kernongeval ligr" - enkel de in het Verdrag opgesomde gevalleg
van overmacht zullen bevrijdend werken.

1.1.3. llitgestrektheid van de aansprakelijkheid van de exploitant

Aansluitend bij dc bespreking van de overmachtgronden waarop de exploitant een beroep kaj
doen, moet worden onderzocht hoe ver diens aansprakelijkheid zich uitstTekt. Hieronder wordt:
eerst aangegeven dat dc aansprakelijkheid op basis van het Verdrag van Parijs geen betrekking.'
heeft op de eigenschade van de exploitant (§ 1.1.3.1). Nadicn wordt besproken in welke matedej
exploitant aansprakelijk is tijdens het transport van kernmateriaal (§ 1.1.3.2). Vervolgcns wordti
de vraag beantwoord of de aansprakelijkheid die door het Verdrag van Parijs wordt ingevoerdj
enkel geldt ten aanzien van de exploitant, dan wcl evenzeer kan worden toegepast op andere per-
sonen (§ 1.1.3.3). Tenslotte zal ook worden besproken welke bepalingen het Verdrag van Parijt
voorziet ter zake van het sociale zekerheidsstelsel dat in een gegeven land van kracht it
(§1.1.3.4). 1

/ . / . i . / . £/gen5cAade van

Voorzover als nodig moet worden benadrukt dat het Verdrag van Parijs enkel bctrekking heeft op
de aansprakelijkheid tegenover derden. Ten aanzien van de eigen goederen kan de exploitant
onmogelijk "aansprakelijk" worden gesteld: aansprakelijkheid veronderstelt immers een duidelijk
onderscheiden schuldenaar en schuldeiser (resp. dader en slachtoffer). Het staat de exploitant
uiteraard vrij om diens eigenschade al dan nict te verzekeren"*.

De uitsluiting van aansprakelijkheid voor eigenschade is ook een logisch gevolg van het feit dat
het Verdrag van Parijs een uitzonderingsregime in het leven roept voor een uitzonderlijk risico".
Het risico van kernongevallen is uitzonderlijk in de relatie tot schade van derden en niet tot de
eigenschade van de exploitant.

Artikel 3, a) van het Verdrag van Parijs benadrukt dat de exploitant niet aansprakelijk is voorde
schade aan de keminstallatie zclf en aan andere kerninstallaties, zelfs in aanbouw, op het terrein,
noch voor schade aan goederen die zich op het terrein bevinden en worden gebruikt of bestemd
zijn te worden gebruikt in verband met een van die installaties. /I con/rano vloeit hieruit voort dat
de exploitant wel aansprakelijk is voor goederen die zich op het terrein van de keminstallatie
bevinden, maar die niet in verband met de keminstallatie worden gebruikt.

Als eigenschade van de exploitant wordt beschouwd zaken die door de exploitant, in verband met
de keminstallatie, in bewaring worden gehouden of waarover hij feitelijke controle heeft"*. Voor-
namelijk wanneer andere ondernemingen bijvoorbeeld onderhoudswerken komen uitvoeren aan
de keminstallatie, waarbij goederen van de onderaannemer op de site worden achtergelaten, be-

Strohl, P., "Bilan de recherches de la section de langue francaise", o.c, 139-140.
Zie hierover meer in hoofdstuk 6 waar de verzekering van het nucleaire risico aan de orde wordt
gesteld.
Suontausta, T., "L'exclusion de la responsabilite en cas ce qui conccment les dommages a rinstallation
elle-meme et aux biens qui se trouvent sur le site de cette installation", A'uc/ear //ifer Jura '7J,
A1DN/INLA, Karlsruhe, 1973, 79 e.v.

5/.
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staat de kans dat deze goederen zullen worden beschouwd als goederen die in verband met de
keminstallatie worden gebruikt, en waarvoor de exploitant dus niet aansprakelijk is o/> groW van
Ae/ Fenfrtfg van /*an/.s. Desgevallend kan de aansprakelijkheid van de exploitant in het gedrang
komen op andere juridische gronden.

Daarnaast is de exploitant evenmin op grond van het Verdrag van Parijs aansprakelijk voor scha-
de aan het vervoermiddel waarmee nucleaire stoffen werden vervoerd. Tunnels, elektTische ka-
bels, spoorlijnen etc. worden niet beschouwd als een vervoermiddeP. Voor de daaraan veroor-
zaakte schade is de exploitant wel degelijk aansprakelijk op grond van het Verdrag van Parijs.

Tenslotte geven de voorbereidende werken uitdrukkelijk aan dat het Verdrag de uit contractuele
afspraken voortvloeiende rechten op schadevergoeding, onverlet laat'°. Zo kan in bovenstaand
voorbeeld een onderaannemer perfect contractueel bedingen dat de exploitant wel degelijk aan-
sprakelijk zal zijn voor de schade aan goederen die in verband met de keminstallatie worden
gebruikt - met dien verstande dat voor wat betreft de vergoeding van deze schade geen gebruik
kan worden gemaakt van de onder het Verdrag voorziene aansprakelijkheidsverzekering van de
exploitant.

/./J.2. /4an.sprafe/i/£Ae»Y/ 6y Zranspo/V van

Bij een kernongeval bij transport, moet eveneens worden gezocht naar een aansprakelijke per-
soon. Dit kan zowel de exploitant zijn van wie de vervoerde nucleaire stoffen afkomstig zijn, de
exploitant voor wie deze stoffen bestemd zijn, als de vervoerder zelf. In het transportrecht zal in
de regel de vervoerder aansprakelijk zijn voor de schade ingevolge het transport. Maar hierbij
rijzcn twee problemen. Ten eerste kan de vervoerder niet worden geacht een professioneel te zijn
inzake het verpakken en beschermen van kemmateriaal; bovendien dekt de transportverzekering
in de regel enkel de waarde van de vervoerde goederen (een contractuele aansprakelijkheid in
plaats van de extracontractuele aansprakelijkheid). Daarenboven is de aansprakelijkheid van de
vervoerder doorgaans wettelijk of contractueel beperkt.

Overeenkomstig artikel 4, a) van het Verdrag van Parijs zal de exploitant-verzender aansprakelijk
zijn, tot op het moment waarop deze aansprakelijkheid, ingevolge uitdrukkelijke bepalingen van
een schriftelijke overeenkomst, is overgenomen door de exploitant-bestemmeling". Omgekeerd
zal de exploitant-bestemmeling aansprakelijk zijn nadat de aansprakelijkheid door hem is overge-
nomen ingevolge de bedoelde overeenkomst". Bijgevolg zal het doorgaans de exploitant van een
keminstallatie zijn die kan worden aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door transport
van kemmateriaal.

Tenslotte geeft artikel 4, d) de Verdragsluitende Staten de mogelijkheid om in hun interne wetge-
ving te bepalen dat de vervoerder in plaats van de exploitant zal aansprakelijk zijn overeenkom-
stig het Verdrag.

£tp<we rfe.s A/o/i/S, 51.
fitpo.se rfes A/o/i/i, 53.
Deze bepaling is van toepassing op eender welke vorm van transport (Expose rfes A/o/i/j, 49, m/i/ie).
Indien hierover geen uitdrukkelijke schriftelijke afspraken werden gemaakt, zal de exploitant-
verzender aansprakelijk zijn tot op het moment waarop de exploitant de stoffen heeft overgenomen (ar-
tikel 4, a), ii) van het Verdrag van Parijs).
Het Verdrag voorziet dat in de hypothese waarin de stoffen worden vervoerd naar een niet-
Verdragsstaat, de exploitant-verzender aansprakelijk is tot aan het uitladen van de stoffen (artikel 4, a),
iv) van het Verdrag van Parijs).
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Deze bepalingen nemen niet weg dat bij schade veroorzaakt door een kemongeval bij transport,
twee vorderingen mogelijk zijn: een tegen de exploitant op gTond van het Verdrag van Parijs eii
een tegen de vervoerder op grond van het intemationaal vervoerrecht. Indien de exploitant zelf
instaat voor het transport, kan hij dus ook op grond van het intemationaal vervoerrecht aansprake-
lijk zijn. Dit mag cr evenwcl niet toe Iciden dat zijn aansprakelijkheid onder het Verdrag van
Parijs wordt verminderd of gewijzigd^''. Indien de exploitant niet zelf instaat voor het transport,
zal de persoon die aansprakelijk wordt gesteld op basis van een intemationaal Verdrag, over een
regresrecht beschikken tegenover de aansprakelijke exploitant - met dien verstande dat het bedrag
van de aansprakelijkheid van de exploitant niet kan worden overschreden. ,

/./.3.3.

Uit bovenstaande analyse is gebleken dat op basis van de bepalingen van het Verdrag van Parijs,
de exploitant van een kerninstallatie aansprakelijk is voor de schade uit een kemongeval, zelfs
indien hem geen fout kan worden verweten. In de praktijk is het evenwel denkbaar dat niet de
fout van de exploitant maar de fout van enige andere persoon aan de basis van het kemongeval zal
liggen. De vraag rijst bijgevolg welke de invloed is van de fout van anderen op de aansprakelijk-
heid van de exploitant.

Een ecrste opvallend element is dat de voorbereidende werken van het Verdrag van Parijs er
weinig twijfel over laten bestaan dat indien het kemongeval is veroorzaakt door de fout van een
leverancier van de exploitant of door een gebrek in het ontwerp van de installatie, de slachtoffers
van het kemongeval niet beschikken over een vordering tegen deze leveranciers". Deze bepaling
dient tc worden gelezen in samenhang met artikel 6, b van het Verdrag van Parijs op basis waar-
van niemand anders dan de exploitant aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade uit een
kemongeval. Dit brengt ons meteen bij de "kanalisatie van aansprakelijkheid" naar de exploitant.
Zoals verderop zal worden aangetoond, is het in het Verdrag van Parijs neergelegde aanspra-
kelijkhcidssystecm een exclusief en exhaustief systeem, in die zin dat de aansprakelijkheid van
andere personen dan de exploitant, op andere juridische gronden, is uitgesloten '. De fout vande
leveranciers van de exploitant zal bijgevolg geen enkele invloed hebben op de extracontractuele
aansprakelijkheid van de exploitant tegenover de slachtoffers van het kemongeval.

De exploitant kan bijgevolg tegenover derden niet aan aansprakelijkheid ontsnappen, zelfs niet
indien hij erin zou slagen een fout te bewijzen in hoofde van zijn leverancier. Hetzelfde geldt voor
fouten van bijvoorbeeld een bezoeker van de site of, bij transport, van een verkeersdeelnemer.
Stel bijvoorbeeld dat kemmateriaal wordt vervoerd over de weg en dat een personenwagen door
het rode licht rijdt. Deze komt in aanrijding met het nucleaire transport en hierdoor vindt een
kemongeval plaats. In dit geval heeft de chauffeur van de wagen een civielrechtelijke fout be-
gaan, maar toch zal deze fout geen afbreuk doen aan de aansprakelijkheid van de exploitant. Meer
nog: de chauffeur die het kemongeval heeft veroorzaakt zal door slachtoffers van een kemongeval
niet kunnen worden aangesproken, noch op basis van de bepalingen van het Verdrag van Parijs,
noch op enige andere rechtsgrond. De slachtoffers kunnen hun vordering uitsluitend baseren op
het Verdrag van Parijs, en kunnen deze vordering enkel instellen tegen de exploitant (of diens
verzekeraar).

£rpo5e rfes A/o/i/i, 49.
£xpore <fas Mori/i, 39-41.
Cfr. m/rn, § 2.2.4 van hoofdstuk 4; zie ook eerder Vanden Borre T., "Transplantatie van kanalisatie
van aansprakelijkheid van het kemenergierecht naar het milieu(aansprakelijkheids)recht: een goedeof
een gebrekkige zaak?", in Faure, M. en Deketelaere, K.., (red.), "Ius Commune en Milieurecht", /•«•>
343-344.
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(Jit de weinige beschikbare literatuur betreffende de totstandkoming van het Verdrag van Parijs
valt af te leiden waarom de fout van de dcrde geen exoneratiemogelijkheid creeert in hoofde van
de exploitant. Er werd blijkbaar van uit gegaan dat er geen causale relatie bestaat tussen het ver-
keersongeval en het kernongeval, maar dat het kemongeval daarentegen wel degelijk in relatie
staat tot de risicovolle activiteiten van de exploitant". De uitbating van de kerninstallatie creeert
dermate aanzienlijke risico's dat zelfs indien de fout van de derde het ongeval veroorzaakt, er nog
steeds een causale relatie bestaat tussen de activiteiten van de exploitant en het kemongeval'*: de
door de exploitant te nemen veiligheidsmaatregelen moeten zelfs voorkomen dat bij fout van een
derde een kernongeval kan plaatshebben. Deze redenering sluit in feite aan bij de reden waarom
de exploitant van een kerninstallatie slechts in bijzondere gevallen een beroep kan doen op over-
macht.

Eenzelfde redenering werd aangehouden ter zake van de fout van het slachtoffer. Ook dit is geen
voldoende reden om de exploitant te bevrijden van aansprakelijkheid. Bij de bespreking van het
Verdrag van Parijs werd wel de mogelijkheid naar voren geschoven dat, ingeval een fout van het
slachtoffer zelf tot het kernongeval heeft geleid, de voor dat slachtoffer beschikbare schadever-
goeding zou worden verminderd'". In het Verdrag van Parijs is hierover niets terug te vinden*°.
Wel werd via het Protocol van 1982 verduidelijkt dat het Verdrag van Parijs geen afbreuk doct
aan de aansprakelijkheid van natuurlijke personen voor eigenschade van de exploitant of voor
schade veroorzaakt door overmacht en welke het gevolg is van een handelen of nalaten van die
natuurlijke persoon met het opzet om schade te berokkenen (artikel 6, c, i, 1 van het Verdrag van
Parijs)'". Daarenboven voorziet het Verdrag in een regresrecht van de exploitant tegen een derde
die opzettelijk schade heeft berokkend (artikel 6, f, i van het Verdrag van Parijs).

Uit artikel 6, c blijkt overigens dat enkel natuurlijke personen kunnen worden aansprakelijk ge-
steld; de voorbereidcnde werken laten er geen twijfel over bestaan dat i.e. de regel van de respow-
<fea/ $wper/or buiten werking wordt gesteld^. Met andere woorden kan de werkgever van de
persoon die opzettelijk schade berokkent, niet worden aansprakelijk gesteld.

Als tweede reden waarom de fout van een derde niet leidt tot de exoneratie van de exploitant,
werd aangehaald dat het doel van het Verdrag van Parijs erin bestaat slachtoffers te beschermen.
Indien de exploitant zou zijn bevrijd van aansprakelijkheid ingevolgc de fout van een derde, dan
zou elke vordering die door slachtoffers zou worden ingesteld tegen andere personen dan de
exploitant, zinloos zijn'": deze andere personen zullen immers niet over voldoende financiele
middelen beschikken om de geleden schade te vergoeden.

De aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie overeenkomstig het Verdrag van
Parijs is dus vrij verregaand: zelfs indien het kernongeval is veroorzaakt door bepaalde gevallen

Camier, M.-C, "Responsabilite' et Assurance du Risque Atomique", Ac, 87.
/Wrfem.
Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 88.
Artikel IV, 2 van het Verdrag van Wenen van Wenen daarentegen bepaalt dat een opzettelijke fout van
het slachtoffer de exploitant geheel of gedeeltelijk ontheft van aansprakelijkheid tegenover het slacht-
offer.
Deze bepaling lijkt te zijn gebaseerd op artikel IV, 7, a van het Verdrag van Wenen: "Nothing in this
Convention shall affect the liability of any individual for nuclear damage for which the operator, by
virtue of paragraph 3 or 5 of this Article, is not liable under this Convention and which that individual
caused by an act or an omission done with the intent to cause damage". j
£rp(Me rfesA/o/i/s, 41.
Aldus Camier (Camier, M.-C, "Responsabilit6 et Assurance du Risque Atomique", Ac, 87).
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van overmacht, door de leverancier van de exploitant, door de fout van een derde of door een fout
van een slachtoffer, toch zal dit niet volstaan om hem te ontheffen van aansprakelijkheid.

/. / J . 4 . De fi«.se/iAomsf van een .rte/se/ van socja/e zeferne/a'

De uitgestrektheid van de aansprakelijkheid van de exploitant wordt tenslotte ook be'invloed door
het in een gegeven land aanwezige stelsel van sociale zekerheid. In heel wat geindustrialiseerde
landen is immers een stelsel aanwezig dat instaat voor bepaalde medische kosten, dat een bepaald
inkomen garandeert aan zieke wcrknemers etc. In de mate waarin dergelijke stelsels vergoedingen
verrichten ingevolge een kernongeval, en een regres uitoefenen op de exploitant, wordt ook op dit
punt de aansprakelijkheid van de exploitant bei'nvloed.

Artikel 6, h van het Verdrag van Parijs voorziet in dat verband dat indien in een land een ziekte-
kostenverzekering, sociale zekerheid, arbeidsongevallcn- of beroepsziekteverzekering aanwezig
is, de aanspraken van rechthebbenden van dit systeem - en desgevallend de regresrechten - wor-
den geregeld volgens de wet van de Verdragsluitende Staat'".

In de meeste landen die lid zijn van het Verdrag van Parijs is een sociaal zekerheidssysteem in
voege. Op basis van dit systeem zal een slachtoffer dat door een kernongeval is getroffen, een
beroep kunnen doen op de regeling inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen. De auteurs van
het Verdrag van Parijs hebben ervoor geopteerd om de voordelen van een dergelijk systeem te
behouden"". Dc wetgeving van het land wiens sociale zekerheidsstelsel een uitkering heeft ver-
richt zal bijgevolg bepalen of dit stelsel tussenkomt bij een kernongeval en zo ja binnen welke
grenzen en in welke mate een regres tegen de exploitant van de keminstallatie openstaat. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat geen enkel algemeen systeem van sociale zekerheid de schade uit een
kernongeval uitsluit van haar werkingsveld'", maar dat aanzienlijke verschillen bestaan terzake
van de mogelijkheid om voor de uitgekeerde bedragen een regresrecht uit te oefenen tegen de
exploitant van de keminstallatie. Dcprimoz onderscheidt twee grote systemen: het systeem van
subrogatie waar de uitkeringsinstantie in de rechten treedt van het slachtoffer en aldus over een -
partieel of geheel - regresrecht beschikt en het systeem van imputatie waar geen mogelijkheid tot
regres bestaat'".

Voorstanders van een systeem van imputatie stellen dat het weinig zin heeft om een regres uit te
oefenen, omdat dergelijke vordering inefficient en zeer duur zijn. Volgens voorstanders van een
systeem van subrogatie daarentegen zou het afschaffen van een regres neerkomen op een uithol-
ling van de aansprakelijkheid van dc exploitant ter zake van persoonsschade.

De bepalingen van het Verdrag van Parijs inzake de vergoeding van persoonsschade of letsel-
schade via een stelsel van sociale zekerheid, kunnen in de praktijk tot heel wat problemen aanlei-
ding geven. Enerzijds zal de op een gegeven schadegeval toepasselijke wet de /ex/bra zijn (de
wet van het land van de keminstallatie waar het ongeval zich hecft voorgedaan), maar andcrzijds
verwijst het Verdrag inzake sociale zekerheid naar het recht van elke afzonderlijke lidstaat. Dit
impliceert dat niettegenstaande het algemene discriminatieverbod van artikel 14 van het Verdrag,

Zie hierover Camier, M.-C., "Responsabilit6 et Assurance du Risque Atomique", Ac, 136-138.
£xp<ue rfes A/o/j/i, 53.
Deprimoz, J., "Relations des exploitants et de leurs assureurs avec les organismes de protection sociale
au cours des procedures d'indemisation des dommages aux personnes", in "Nuclear Inter Jura '93", Ac,,
11.5.3-5 e.v.
/Wrfem.
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de Verdragsluitende Staten ervoor hebben geopteerd om ter zake van de sociale zekerheid de
ongelijkheid te handhaven".

pit leidt tot het vreemde gevolg dat indien het land van de aansprakelijke exploitant een systecm
hanteert van imputatie, hij nict zal kunnen ontsnappen aan het regres van het sociaal zekerheids-
stelsel uit een land dat een systeem van regres hanteert. Het is zeer de vraag of dit niet lcidt tot
een onaanvaardbare discriminate van de inwoners van het land van de exploitant. Samen met
Deprimoz kan derhalve worden gepleit voor een voorafgaandelijke regeling van mogelijke pro-
blemen op dit vlak".

1.1.4. Risicoaansprakelijkheid?

Op grond van artikel 3 van het Verdrag van Parijs kan worden aangenomen dat zodra iemand
letselschade lijdt, dan wel zaakschade - behalvc de eigen goederen van de exploitant, of de goe-
deren die op de site in verband met de kerninstallatie worden gebruikt - deze volgende zaken zal
dienen te bewijzen: het bestaan van de schade, het bestaan van een kernongeval, het causaal
verband tussen beide en het bewijs dat de gedaagde de hoedanigheid bezit van exploitant (van de
kerninstallatie in kwestie). Er kan dus worden gesproken van een aansprakelijkheid van rechtswe-
ge, waarbij het bewijs van deze vier elementen volstaat opdat de exploitant kan worden aanspra-
kelijk gesteld: het gedrag van de exploitant is immers irrelevant. Anders gezegd: de aansprake-
lijkheid Aeitoa/ zodra dc vier elementen zijn bewezen^.

De exploitant zal zich bijgevolg niet kunnen bevrijden door te bewijzen dat hij geen fout heeft
gemaakt, of dat hij alle veiligheidsmaatregelen heeft nageleefd; het gedrag van de exploitant is
volkomen irrelevant bij het beoordelen van diens aansprakelijkheid. Ook het bewijs dat het onge-
val door een derde of door het slachtoffer zelf is veroorzaakt, is niet dienend. Een persoon die
wenst te ontsnappen aan een tegen hem ingestelde vordering voor schade uit een kernongeval, zal
moeten bewijzen hetzij dat geen schade werd veroorzaakt, hetzij dat cr geen kernongeval heeft
plaatsgevonden, hetzij dat er geen causale relatie bestaat tussen het kernongeval en de schade,
hetzij dat hij geen exploitant is, c.q. nict de exploitant is van de kerninstallatie waar het ongeval
werd veroorzaakt, hetzij dat hij zich in een van de in het Verdrag opgcsomde restrictieve gevallcn
van overmacht bevindt.

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de Verdragspartijen bij het Verdrag van Parijs onmiskenbaar
een risicoaansprakelijkheid op het oog hadden die strenger was dan de "gewone" risicoaansprake-
lijkheid, in die zin dat de exploitant geen beroep kan doen op enkele klassieke overmachtgronden.
Maar doordat hij nog steeds een beroep kan doen op een aantal "strengere" gevallen van over-
macht, is zijn aansprakelijkheid niet geheel absoluut. Anderzijds is vooral opmerkelijk dat de aan-
sprakelijkheid van andere personen, behoudens bij overmacht, op andere juridische gronden, is
uitgesloten. In feite kan dus eerder worden gesproken van een semi-absolute maar exclusieve
aansprakelijkheid van de exploitant*'. Een aantal auteurs omschrijft de aansprakelijkheid van de

Deprimoz, J., "Relations des exploitants et de leurs assureurs avec les organismes de protection sociale
au cours des procedures d'indemisation des dommages aux personnes", o.c, II.5.3-16.
Deprimoz, J., "Relations des exploitants et de leurs assureurs avec les organismes de protection sociale
au cours des procedures d'indemisation des dommages aux personnes", o.c, II.5.3-18.
Dit is de omschrijving die Comelis geeft aan aansprakelijkheid van rechtswege (Cornells, L ,
"Beginselen",/.c.,618).
Ook Boyle stelt dat de aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie onder het intema-
tionale kernenergierecht ergens het midden houdt tussen de absolute aansprakelijkheid zoals ter zake
de aansprakelijkheidswetgeving voor de schade veroorzaakt door ruimtetuigen (Ruimte-aansprakelijk-
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exploitant toch als absolute aansprakelijkheid en brengt deze in verband met de kanalisatie van
aansprakelijkheid": elke uitzondering op de aansprakelijkheid van de exploitant zou immers met
zich meebrengen dat andere personen dan de exploitant, op basis van het gemene aansprakelijk-
heidsrecht, kunnen worden aansprakelijk gesteld".

Hiermee komt de bespreking van de risicoaansprakelijkheid onder het intemationale kemenergie-
recht dicht in de buurt van de bespreking van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploi-
tant. Dit begrip wordt in paragraaf 2 aan de orde gesteld. Hieronder wordt eerst besproken op
welke wijze de risicoaansprakelijkheid van het kernenergierecht werd ingevoerd in de Belgische
en de Nederlandse rechtsorde.

- i
7.2. Fo/gews <fe /tefewcAe H-e/ vow 22yu/i 79*5

Artikel 5 van de wet van 22 juli 1985 bepaalt dat de exploitant van een keminstallatie overeen-
komstig de bepalingen van het Verdrag van Parijs, van het Aanvullend Protocol en van deze wet,
aansprakelijk is voor de door een kernongeval veroorzaakte schade.

De invoering van de risicoaansprakelijkheid werd in de voorbereidende werkzaamheden gezien
als het hoofdobjcctief van het Verdrag van Parijs^. Doordat het slachtoffer wordt ontslaan vande
plicht tevens een fout in hoofde van de exploitant van een keminstallatie te bewijzen, werd ge-
oordeeld dat het slachtoffer in een veel comfortabelere positie zit dan in het gemeenrechtelijk
aansprakelijkheidsregime.

Volgens de Memorie van Toelichting vloeit uit de wettelijke aansprakelijkheid voort dat geen
enkele vordering kan worden ingcsteld tegen ccn andere persoon en dat elk verhaal van dc exploi-
tant is uitgesloten". Volgens de Raad van State leidt de risicoaansprakelijkheid ertoe dat alle
vorderingen moeten worden gericht tegen de ene exploitant, met uitsluiting van alle andere perso-
nen'*. Ook in de Senaatscommissie verklaarde de minister dat het gevolg van deze risicoaanspra-
kelijkheid erin bestaat dat een slachtoffer niet meer over de mogelijkhcid beschikt om te kiezen
tussen deze bijzondere wet en het gemene recht en dat het evenmin mogelijk is om de vergoeding
bekomen op grand van de bijzondere wet aan te vullen door een beroep te doen op het gemene
recht". Hier werden duidclijk de begrippen risicoaansprakelijkheid en kanalisatie van aansprake-
lijkheid met elkaar verward'*.

Artikel 3 bepaalt dat de exploitant aansprakelijk is totdat de keminstallatie volledig is gesloten.
De Koning bepaalt, met inachtneming van criteria die hij zelf vaststelt, bij een in Ministerraad
overlegd besluit, de datum waarop de sluiting van iedere kerncentrale geacht wordt vast te staan.

heidsverdrag van 1972) en de risicoaansprakelijkheid zoals onder de Verdragen inzake aansprakelijk-
heid voor olieverontreiniging op zee (CLC-Conventie van 1969) (Boyle, A.E., "Nuclear energy and in-
ternational law: an environmental perspective", o.c., 303).
Goldie, L.F.E., "Liability for damage and the progressive development of international law", o.c.
1216.
Docker, G. en Gehring, T., "Private or International Liability for Transnational Environmental Damage
- the precedent of conventional liability regimes", o.c, 9.
Memorie van Toelichting, Air/emenfaire SfuiUte/i, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1, 2.
Memorie van Toelichting, PoWeme/iraire Sta**e/i, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1, 7.
Advies Raad van State, Par/emenfaire &u**en, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1, 32.
Verslag namens de commissie voor economische aangelegenheden, />ar/eme/i/ai're 5/wWen, GZ/1983-
1984, 593/3, 32.
Cfr. m/ra in § 2 bij de bespreking van de kanalisatie van aansprakelijkheid.
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Het doel van deze bepaling is dat een exploitant aansprakelijk blijft zolang er besmettingsgevaar
is en dat duidelijk wordt aangegeven dat de aansprakclijkheid van de exploitant loopt tot aan de
definitieve sluiting van de kerninstallatie". In de Senaatscommissie benadrukte de Minister dat
het onmogelijk is cen alomvattende definitie te geven voor de term "sluiting", of om zelfs maar
een lijst op te stellen met de opsomming van de mogelijke gevallen van sluiting. Het zou in
eenieders belang zijn om in elk geval afzonderlijk te onderzoeken of het besmettingsgevaar nog
aanwezigisofniet .

De Belgische wetgever heeft van de in artikel 9 van het Verdrag van Parijs geboden mogelijkheid
gebruikt gemaakt om de exploitant aansprakelijk te stellen voor kernongevallen veroorzaakt door
een natuurramp van uitzonderlijke aard. Blijkbaar was de wetgever van oordeel dat de exoneratie
van de exploitant ingeval van natuurramp, strijdig was met het in de wet voorziene regime van
risicoaansprakelijkheid*'. Toch is een klein verschil vast te stellen tussen de tekst van het Verdrag
van Parijs en de tekst van de wet: de wet het heeft over een natuurramp van uitzonderlijke aard,
tenvijl het Verdrag van Parijs het heeft over een "emstige natuurramp van uitzonderlijke aard".

In de Senaatscommissie werd de vraag gesteld waarom inzake overmacht, geen bepalingen wer-
den voorzien inzake sabotage of terrorisme, waarbij werd voorgesteld om de daaruit voortvloei-
ende schade te laten vergoeden door een speciaal daartoe opgericht Rampenfonds". Het is even-
wel niet duidelijk waarom aan deze vraag geen verder gevolg gegeven.

Artikel 6 van de wet van 22 juli 1985 sluit de schade aan de kerninstallatie en aan goederen die op
het terrein worden gebruikt in verband met deze installatie uit; hiermee moet worden belet dat de
aansprakelijkheid van de exploitant grotendeels zou worden opgeslorpt door de schade aan de
kerninstallatie zelf*\ Verder wordt verduidelijkt dat de exploitant niet aansprakelijk zal zijn voor
gehuurde nucleaire stoffen en producten die door klanten van de kerninstallatie worden aangebo-
den voor bestraling of bewerking. De exploitant behoudt evenwel de mogelijkheid om contractu-
eel in een verhaal te voorzien, zonder dat dit verhaal de wettelijke aansprakelijkheid mag aantas-
ten".

Volgens de Belgische wet is de exploitant echter wel aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan
het vervoermiddel (artikel 6, 2° van de wet).

Artikel 21 stelt dat gerechtigden op een stelsel van sociale zekerheid of vergoeding van arbeids-
ongevallen of beroepsziekten, zelfs bij kernongeval, aan dat stelsel onderworpen blijven. De
Memorie van Toelichting laat er weinig twijfel over bestaan dat dit artikel zowel van toepassing is
op aangestelden van de exploitant als op andere arbeiders tewerkgesteld door de exploitant". Dit
artikel is dus niet alleen van toepassing op werknemers van de exploitant**. De verwijzing naar
het begrip werknemer in de voorbereidende werken kan inderdaad leiden tot enige verwarring

n, Senaat, GZ 1983-1984, 593/2, 2.
n, Senaat, QZ 1983-1984, 593/3, 29.

Conruyt, H. en Rivalet, F., "Champ d'application de la Legislation Beige sur la Responsabilite Civile
Nucleaire", o.c, 66.
Verslag namens de commissie voor economische aangelegenheden, />ar/ementoi>e 5ruMen, GZ/1983-
1984,593/3,27.
Memorie van Toelichting, Senaat, Pnr/e/ne/i/aire Stofoten, GZ/1983-1984, 593/1, 7.
Memorie van Toelichting, Senaat, ftj/7eme/ifaiVe SruAtoi, GZ/1983-1984, 593/1, 7.
Memorie van Toelichting, PaWeme/Haire S/ufoten, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1, 14.
^ conrrar/o: Veuchelen, L., "Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Belgisch
recht", in Faure, M. (red.), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 49.
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omdat dit doet vermoeden dat hiermee de werknemer van de exploitant wordt bedoeld. Dit hoeft
echter niet noodzakelijk het geval te zijn: de verwijzing naar "de werknemer" is in feite gewoon
overgenomen vanuit het sociaal zekerheidsrecht. De gerechtigde bij uitstek van een systeem van
sociale zekerheid is immers een (ex-)werknemer. Artikel 21, § 1 wil enkel aangeven dat niet
wordt geraakt aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel, en dat dit stelsel onder invloed van het
nucleaire aansprakelijkheidsrecht niet wordt uitgebreid, noch beperkt". Concreet impliceert dit
dat persoonsschade veelal in eerste instantie zal worden vergoed door tussenkomst van het stelsel
van sociale zekerheid.

De vraag rijst vervolgens of het slachtoffer nog over een verhaalsrecht beschikt tegen de exploi-
tant voor die schade die niet wordt vergoed door het sociale zekerheidsstelsel. Artikel 21, 2° lid
stelt in dat verband dat de schade die niet is vergoed door het sociale zekerheidsstelsel in aanmer-
king komt voor vergoeding op basis van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, "voorzover deze
gerechtigden een vordering naar gemeen recht kunnen instellen tegen de exploitant". Het begrip
"vordering naar gemeen recht" vergt in dcze context nadere toelichting. Het betekent geenszins
een gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering ex artikel 1382 BW e.v., noch een vordering
gebaseerd op de wet van 22 juli 1985. Bedoeld wordt een vordering gebaseerd op de arbeidson-
gevallenwetgeving" *'.

De instanties die in dit kader een uitkering hebben verricht, beschikken tegen de exploitant, tegen
zijn verzekeraar of tegen dc Staat over "het verhaalsrecht (...) dat hun krachtens die stelsels is
toegekend"(artikcl 21, § 3 van de wet). Bovendien kan dit regresrecht in geen geval leiden tot een
overschrijding van de bedragen waarvoor de exploitant en de Staat aansprakelijk zijn. Van belang
is vooral het feit dat de instellingen die een uitkering hebben verricht enkel over een verhaalsrecht
beschikken indien de sociale zekerheidswetgeving dit toelaat.

Vermeldenswaard is tenslotte artikel 24 van de wet op basis waarvan het slachtoffer geen rechtop
schadevergoeding hecft indien het kernongeval opzettelijk door het slachtoffer werd veroorzaakt.

/ . J. Fo(ge«s <fe M;<fcr/a«<te W^ATO van 2<Jy«/i/ 799 /

Artikel 2 van de WAKO geeft uitvoering aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs. De Ne-
derlandse wetgever hanteerdc bijgevolg een andere wetgevingstechniek dan de Belgische wetge-
ver. Eerdcr dan alle bepalingen van het Verdrag over te nemen in een eigen nationale wet, werd
voorzien in een artikel dat op algemene wijze de Verdragsbepalingen invoert in de Nederlandse
rechtsorde™. De WAKO geeft aldus slechts een aanvullende regeling betreffende een aantal

Memorie van Toelichting, Par/eme/ira/re S/utJten, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1, 14.
/Wemewtaire Sfu**e/i, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 52-53.
Bij een arbcidsongeval kunnen slachtoffers bij toepassing van artikel 46, § 1 van de wet op de arbeids-
ongevallen een vordering instellen tegen de werkgever die het arbeidsongeval opzettelijk heeft veroor-
zaakt of die opzettelijk een ongeval heeft veroorzaakt dat een arbeidsongeval tot gevolg heeft; tegen de
werkgever wanneer het arbeidsongeval schade heeft veroorzaakt aan goederen van de werknemer; te-
gen de lasthebber of aangestelde van de werkgever die het arbeidsongeval opzettelijk heeft veroor-
zaakt; tegen andere personen dan de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die aansprakelijk zijn
voor het ongeval; tegen de werkgeveT, zijn lasthebbers of aangestelden indien het ongeval zich voor-
doet op weg van een naar het werk.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 928, nr. 5, 26.
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nunten die niet in het Verdrag van Parijs zijn geregeld of waarbij het Verdrag aan de Verdragslui-
lende Staten een keuze heeft gelaten".

lnde WAKO van 17 maart 1979 waren geen afzonderlijke bepalingen opgenomen met betTekking
tot overmacht. Bijgevolg was de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie niet
aansprakelijk indien het kernongeval was veroorzaakt door een ernstige natuurramp van uitzon-
derlijke aard. Van de in het Verdrag geboden mogelijkheid om de exploitant in deze hypothese
wel aansprakelijk te stellen, werd gebruikt gemaakt ter gelegenheid van de ingrijpende wijzigin-
gen die in 1991 aan de WAKO werden aangebracht".

Dc invoering van de aansprakelijkhcid van de exploitant bij een emstige natuurramp van uitzon-
derlijke aard, werd wenselijk geacht omdat enkele buurlanden van Nederland (waaronder Duits-
land en Belgie) een analoge regeling hadden. Daarnaast zou door de invoering van de aansprake-
lijkheid van de exploitant bij een natuurramp, worden voldaan aan de wederkerigheidseis ten
aanzien van Duitsland". Bovendien zou de aansprakelijkheid voor ernstige natuurrampen van
uitzonderlijke aard perfect aansluiten bij de risicoaansprakclijkheid van het Verdrag van Parijs, in
die zin dat door het exploiteren van een kerninstallatie ook risico's worden verhoogd die door van
buiten komende oorzaken kunnen ontstaan™.

Vrij opvallend is dat meermaals en vanuit verschillende fracties werd gewezen op de onduidelijk-
heid met betrekking tot het begrip "ernstige natuurramp van uitzonderlijke aard". Zo werd onder
meerde vraag gesteld of de schade uit een kernongeval veroorzaakt door demonstratieve acties, al
dan niet onder de exoneratie viel. Het antwoord luidde dat voorzover de demonstratieve acties
niet konden worden beschouwd als een burgeroorlog of opstand, de exploitant hiervoor wel dege-
lijk aansprakelijk was^'.

De WAKO bevat geen specifieke bepalingen inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid van exploi-
tanten of inzake regres. Door de algemene toepasselijkheid van het Verdrag van Parijs, volstaat
het om te verwijzen naar de bepalingen van het Verdrag.

Artikel 20 van de WAKO van 1991 bevat een bepaling tcr zake van de toepasselijkheid van de
sociale wetgeving op slachtoffers van het kernongeval. Dit artikel was overigens reeds opgeno-
men als artikel 30 van de WAKO van 1979 en als artikel 7, 8° van de wet van 27 oktober 1965. In
1979 werd de redactie van dit artikel aangepast aan de inmiddels gewijzigde Nederlandse sociale
wetten*'. De regeling komt erop neer dat slachtoffers hun schade inderdaad kunnen vergoeden via
het stelsel van de sociale zekerheid. Ook hier geldt dat de overige bepalingen van het sociale
zekerheidssysteem van kracht blijven. Maar uit onderzoek is gebleken dat het Nederlandse sociale
zekerheidsstelsel in de regel elk regres uitsluit".

Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1987-1988, 20 374, nr. 3, 1.
Voor een vergelijking van de oudc en de nieuwe WAKO, zie Van Maanen, G.E., "De civielrechtelijke
aansprakelijkheid voor kemongevallen naar Nederlands recht", in Faure, M., (red.), "Aansprakelijkheid
voor het nucleaire risico", Ac, 20 e.v.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1987-1988,20 374, nr. 3, 3. Zie ook hierboven, § 1.4
van hoofdstuk 3.
Nota naar aanleiding van het verslag, Tweede Kamer, zitting 1987-1988, 20 374, nr. 9, 3.
Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, zitting 1987-1988, 20 374, nr. 6, 5.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 928, nr. 5, 34-35.
Deprimoz, J., "Relations des exploitants et de leurs assureurs avec les organismes de protection sociale
au cours des procedures d'indemisation des dommages aux personnes", o.c., II.5.3-11.
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Dit betekent dat de exploitanten van een Nederlandse kerninstallatie ten aanzien van slachtoffers
onderworpen aan het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid, enkel deze persoonsschade zullen
dienen te vergoeden die niet wordt vergoed door dit stelsel. Daarenboven kan dit tot de nodige
problemen leiden bij grensoverschrijdende schade uit een kernongeval. Het is onduidelijk wathet
regime zal zijn van de vorderingen vanwege de instellingen die op basis van het Belgische sociale
zekerheidsstelsel uitkeringen hebben verricht. Het Verdrag van Parijs laat dit stelsel intact, maar
het is niet uitgesloten dat bij toepassing van de /exybnz geen voorrang wordt verleend aan deze
vorderingen. Vanuit het standpunt van het slachtoffer is deze situatie overigens niet meteen dra-
matisch: zijn schade werd immers vergoed. Vanuit het standpunt van de preventieve werking van
het aansprakelijkheidsrecht impliceert dit dat niet alle kosten van het kernongeval worden gein-
temaiiseerd™.

Tot slot moet de vraag worden beantwoord of het Protocol van het Verdrag van Wenen en/of het
Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van September 1997 en de voorstellen voor de revisie
van het Verdrag van Parijs wijzigingen aanbrengen aan het in het intemationale nucleaire aan-
sprakelijkheidsstelsel neergelegde beginsel van risicoaansprakelijkheid.

Het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie is toegankelijk voor landen die zijn toegetreden tot
het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid van 1994 en die hetzij zijn toegetreden tot het Verdrag
van Parijs of Wenen, hetzij in hun interne wetgeving een aantal basisprincipes hebben opgeno-
men. De basisbeginselen waaraan de wetgeving dient te beantwoorden, zijn weergegeven in de
annex van het Verdrag. Het wekt weinig verwondering dat onder meer is vereist dat de exploitant
aansprakelijk is op basis van een regime van risicoaansprakelijkheid - het Verdrag zelf heeft het
over de vereiste van een absolute aansprakelijkheid (artikel 3, 3° van de Annex). Met betrekking
tot ovcrmacht, laat het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie aan de Verdragsstatcn de moge-
lijkheid om de exploitant toch aansprakelijk te stellen voor natuurrampen van uitzonderlijke aard.
Hierboven werd reeds aangegeven dat een analogc bepaling is terug te vinden in het Verdrag van
Parijs en dat Belgie' en Nederland van deze mogelijkheid hebben gebruik gemaakt.

Het Protocol van het Verdrag van Wenen brengt op zich geen wijziging aan aan de risicoaanspra-
kelijkheid van de exploitant; wel wordt de positie van de exploitant in die zin verzwaard dat de
nationalc wetgeving niet meer kan voorzien in de exoneratie van zijn aansprakelijkheid bij natuur-
rampen van uitzonderlijke aard. Artikel 6, lid 1 wijzigt inderdaad artikel IV, lid 3 van het Verdrag
van Wenen. Dit impliceert dat onder het IAEA-regime de exploitant ook aansprakelijk is voorde
schade veroorzaakt door een natuurramp en dat de wetgeving van een land dat lid is van het Ver-
drag van Wenen hieromtrent geen uitzondering meer mag bevatten. Deze wijziging schijnt te zijn
ingegeven door de technologische vooruitgang in het ontwerp en de bouw van kerninstallaties .
Deze zouden immers toelaten om een kerninstallatie te bouwen die voldoende stevig is om te
weerstaan aan de kracht van een natuurramp.

In de huidige stand van zaken, ziet het er niet naar uit dat het Verdrag van Parijs op dit punt zal
worden gewijzigd. Tenzij in de loop van de onderhandelingen nog andere voorstellen worden
ingediend, lijkt het er dus op dat de mogelijkheid om een ernstige natuurramp als overmachts-
grond in te roepen, blijft behouden.

Zie verderop in de rechtseconomische analyse (deel 2).
Horbach, N.L.J.T., "Lacunae of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.LJ-T-
(ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 67.
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Het Verdrag van Parijs voert een regime in van risicoaansprakelijkheid in hoofde van de exploi-
tant van een kerninstallatie. Deze vorrn van risicoaansprakelijkheid gaat echter verder dan een
aanta! andere vormen van risicoaansprakelijkheid, waar de aansprakelijke zich kan beroepen op
de klassieke gevallen van overmacht of op een vreemde oorzaak. De aansprakelijkheid van de
exploitant is dus vrij absoluut; geheel absoluut kan diens aansprakelijkheid niet worden genoemd,
omdat bijvoorbeeld een burgeroorlog een geval van overmacht kan uirmaken. Vereist is wel dat
de burgeroorlog rechtstreeks het kemongeval heeft veroorzaakt. Het zal aan de feitenrechter
toekomen om dit te beoordelen.

De aansprakelijkheid van de exploitant strekt zich ook uit tot het transport van nucleair materiaal
van en naar zijn site.

Ter zake van letselschade bevat het Verdrag van Parijs evenwel bepalingen die op procesrcchte-
lijlc vlak tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven: het sociale zekerheidstelsel van elk land
wordt intact gelaten en het recht van het land dat de uitkering heeft gedaan, zal bepalen of een
regresrecht openstaat tegen de exploitant. Hiermee zijn conflicten met het op het schadegeval
toepasselijke recht niet uitgesloten. Op dit punt blijft de beoogde harmonisatie van het Verdrag
van Parijs dus minstens ten dele achterwege.

Zowel de Nederlandse WAKO als de Belgische wet van 22 juli 1985 nemen de bepalingen van
het Verdrag van Parijs over en maken gebruik van de mogelijkheid om de exploitant ook aanspra-
kelijk te stellen indien een kemongeval wordt veroorzaakt door een ernstige natuurramp van
uitzonderlijke aard.

2. KANALISATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID

Een rweede basisprincipe van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht is de kanalisatie van aanspra-
kelijkheid naar de exploitant van een kerninstallatie. De term "kanalisatie van aansprakelijkheid"
blijkt in de Europese rechtsorde te zijn ge'introduceerd via het internationale kernenergierecht;
nadien werd dit begrip ook in andere rechtstakken, en in het bijzonder in het milicuaanspra-
kelijkheidsrecht overgenomen^. Centraal in deze paragraaf staat de inhoud van de term "kanalisa-
tie van aansprakelijkheid" in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht en in het milieuaansprakelijk-
heidsrecht - al wordt incidenteel ook het gemene civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht aan de
orde gesteld.

Aan de kanalisatie van aansprakelijkheid zal uitgebreid aandacht worden besteed omdat het, zoals
zal blijken, kan leiden tot een verrcgaande ingreep in het gemene aansprakelijkheidsrecht. Daar-
enboven is de kanalisatie van aansprakelijkheid, hoewel totstandgekomen in het kernenergierecht
rond 1959, een zeer actueel thema en dit zowel binnen het (internationale) kernenergierecht als
daarbuiten. In de jaren negentig kwam de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van
een kerninstallatie opnieuw in de belangstelling, onder meer door de val van de Berlijnse muur:
de levering van westers nucleair materiaal aan de landen van het voormalige Oostblok word be-
lemmerd doordat deze landen niet waren toegetreden tot het Verdrag van Wenen en doordat de

Het gebruik van het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid" in het internationale recht, is niet alleen
bekend van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, maar eveneens van de verdragen inzake de aanspra-
kelijkheid voor schade door olieverontreiniging op zee (CLC-Verdrag van 1969). Cfr. In/hi, hoofdstuk
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nucleaire wetgeving in die landen de aansprakelijkheid niet naar de exploitant van de keminstalla-
tie kanaliseerde. Ook bij de wijziging van de Oostenrijkse nucleaire aansprakelijkheidswet, die in
1999 van kracht werd, vormde de kanalisatie van aansprakelijkheid een belangrijk thema.

De kanalisatie van aansprakelijkheid is ook actueel buiten het kemenergierecht, met name in het
milieuaansprakelijkheidsrecht. In Belgie' heeft de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van
het Milieurecht in het Vlaamsc Gewest voorgesteld om de kanalisatie in te voeren met betrekking
schade vcroorzaakt door emissie; in Nederland werd de aansprakelijkheid gekanaliseerd via de
invoering van enkcle nieuwe kwalitatieve aansprakelijkheden in het NBW in 1995. Uit het onder-
zoek zal blijken dat kanalisatie overigens niet is beperkt tot het milieuaansprakelijkheidsrecht,
maar evenzeer wordt gehanteerd bij verschillende aansprakelijkheidsvormen buiten het milieu-
recht.

Doordat kanalisatie van aansprakelijkheid ook in andere rechtstakken dan in het kemenergierecht
wordt gebruikt, is het interessant om na te gaan welke de redenen waren om de aansprakelijkheid
te kanaliseren naar de exploitant van een kerninstallatie, en om te onderzoeken of dezelfde rede-
nen kunnen worden ingeroepen om bijvoorbeeld in het milieurecht de aansprakelijkheid te kanali-
seren naar een bepaalde persoon. Daamaast zal worden aangetoond dat het gebruik van het begrip
kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht en daarbuiten heeft geleid tot een be-
grippenvervuiling.

In eerste instantie wordt onderzocht hoe en in welke context de kanalisatie van aansprakelijkheid
is ontstaan (§ 2.1). Met name wordt de historische rol belicht die de Verenigde Staten hebben
gespeeld bij de ontwikkeling van kernenergie kort na de Tweede Wereldoorlog. In tweede
instantie wordt aandacht besteed aan de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht
(§ 2.2). Hicrbij wordt zowel aandacht besteed aan de Verdragsbepalingen, aan de omschrijving
van kanalisatie in het Belgische en Nederlandse kemenergierecht, als aan de weerstand tegen de
invoering van deze kanalisatie en aan de rol die de VS in dat kader hebben gespeeld. In § 2.3 zal
worden aangegeven dat ook buiten het kemenergierecht de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd
naar bepaalde personcn. Dankzij de vergelijking van de kanalisatie van aansprakelijkheid in en
buiten het kemenergierecht, zal worden getracht om in § 2.4 het begrip kanalisatie af te bakenen.
In § 2.5 tenslotte, worden enkele conclusies getrokken over het begrip "kanalisatie van
aansprakelijkheid".
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Het ontstaan van de term "kanalisatie van aansprakelijkheid", kan enkel worden verklaard tegen
de achtergrond van het Amerikaanse monopolie bij de ontwikkeling van kemenergie in het begin
van de jaren vijftig. Dit monopolie was wettelijk vastgesteld. Bijgevolg wordt in eerste instantie
het ontstaan toegelicht van het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht (§ 2.1.1). Vervol-
gens wordt aandacht besteed aan twee in opdracht van het Amerikaanse "Atomic Industrial Fo-
rum" geschreven documenten die aan de basis liggen van de kanalisatie van aansprakelijkheid, en
aan de basis van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving: ten eerste het fWzm/nary ./?e/>orr on

/Vofec/i'on aga/ni/ /l/o/n/'c //azanfc (§ 2.1.2) en ten rweede het daarop voortbouwende
fW>fem.s o/ Fz/ianc/a/ /Vo/ecZ/'on aga/nsf Me/ear 7?«£ (§ 2.1.3). Uit deze twee

rapporten zal blijken dat kanalisatie van aansprakelijkheid werd ingevoerd samen met een aantal
andere maatregelen. In § 2.1.4 wordt aangegeven welke conclusies kunnen worden getrokken uit
de analyse van deze rapporten. .. >

2.1.1. Ontstaan van het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht*'

In deze paragraaf wordt chronologisch de totstandkoming geschetst van het Amerikaanse nu-
cleaire aansprakelijkheidsrecht. De eerste Amerikaanse wet ter zake, de Atomic Energy Act van
1946, die een overheidsmonopolie invoerde voor het bezit en het beheer van kerninstallaties,
wordt besproken in § 2.1.1.1. Aan dit monopolie werd een einde gesteld door de wijzigingen die
aan de Atomic Energy Act werden aangebracht in 1954 (§2.1.1.2).

2./././. De/4/om/c £>wg)>/4c< van

De eerste kennismaking van de mensheid met het fenomeen kemenergie was van militaire aard,
met name door de atoombommen op Hiroshima en op Nagasaki, respectievelijk op 6 en 9 augus-
tus 1945. Deze bommen werden gemaakt in het kader van het in augustus 1942 opgerichte Man-
hattan Engineer District (MED), dat deel uitmaakte van het Ministerie van Oorlog". De ontwik-

Zie mcerdere bijdragen in het boek Albonetti, Belser e.a. />oi7 Afac/eaire furopeen. Presses universi-
taires de France, 1968, 268. (dit boek is de weergave van de verschillende bijdragen aan de conferentie
gehouden te Parijs op 5 en 6 mei 1966). Zie in dit boek Fischerhof, H., "Essai d'une thcorie juridique
de la canalisation de la responsabilite sur I'exploitant d'une installation nucleaire", 111-120 en De-
moures, Y., "La responsabilite de I'exploitant nucleaire au regard de la reglementation fran9aise de la
responsabilite civile", 121-132. En verder Fischerhof, H., "Das Problem einer dogmatischen Begriin-
dung der rechtlichen Kanalisierung der Haftung auf den Betrieber einer Kemanalage", Kersic/ieru/!g.s-
recA(, 1966, 601 en Pelzer, N., "Die rechtliche Kanalisierung der Haftung auf den Inhaber einer Atom-
anlage - ein juristischer und wirtschaftlicher Fchlgriff?", fersicAerungsrec/x, 1966, 1010; zie ook onze
eerdere analyse: Vanden Borre T., "Transplantatie van kanalisatie van aansprakelijkheid van het kem-
energierecht naar het milieu(aansprakelijkheids)recht: een goede of een gebrekkige zaak?", in Faure,
M. en Dekelelaere, K.., (red.), "Ius Commune en Milieurecht", / . c , 331-382 en Vanden Borre, T.,
"Channelling of Liability: A Few Juridicial and Economic Views on an Inadequate Legal Construc-
tion", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", / .c , 13-39.
Hier kan ook worden verwezen naar de bespreking van het ontstaan van het kemenergierecht in hoofd-
stuk 2. Deze analyse sluit daar nauw op aan, met dien verstande dat in deze paragraaf de klemtoon ligt
op de wijze waarop de samenwerking met de VS contractueel werd gercgeld, en uiteraard op de aan-
sprakelijkheid bij ongevallen. Het huidige Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht, met name
de Price-Anderson Act, wordt in hoofdstuk 13 aan de orde gesteld.

7?>e ManAawan Pro/ecr. A/afang rTie /ifomic flom/>, United States Department of Energy, Energy His-
tory Series, September 1994, 13. Smyth, H.D.,y4/omicene^g>_/b/'/«/7;Var)'/>u/7«)jcj. 7%e o^c/o/report
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keling van deze bommen vereiste evenwel enorme investeringen die niet enkel door de overheid
konden worden gedragen. Daarom zocht het MED voor haar activiteiten industriele partners die
de overheid hielpen bij de constructie en het beheer van de keminstallaties. Deze privepartners
van de overheid vroegen evenwel in rail voor hun participate dat zij schadeloos zouden worden
gestcld omdat een verzekeringsdekking voor deze activiteiten niet beschikbaar was. Aan deze
vraag werd tegemoet gekomen: de contracten met MED bevatten een /10W //arw/es^ clausule op
basis waarvan de contractanten gevrijwaard bleven tegen elk verlies, alle kosten of elke vordering
of schade veroorzaakt in samenhang met de uitvoering van het contract*''.

Na de tweede wereldoorlog, brak in de Verenigde Staten discussie los met betrekking tot de toe-
komst en het statuut van het Manhattan Project. Niet zozeer de bevoegdheden van het te creeren
organisme vormden het voorwerp van de discussie, maar wel de vraag of militairen dan wel bur-
gers controle zouden uitoefenen over het organisme, c.q. of militairen dan wel burgers de zeggen-
schap kregen over de verdere ontwikkeling van kemenergie.

Deze discussie - die niet los kan worden gezien van de besprekingen die na het einde van de
tweede wereldoorlog hebben plaatsgehad tussen de VS en de Sovjet-Unie met betrekking tot de
oprichting van een systeem van intemationale controle op de verspreiding van kemmateriaal en
nucleaire kennis" - vond haar weerslag in twee wetsvoorstellen: enerzijds de May-Johnson Bill
en anderzijds de McMahon Bill". Het voorstel van May-Johnson van 3 oktober 1945 voorzagin
een strikte militairc controle - en dus de facto in de voortzetting van het Manhattan Project in
vredestijd. Het leger achttc een dergelijke strikte controle en de daarmee gepaard gaande strikte
geheimhoudingsverplichtingen essentieel indien de Verenigde Staten hun voorsprong op het
gebied van kemenergie wensten te behouden. Voor de meeste wetenschappers die aan de basis
lagen van de ontwikkeling van de atoombom daarentegen was dit wetsontwerp onaanvaardbaar:
de May-Johnson Bill bevestigde de militaire controle over de verdere ontwikkeling van kemener-
gie, hetgcen enkel aanvaardbaar was in oorlogstijd. De wetenschappers waren dan ook voorstan-
der van een "civiele" controle, en van een grote intemationale samenwerking in het domein van
kemenergie. Een te strikte geheimhouding zou hun wetenschappelijke onafhankelijkheid in het
gedrang kunnen brengen en zou aan de rest van de wereld de indruk kunnen geven dat de Vere-
nigde Staten enkel waren gei'nteresseerd in militaire toepassingen van kemenergie".

on rAe £>eve/opme/?r o//Ae /4»om/c iSomft unrfer r/te auspice? o/fAe £/.S. govemmen/, Princeton, 1946,
45-54.
Brown, O.F., II, "Legislative History of Government Indemnification Under the Price Anderson Act",
paper gepresenteerd voor 77ie Pnce-zlnrferjo/i Conrracfors PcWcy /j^uej Sfurfy, September 1984,2-3.
Cfr. supra, in § 1.1 van hoofdstuk 2.
Meteen na het einde van de tweede wereldoorlog rees de vraag welke houding de VS, gelet op hun
voorsprong op het gebied van kemenergie, dienden in te nemen tegenover de intemationale gemeen-
schap: dienden de gegevens te worden vrijgegeven of diende de grootste geheimhouding te worden
bewaard? Niels Bohr was voorstander van een verregaande intemationale samenwerking en volledige
publiciteit van het MED. Deze visie stuitte evenwel op het veto van Roosevelt en Churchill die de
Amcrikaans-Britse voorsprong wensten te consolideren. De meeste wetenschappers steunden evenwel
de idee van Bohr om een deel van de informatie van het MED vrij te geven. In hun visie zou de voor-
sprong van de VS binnen drie jaar na het einde van de tweede wereldoorlog zijn ingehaald en kon een
bescherming tegen de ontwikkeling van zwaardere kemwapens enkel worden geboden door intematio-
nale afspraken met tot doel te vermijden dat bepaalde landen in het geheim zouden werken aan de ont-
wikkeling van hun eigen kemwapen. Deze visie kreeg uiteindelijk de vorm van een officieel Amen-
kaanse plan inzake intemationale controle inzake kemenergie, het Baruch-plan (cfr. in/ra).
Fischer, G.,"Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 25. • .*. •
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De McMahon Bill daarentegen plaatste de verdere ontwikkeling van kernenergie onder civiele
controle. De visie van de wetenschappers heeft het uiteindelijk gehaald: de McMahon Bill werd
als "Atomic Energy Act" goedgekeurd op 1 augustus 1946. Deze wet voorzag onder meer in de
overdracht van bevoegdheden van het Amerikaanse leger aan de /Ifo/nic £nergy Com/m.y.y/o/j
(USAEC)", ecn vijfkoppige uit burgers samengestelde commissie. Bij het in werking treden van
de McMahon Bill op 1 januari 1947 werd het MED opgevolgd door de Amerikaanse USAEC*'.
Via deze overdracht van bevoegdheden aan een uit burgers samengestelde commissie, wensten de
VS de rest van de wereld te overtuigen van hun vredelievende bedoelingen inzake de verdere
ontwikkelingen op het gebied van kernenergie*'.

Onder de Atomic Energy Act van 1946 werd de ontwikkeling van kemenergie weliswaar via de
oprichting van de USAEC onder de controle van burgers geplaatst, toch bleef- zeker in het licht
van de steeds toenemende spanningen tussen de VS en de voormalige Sovjet-Unie en het daaruit
voortvloeiende begin van de koude oorlog - de nadruk liggen op strikte geheimhouding uit vrees
dat ook andere landen zouden beschikken over de kennis en technologie inzake de productie van
kernwapens. De Amerikaanse regering bevestigde inderdaad haar intentie om een strikte controle
op nucleaire technologie te behouden en om kernenergie verder voor militaire doeleinden aan te
wenden" ". Het basiskenmerk van de Atomic Energy Act van 1946 was dan ook dat de Ameri-
kaanse overheid een monopolie had over nucleaire technologie en kennis"; het was aan prive-
ondememingen absoluut verboden was om op eigen /nrt/a//e/commerciele nucleaire activiteiten
te ontwikkelen. Op deze wijze werd het feitelijke monopolie van de VS inzake het gebruik van
kernenergierecht, verankerd in een wet'*. .. .

Gelet op de enorme investeringen die met de ontwikkeling van kernenergie gepaard gingen, deed
de Amerikaanse overheid uitgebreid beroep van private ondernemingen - hetgeen zij ook al had
gedaan tijdens de oorlog. Belangrijk element hierbij is dat de contracten die voorheen door de
MED waren afgesloten met de industrie, door de USAEC werden "geerfd". De USAEC kreeg
inderdaad de bevoegdheid om contracten af te sluiten met private ondernemingen met dien ver-
stande dat de USAEC eigenaar bleef van al het splijtbaar materiaal en van de technologie die zich

Hel betrefl de Amerikaanse Atomic Energy Commission; deze mag niet worden verward met de UN
Atomic Energy Commission, opgericht in 1946 in de schoot van de UNO-Veiligheidsraad (zie voor
meer details: Kooymans, P.H., "The Peaceful Application of Nuclear Power and the Non-Proliferation
System", Pro/(/erarion anrf/Ae So/eguarrf/ng o/fAe Peace/u//lpp//carion o/M/c/ear Power, Koninklijk
Instituut van Ingenieurs Kemtechniek, The Hague Symposium, 9 december 1976; Scheinman, L, 77ie
/n/er/ia/z'orta/ /ffom/c Energy /fgency a/irf fne ffor/rf jVnc/ear Order, Resources for the Future, 1987;
Vanden Bone, T. en Carchon, R., "Preventing the Proliferation of Nuclear Weapons: 50 Years of
Atoms for Peace", o.c, 24 e.v.).
77ie Mjn/iflHon Pro/ec/, 57.
Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 247.
A Short History of Nuclear Regulation, 1946-1992, NRC, Internet: http://www.nrc.gov.
Nochtans werd ook gerefereerd naar de potentiele vredelievende toepassingen van kemenergie. "Sub-
ject at all times to the paramount objective of assuring the common defense and security, the develop-
ment and utilization of atomic energy shall, so far as practicable, be directed toward improving the pu-
blic welfare, increasing the standard of living, strengthening free competition in private enterprise, and
promoting world peace" (§ 1 (a) van de Atomic Energy Act van 1946).
Rockett, L.R., Fina/icia/Protection aga/nsf Nuc/ear //azaras: 7ftirry tears £*/?erienceu/K/er//ie Price
4nrferttm-/f«, The Legislative Drafting Research Fund of Columbia University, januari 1984, 1-2
(hierna genoemd: Columbia Rapport).
Zie hierover Hollis, E.L., "The New Law in General", /( Forum Report. 77ie Afew /Oom/c £nergy Low.
fA<w JV means /o /naWrry, congres onder auspicifin van de Atomic Industrial Forum Inc., november
1954, New York, 2 (hierna geciteerd als: "The New Atomic Energy Law").
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op Amerikaans grondgebied bevonden en dat in de samenwerking strikte geheimhoudings-
verplichtingen dienden te worden in acht genomen.

•' • • • ' • ' > rj

De samenwerking tussen de USAEC en de industrie geschiedde op contractuele basis", waarbij
de Amerikaanse overheid - in hoofde van de USAEC - haar contractant en diens verzekeraars
door middel van de AoW Aar/n/e.ss c/awju/e vrijwaarde tegen aansprakelijkheid tegenover derden
ingevolge schade voortvloeiend uit het gebruik van splijtbaar materiaal. De USAEC ontsloeg met
andere woorden haar leveranciers van elke schadevergoedingsverplichting, zelfs tegenover der-
den, tengevolge van een kemongeval'*. Alleen onder die voorwaarde waren de nucleaire bedrij-
ven bereid contracten met de USAEC af te sluiten^. Dit kwam erop neer dat ingevolge deze
contracten de gehele en exclusieve aansprakelijkheid voor schade uit een kemongeval in handen
lag van de USAEC en dus van de Amerikaanse Staat.

Dit resulteerde in een voor de private industrie uitermate gunstig regime": niet zijzelf, maar de
USAEC - en dus dc Amerikaanse Staat - droeg alle aansprakelijkheid voor schade aan derden.
Op deze wijze wildc men aan het publiek de zekerheid geven dat de uit nucleaire activiteiten
voortvlociende schade zou worden vergoed: het slachtofFer stond niet alleen tegenover een solva-
bele schuldenaar, met name de Staat; tegelijk werd a//e schade vergoed.

Niettegenstaande het onder de Atomic Energy Act van 1946 geldende overheidsmonopolie, heeft
de wettelijke bevoegdheid van de USAEC om contracten af te sluiten met de private sector ertoe
gelcid dat de prive-industrie vanaf het begin van het nucleaire tijdperk een zeer belangrijke rol
heeft gespeeld in de ontwikkeling van kemenergie". Voor de ondernemingen waren de voordelen
van een dergelijk systeem duidelijk: ze hadden toegang tot de kennis en technologie, zonder
hierbij zware financiele risico's te lopen'"". Tot in 1955 werd 95% van de totale uitgaven van de
USAEC verricht door middel van contracten met de privesector"". De wisselwerking tussen
openbare en private belangen kan worden gezien als een zeer belangrijk kenmerk van de activitei-
ten van de USAEC'°*. De bedoeling van deze contractuele politiek bestond erin de industriele
ontwikkeling van i.e. kcrnenergie te bevorderen.

Voor de overheid was de participatie van de private industrie meer dan welkom gelet op de ver-
eiste gigantische investeringen. Voor de industrie betekende dit een uitgelezen opportuniteit om
toegang te krijgen tot de nucleaire knowhow, zonder hierbij zware financiele risico's te lopen :
dankzij de vrijwaringsclausule droeg de Amerikaans overheid immers nagenoeg allc aansprake-

" Op deze wijze werd getracht om het overheidsmonopolie te verzoenen met de regels inzake vrije
concurrence (Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 91).

* Een dergelijke vrijwaring is niks anders dan een (economische) kanalisatie van aansprakelijkheid. Over
de begrippen economische en juridische kanalisatie, cfr. m/hi, §2.2.1 van dit hoofdstuk.

" Fischerhof, H., "Essai d'une throne juridique de la canalisation de la responsabilite sur I'exploitant
d'une installation nucleaire", o.c, 112.

" Pierard, J.P., "Responsabilite civile. Risque Atomique", / .c , 271.
" Hollis, E.L., "The New Law in General", in "The new Atomic Energy Law", Ac, 2.
"" Charlier, R.E., "Questions soulevees par Involution de la science atomique", /Jecuei/ rfer Cours, Aca-

demic de Droit International, 1957, tome 91 de la Collection, A.W. Sijthoff, Leiden, 1958, 219.
"" Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 87.
"" Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 88.
"" Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 107; Pierard, J.P., "Responsabilitf civile. Ener-

gie atomique", Ac, 271; Rockett, L.R., Co/umWa Jtapporf, 1-2.
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I kheid tegenover derden"*. Een dergelijke bescherming werd beschouwd als een manier om de
dustrie de tijd te geven zich voor te bereiden op de werking van het marktmechanisme en de
•• concurrence. De contractuele vrijwaring vanwege de Amerikaanse Staat werd van in het

begin als tijdelijk aanzien; later zou de private industrie zelf haar verantwoordelijkheid dienen op
tenemen • Vanuit het standpunt van slachtoffers lijkt deze situatie op het eerste gezicht uiterst
voordelig omdat uiteindelijk de Staat (onbcperkt) aansprakelijk was en er dus geen risico bestond
van insolvabiliteit van de exploitant. Nochtans mag niet uit het oog worden verloren dat in die tijd
nog steeds een fout diende te worden bewezen in hoofde van een agent of aangestelde van de

Staat"*

Het Amerikaanse overheidsmonopolie heeft ongeveer negen jaar stand gehouden. In die periode
hadden zich een aantal belangrijke gebeurtenissen voorgedaan waardoor de VS zich verplicht
zagen hun strikte geheimhoudingsbeleid te wijzigen. Met name het feit dat ook de voormalige
Sovjet-Unie sinds 1949 over een atoombom beschikte was hierbij een belangrijke factor: de VS
waren niet langer de enige supermacht die over een atoombom beschikte, waardoor een van de
uitgangspunten van de McMahon wet werden ondergraven. Het kwam er voor de VS op aan haar
voorsprong te behouden, aangezicn zowel de beperkte mogelijkheden van prive-ondernemingen
om zelf nucleaire activiteiten op te starten, als de strikte geheimhouding verbonden aan de militai-
re toepassingen van kernenergie, een snelle ontwikkeling van vreedzame toepassingen van kern-
energie in de weg stonden. Daarenboven waren de mogelijkheden op de Amerikaanse nucleaire
markt eerder beperkt omdat het land zelf over reusachtige voorraden fossiele brandstoffen be-
schikte. De grotc Amerikaanse nucleaire bedrijven wensten hun marktaandeel uit te brciden door
zaken te doen met andere westerse landen voor wie de productie van elektriciteit door middel van
kemenergie, bij afwezigheid van grote voorraden fossiele brandstoffen, een aantrekkelijk alterna-
tiefkonbetekenen.

Samenwerking met andere landen bood daarnaast twee andere voordelen. Een dergelijke samen-
werking inzake nieuwe commerciele toepassingen in het buitcnland zou belangrijke en nieuwc
wetenschappelijke informatie opleveren voor de Amerikaanse industrie. Op deze wijze kreeg de
technologische know-how inzake het vreedzame gebruik van kernenergie een belangrijke strate-
gische dimensie: dc supermacht die snel een uitgebreid civiel kernenergieprogramma zou ontwik-
kelen, zou haar leidende rol in de kernenergie-industrie kunnen bevestigen"". Op deze wijze werd
de ontwikkeling van kernenergie voor vreedzaam gebruik een factor in de koude oorlog"^. Ten
tweede waren de VS voor de aanlevering van nucleaire brandstof voor een groot deel afhankelijk
van andere landen; via samenwerking met andere landen zouden de VS toegang krijgen tot 's
werelds uraniumvoorraden.

Het Amerikaanse overheidsmonopolie zou bijgevolg de nationale en international ontwikkeling
van kernenergie kunnen belemmeren"". Uit de activiteiten van de USAEC zou gebleken zijn dat

Hennessey, J.F., "Indemnification of the US Atomic Energy Commission's Contractors against Liabil-
ity for Nuclear Accidents", in Weinstein, J.L. (ed.), Progress in /vuc/ear £/iergy, Law and Administra-

^ tion, Vol. 3, Nuclear Liability, Oxford, Pergamon Press, 1962, 252.
^ Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", / . c , 92, 109.

Zie hierover Murphy, A.W., "Principles of United States law governing Liability for Nuclear Acci-
dents", in Mayda, J. (ed.), /fro/m'c £>iergy onrf Law, School of Law, Puerto Rico, 1959, 121-122;
Pierard, J.P., "Responsabilite' civile. Risque Atomique", Ac, 271; Stason, E.B., Estep, S.D. en Pierce,

,„ W.J.,/i/offis anrf Me Law, Ann Arbor, University of Michigan Law School, 1959,725 e.v. . „
IM fisher, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", / . c , 255.
,„ Hollis, E., L , "The New Law in General", 77ie Afew /ifom/c £nergy Z-aw, 2.

Zoals reeds aangegeven waren de Verenigde Staten, voor wat betreft de bevoorrading van grondstoffen
(met name uranium), in zeer belangrijke mate afhankelijk van een aantal andere landen (cfr. supra,
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het gebruik van kemenergie voor de productie van elektriciteit inmiddels technisch en commer-
cieel haalbaar was"". Om de Amerikaanse bedrijven via commercie'le en civiele toepassingen van
kemenergie volop de mogelijkheid te geven zich uit te breiden, diende het monopolie te worden
opgeheven. De Atomic Energy Act van 1946 werd in die zin gewijzigd in 1954.

2.7./.2. De /4/omic £/»ergy /4cf van /954: «e/ e/nrfe van A

Een wijziging van de Atomic Energy Act van 1946 en van het overheidsmonopolie was noodza-
kelijk om een snelle groei van de nucleaire industrie mogelijk te kunnen maken"'. De Atomic
Energy Act van 1954 verklaarde uitdrukkelijk dat kemenergie zowel voor vredclievende als voor
militaire doeleinden kan worden aangewend. Deze wet wilde bijdragen tot het algemeen welzijn,
tot een gezamenlijke verdediging en veiligheid, tot de wereldvrede, tot een verhoogde levensstan-
daard en de Act beoogde tegelijk private concurrentie in de sector te stimuleren"^ "*. Dankzijdc
nieuwe Atomic Energy Act konden prive-ondememingen een groeiende rol spelen bij de ontwik-
keling van kemenergie; bovendien werd een wetgevend kader gecreeerd waarbinnen het mogelijk
werd om op het terrein van kemenergie samen te werken met andere landen. Een belangrijk ge-
volg van dc Atomic Energy Act van 1954 was inderdaad dat de VS bilaterale samenwerkingsak-
koorden sloten met voornamelijk West-Europese landen"''.

Door de wet van 1954 werden ondememingen dus aangemoedigd om kapitaal ter beschikking te
stellen teneinde onderzoek en ontwikkeling van kemenergie mogelijk te maken. De Amerikanen
konden hun wetenschappelijke voorsprong op het gebied van kemenergie enkel verdedigen mits
een financiele injectie vanwege bedrijven die bereid waren te investeren op een terrein waar enkel
op lange termijn op winsten kon worden gerekend"*. In het beginstadium droeg de Staat de kos-
ten van onderzoek, maar geleidelijk zouden meer en meer ondememingen investeren waardoorde
financiele bijdrage van de Staat zou verminderen. Op lange termijn zouden de ondememingen
winst kunnen halen uit de vreedzame toepassingen van kemenergie; ook de belastingbetaler die
de aanvankelijke kosten droeg, zou uiteindelijk kunnen genieten van de voordelen van breedscha-
lige productie van kemenergie, aldus de redenering"'.

§ 1.1 van hoofdstuk 2). Deze laatsten waren enkel bereid om grondstoffen aan te leveren op voor-
waarde dat zij toegang kregen tot de Amerikaanse technologie en knowhow (Fischer, G., "Energie
Atomique et les Etats-Unis", Ac, 252-253).

"° Co/umWo flflpporr, 1.
' " Zie hierover om. Isenbergh, M., "La loi Americaine sur 1'energie atomique", in Puget, H.,

rfro/V rfe /'e/ierg/e atomtyue, tome II, Centre francais de droit compare, Paris, 1967, 279-288; Stein,
R.M., "La nouvelle Legislation Americaine relative a la propriete privee des matieres, nucleaires", in
Puget, H., y4ipecW rfe rfroiV rfe /'energ/e nromi^ue, tome II, Centre francais de droit compare, Paris,
1967, 288 e.v.; Murphy, A.W., "Third Party Liability of suppliers in international nuclear transacti-
ons", in Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energie", Ac, 166-186; Pierard, J.P., "Responsabili-
te civile. Risque Atomique ", Ac, 263-309.

' " Section 1. Declaration. 42 USC 2011. . . • . • : - > . . • . ; - . . J W
' " Onder de nieuwe Atomic Energy Act van 1954 kreeg de AEC een drievoudige taak: het Amerikaanse

kemwapenprogramma verder ontwikkelen, het vredelievende gebruik van kemenergie promoten en het
publiek beschermen tegen de gevaren veroorzaakt door commerciele keminstallaties (-4 5/iort //is/00'
o/A/uc/eur WegM/anon. /94<S-/992, NRC, Internet: http://www.nrc.gov).

"* Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 241 e.v.; Olson, L.K., "The existing Legs'
Framework in the United States", in Mayda, J. (ed.), /ffomic £nergy anrf Low, School of Law Puerto
Rico, 1959, 164-165.

' " Borden, W.L., "Financing Future Development", in "The New Atomic Energy Law", Ac, 60.
" ' Zie bijvoorbeeld Collins, D.L., What the Industry sees ahead, "The New Atomic Energy Law", Ac, 64.
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Ook prive-ondememingen konden voortaan - onder striktc overheidscontrole en in nauwe sa-
menwerking van de AEC - reactoren bouwen en bezitten"': door middel van door de AEC ver-
leende vergunningen konden ondernemingen voortaan nucleair materiaal aankopen, bezitten, en
konden zij kerninstallaties bouwen en beheren.

TerwijI de samenwerking onder de Atomic Energy Act van 1946 plaatsvond op contractuele
basis, kreeg de samenwerking met private ondernemingen na 1954 gestalte via liccntieovereen-
koms'ten met de USAEC"®. Meteen werd ook het gunstige regime voor de industrie ongedaan
gemaakt in die zin dat de aansprakelijkheid voor schade aan derden in de schoot werd gelegd van
de industrie die de USAEC diende te vrijwaren. Onder deze nieuwe wet werd het gunstige aan-
sprakelijkheidsregime dat bestond onder het staatsmonopolie dus omgekeerd: voortaan diende de
vergunninghouder - de industrie - de USAEC te vrijwaren, en bijgevolg Hep de industrie het
risico om zonder enige beperking te moeten instaan voor de uit nucleaire activiteiten aan derden
berokkende schade. Door de directe participate van prive-ondernemingen onder het regime van
de Atomic Energy Act van 1954, werden deze laatsten blootgesteld aan de gemeenrechtelijke
aansprakelijkhcidsvorderingen. TerwijI de Atomic Energy Act van 1954 de groei van de Ameri-
kaanse nucleaire industrie wilde stimuleren, remde de potentieel zware aansprakelijkheid het
enthousiasme van de industrie om in kemenergie te investeren'".

Aangezien hierdoor de onontbeerlijke financiele steun van de industrie in het gedrang dreigde te
komen, liet de atoomindustrie onderzoek verrichten naar mogelijkheden om de investeringen aan
te moedigen en tezelfdertijd het publiek te beschermen tegen de schade uit kernongevallen. Van
groot belang in dat verband was het Pre/zm/nary /teport on F/nanc/'a/ Pro/ecfzon aga;n5/ y4tom/c
/Yazara'.s. De resultaten van dit onderzoek hebben een aanzienlijke invloed gehad op de wijzigin-
gen die de Price-Anderson Act in 1957 heeft aangebracht aan de Atomic Energy Act'".

2.1.2. Preliminary Report on Financial Protection against Atomic Hazards"' (het Voorlo-
pig Rapport)

Volgens de auteurs van het Voorlopig Rapport was het gebrek aan kennis en ervaring van het nu-
cleaire risico een aanzienlijk probleem bij het inschatten van de aansprakelijkheid voor schade uit
kernongevallen. Men wist weliswaar dat de schade afhankelijk zou zijn van de plaats van het
ongeval, van het type reactor en van de meteorologische omstandigheden en men was er zich
zelfs van bewust dat ook zonder letselschade de schade aanzienlijk kon zijn. De berekening van

Nochtans werd het overheidsmonopolie niet volledig afgeschaft aangezien de regering eigenaar bleef
van het splijtbaar materiaal (Hollis, E.L., "The New Law in General", "The New Atomic Energy Law",
/.c.,3).
Voor meer bijzonderheden hierover: Oulahan, C , "United States Atomic Energy Commission Licens-
ing", in Weinstein, J.L. (ed), Law anrf ^rfm/nirfrar/on, Pergamon Press, Oxford, 1962, 35-65.
Gautron, R., "La responsabilite civile et la protection financiere en raison des risques atomiques aux
Etats-Unis", in Puget, H., /tepecw rfe rfroif rfe /'energie a/om/^ue, tome II, Centre francais de droit
compare, Paris, 1967, 61; Hebert, J., "Risque Nucleaire", yum C/arceur flesponsaW/Ke GV/fe, 1963,
nr. 14; Pierard, J.P., "Responsabilite' civile. Risque Atomique ", Ac, 273; Mohr, P.C., £>ie /wfl/io/Ki'e-
n/ng rfer //a/?i//tg imrer 6esonrfere Beruc/tsicArigu/ig aas ,4/oflirecA/s, Berlin, Walter de Gruyter & Co,
1970, 85; Mazuzan, G.T. en Walker, J.S., "Controlling the Atom", / . c , 95.
Zie hierover in detail Mazuzan, G.T. en Walker, J.S., "Controlling the Atom", Ac, 104 e.v.
Uitgevoerd door A.W. Murphy en de Legislative Drafting Research Fund of Columbia University,
maartl956.
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de werkelijke grootte van de schade was in de jaren vijftig, bij gebrek aan ervaring en aan compu-
ters'", uitermate moeilijk.

De gevaren uit het vrecdzaam gebruik van kemenergie richtten zich volgens de auteurs van het
Voorlopig Rapport tot vcrschillende groepen: de nucleaire industrie, de private verzekeraars, de
overheid en de slachtofFers van een kernongeval.

Voor de nucleaire industrie - hiermee werden niet enkel de exploitanten bedoeld, maar iedereen
die bij de bouw en het ontwerp van de installatie was betrokken - was het grootste probleem dat
een aansprakelijkhcidsvordering van derden ingevolge een kernongeval vele malen hoger zou
liggen dan wat op de verzckeringsmarkt beschikbaar was'^ '**. Meteen waren de mogelijkheden
van een exploitant om zijn risico te spreiden beperkt tot de op de verzekeringsmarkt beschikbare
bedragen en zou, voor dat deel van het risico dat niet door verzekering was gedckt, zijn gehele
vermogen in het gcdrang kunnen komen'". De terughoudendheid om te participeren in het Ame-
rikaanse kemenergie programma viel ook te verklaren doordat kemenergie zich op dat moment in
een experimenteel stadium bevond, zodat niet meteen duidelijk was of een investering snel zou
renderen. Volgens de auteurs van het Voorlopig Rapport was het zwaarste probleem van de indu-
strie dan ook de noodzaak om bijkomende bescherming te vinden tegen een aansprakelijkheids-
vordering.

De verzekeringsindustrie kon onvoldoende dekking verschaffen doordat er op de markt onvol-
doende verzekeringscapaciteit beschikbaar was en doordat, wegens gebrek aan gegevens inzake
de probabiliteit van een kemongeval, de premie moeilijk kon worden berekend. Deze problemen
stelden zich overigens zonder onderscheid al naargelang dekking zou worden geboden voor de
aansprakelijkheid van de exploitant, dan wel wanneer particulieren een eigen dekking zouden
wensen aan te kopen voor schade die niet door de exploitant werd vergoed'"*.

Op grond van de "undisputed fact that there is a vital national interest in the development of ato-
mic power"'" werd het logisch geacht dat ook de overheid een rol te vervullen had. De overheid
moest er cnerzijds voor zorgen dat potentiele aansprakelijkheidsvorderingen de ontwikkeling van
de industrie niet belemmerden maar anderzijds, zo werd betoogd, had de overheid ook als taak de
gezondheid en de veiligheid van de bevolking te waarborgen. Een dergelijke waarborg impliceer-
de onder meer een intense samenwerking tussen de overheid en de industrie'^.

De situatie van slachtoffers van een kcmongeval werd door het Voorlopig Rapport precair geacht
omdat het slachtoffer, op basis van het toenmalige aansprakelijkhcidsrecht, in een aantal gevallen

Een inschatting van de gevolgen van een kernongeval gebeurt vanaf de jaren tachtig via computermo-
dellen; in Europa wordt vooral gewerkt met COSYMA (Code System MARIA); MARIA betekent
"Methods for Assessing the Radiological Impact of Accidents"). Zie hierover o.m. Govaerts, P., "Eco-
nomische aspecten van ernstige nucleaire ongevallen", in Faure, M. (red.), "Aansprakelijkheid voor het
nucleaire risico", / .c , 189 e.v.
Koor/opig /?appor/, 5.
Tegelijk bestond onzekerheid inzake de aansprakelijkheidsgrondslag: zo was het in die tijd nog ondui-
delijk of het algemene regime van foutaansprakelijkheid zou evolueren naar een risicoaansprakelijk-
heid (Stason, E.B., Estep, S.D. en Pierce, W.J., "Atoms and the Law", / . c , 772).
Koor/opig flnpport, 11. '
Koor/o/?ig /topport, 15.
Koor/opi'g/?flippor/, 16.
" ... teamwork between Government and industry (...) is the key to optimum progress, efficiency and
economy in this area of atomic endeavour" (foor/opig /fapporf, 17).
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een fout zou moeten bewijzen, hetgeen onmogelijk zou zijn, en omwille van de capaciteitsproble-
men van de verzekeringsmarkt. Om aan het eerste problecm tegemoet te komen was een wetge-
vend ingrijpen noodzakelijk; voor wat het tweede probleem betreft, zou een en ander afhangen
van de wil en bereidheid van het publiek om zich via eigen verzekeringsdekJdngen (lcvensverze-
kering, schadeverzekering, ongevallenverzekering, sociale verzekering, ...) tegen het nucleaire
risico te beschermen.

Uit de problemen waarmee de nucleaire industrie, de verzekeringsindustrie, de overheid en het
publiek werden geconfronteerd, leidden de auteurs van het Voorlopig Rapport af dat prive-iniria-
tieven onvoldoende zouden zijn en dat daarom de federale overheid op de een of andere manier
diende tussen te komen'".

Belangrijk hierbij was dat een dergelijk "overheidsprogramma" werd verantwoord door een ge-
brek aan kennis en ervaring met betrekking tot het nucleaire risico™. Het was van groot belang
dat dit programma "/?ragmaf/c and responsive to c/iang/ng «eerfs" zou zijn'^'. Hoe dan ook diende
een dergelijk programma te worden gesteund op twee basisvereisten: enerzijds zou aan de nu-
cleaire industrie worden toegelaten om zichzelf te beschermen tegen een ongekende aansprake-
lijkheid en anderzijds diende het publiek afdoende te worden beschermd bij letsel- en zaakschade.

Een aansprakelijkheidsverzekering of andere financiele zekerheid was de meest geeigende weg
voor de bescherming van de industrie. Maar zelfs indien een aansprakelijkheidsdekking beschik-
baar zou zijn, dan hield dit volgens de auteurs van het rapport gecn enkele garantie in naar de
bescherming van het publiek. Vandaar diende de overheid erop toe te zien dat de exploitant ade-
quate maatregelen heeft genomen ter compensatie van de door hem veroorzaakte schade. De ex-
ploitant diende vrij te worden gelaten om de aard van deze maatregelen (verzekeringsdekking,
bankgarantie e.d.m.) zelf te bepalen. Hierbij aansluitend opperde het rapport de mogelijkheid om
het verlenen van de vergunning afhankelijk te maken van het bewijs van een aansprakelijk-
heidsdekking. Gelet op de potentie'le omvang van een kernongeval, konden slachtoffers evenwel
nooit afdoende worden beschermd louter via een verzekering of financiele zekerheid vanwege de
exploitant. Daarom diende dc overheid, voor het deel van de schade dat de dekking van de exploi-
tant te boven gaat, verplicht tussen te komen.

Voor wat betreft de mate waarin de overheid diende tussen te komen'", werd in eerste instantie
aangegeven dat zij de private verzekeringsindustrie geen concurrence mocht aandoen. Dc indus-
trie diende zich dus slechts te verzekeren tot op het punt waar dekking via de normale kanalen
kon worden verkregen. Meteen werd eraan toegevoegd dat een eventucle beperking van de aan-
sprakelijkheid ondenkbaar was zonder bijkomende schadevergoeding bovenop het bedrag van die
aansprakelijkheid'". De schade die daarboven uitkomt, zou door de overheid moeten worden
gedragen. Gesteld werd dat zolang de economie niet in gevaar werd gebracht, de overheid

1 2 9 • " • .

,30 *Wopig /fapport, 23.
Bovendien lag het initiatief betTeffende het aanwenden van kernenergie bij de overheid, en bijgevolg
diende zij haar verantwoordelijkheid te nemen indien-de bevolking schade zou lijden ingevolge een

,3, d"gelijkoverheidsinitiatief(KooWopig flapporf, 21).
,32 fW/o/wg flapper/, 24.

De tussenkomst kon overigens meerdere vormen aannemen: ofwel kon de overheid optreden als her-
verzekeraar, ofwel kon de overheid zorgen voor een "excess insurance" bovenop de private verzeke-
nng, ofwel diende de exploitant dezelfde exoneratie te genieten als diens leveranciers, ofwel diende de

,„ aansprakelijkhcid wettelijk te worden beperkt (ft>oWo/>ig flapport, 26-27).
*W/op/g ftoppo/7, 26.
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ge compensatie zou moeten aanbieden; de auteurs van het Voorlopig Rapport waren dan ook
voorstander van een onbeperkte overheidstussenkomst"''.

Deze tussenkomst zou niet zozeer als een verzekering vanwege de overheid dienen te worden
beschouwd, maar eerder als een /Wemn/fy. Het doel van het "Indemnity Programm" bestond erin
te voorkomen dat priv6parrners zouden worden afgeschrikt door de dreiging van een enorme
aansprakelijkheidsvordering'". In mil voor de Indemnity diende de overheid geen premie aan te
rekenen, aangezien elke premie toch arbitrair zou zijn'". De overheidstussenkomst kon volgens
de auteurs van het Voorlopig Rapport worden verantwoord omwille van de verantwoordelijkheid
die de overheid draagt tegenover slachtoffers en omdat de overheid belang had bij de groei van de
Amerikaanse nucleaire industrie''".

Concluderend stelde het Voorlopig Rapport dat de belangen van de industrie en het publiek kon-
den worden verenigd door het bedrag waarvoor de exploitant dient in te staan te plafonneren en
door te voorzien in overheidsmiddelen voor de compensatie van de overige schade. Uit het Koor-
/op/g /to/j/wr/ vloeien dus twee principes voort die determinerend zijn geweest in de ontwikkeling
van het (internationale) kemenergierecht: de spreiding van het risico tussen de overheid en de
industrie en de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant van de kerninstallatie tot het
bedrag waarvoor de exploitant een verzekering of andere financiele zekcrheid kon kopen op de
markt.

Door de adoptie van de Price-Anderson Act van 1957 bleek dat een groot deel van de aanbevelin-
gen van het Voorlopig Rapport door de Amerikaanse wetgever werden gevolgd'". De overheid
stelde onder de Price-Anderson Act een bedrag ter beschikking zodra de exploitant het bewijs
leverde dat hij over een financiele zekerheid beschikte van 60 miljoen dollar (het op dat moment
maximaal verzekerbare of beschikbare bedrag). Ook het tijdelijke karakter van de overheidstus-
senkomst werd benadrukt doordat de Price-Anderson Act elke 10 jaar dient te worden her-
nieuwd'^. Het Amerikaanse Congres heeft de aanbevelingen van het Voorlopig Rapport niet
gevolgd inzake de hoogte van de overheidstussenkomst: deze werd toch gelimiteerd op 500 mil-

'** Indien evenwel te veel kemongevallen zouden plaatsvinden, zou de economie worden bedreigd en zou
een volledige compensatie onmogelijk worden. Uitgaande van de geringe probabiliteit, stelde hetvoor-
lopige rapport dat een volledige compensatie mogelijk zou zijn. Indien zich te vcel kernongevallen
zouden voordoen, kon daar eventuee! op worden teruggekomen: "We can then re-examine whether the
rapid development of peaceful atomic energy is worth the cost" (Koor/opig #ap;?0rt, 30).

' " Lowenstein, R., "Indemnification against liability for nuclear accidents in licensed atomic energy
activities", in Weinstein, J.L. (ed.), /Vogre.s.s in M/c/ea/" £/iergy Z.aw anrf ^tfrmnufrafion, vol. 3, Nu-
clear Liability, Pergamon Press, Oxford, 1962, 238.

" ' KooWopig/topport, 33.
' " Poor/o/Mg / topport , 3 2 - 3 3 . - - - . ' - • •> •'• ' • '
' " Cfr. in/ra, in hoofdstuk 13.
' " Ter gelegenheid van deze hemieuwingen werd de overheidstussenkomst geleidelijk afgebouwd; vansf

1982 neemt de Amerikaanse Staat geen enkele financiele verplichting meer op zich bij een kernon-
geval, hetgeen sneller was dan verwacht. Met name de introductie van de retrospectieve premies tussen
exploitanten, heeft hiertoe geleid (zie daarover Vanden Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op
nationaalrechtelijkc basis of via internationale Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Fau-
re, M., Deketelaere, K. en Verhoosel, G., (red.), "Grensoverschrijdende milieuproblemen", Ac ^*-
455).
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. dollar'*". Dit neemt niet weg dat de Price-Anderson Act een gunstig klimaat heeft gecreeerd
voor de nucleaire toeleveringsindustrie"".

Zoals de naam zelf reeds aangeeft was het hierboven besproken rapport slechts een voorlopig rap-
port Hiermee werd niet bedoeld dat de resultaten naderhand nog diendcn te worden geverifieerd,
maar dat zij slechts een oplossing boden voor de terughoudendheid vanwege de Amerikaanse
private industrie om in eigen land te investeren in de ontwikkeling van kernenergie'^. Voor de
oplossing van problemen bij internationale uitvoer van nucleair materiaal en kennis was bijko-
mend onderzoek noodzakelijk. De resultaten van een belangrijk deel van dat bijkomend onder-
zoek zijn neergelegd in het Harvard Rapport.

2.1.3. international Problems of Financial Protection against the Nuclear Risk (Harvard
Rapport)

Uitgangspunt van deze studie, uitgevoerd door het /4/om/c /«rfusfr;'a/ Forw/w, /nc , in samenwer-
king met de Harvard Law School'**, was dat de Amerikaanse industrie een rol van betekenis kon
spelen in de ontwikkeling van kernenergie in de gehele wereld. De internationale uitbouw van de
Amerikaanse kernenergie industrie werd hierbij beschouwd als een zaak van algemeen belang;
een samenwerking over de grenzen heen zou bovendien de commerciele belangen dienen van
Amerikaanse leveranciers van kernmateriaal, zeker in een tijd waar kernenergie in de Verenigde
Staten (nog) niet rendabel was''*''. In eigen land was de Amerikaanse industrie inmiddels afdoende
beschemid via de Price-Anderson Act, maar in een internationale context waren de problemen
complexer. Het gevaar bestond immers dat een kerninstallatie die werd ontworpen en gebouwd in
een bepaald land, die is geleverd aan een ander land, schade veroorzaakt in dat land en in nog een
derde land''". Een kernongeval kon er ook toe leiden dat de - Amerikaanse - bedrijven die onder-
delen hadden geleverd aan de kernenergie-industrie, aan aanzienlijke risico's zouden worden
blootgesteld''"'. Dergelijke risico's konden volgens het rapport de snelle en veelbelovende ontwik-
keling van kernenergie ernstig vertragen of zelfs verhinderen''".

Hieronder zal het Harvard Rapport worden geanalyseerd. Eerst worden de argumenten weergege-
ven die in het Harvard Rapport werden aangehaald om de aansprakelijkheid van de Amerikaanse
nucleaire toeleveringsindustrie af te wijzen (§ 2.1.3.1). Nadien wordt de vraag beantwoord of de
Amerikaanse leveranciers zich volgens de auteurs van het Harvard Rapport afdoende konden

Het Congres was niet bereid om op voorhand reeds een ongelimiteerde verplichting op zich te nemen.
Op het moment waarop zelfs de 560 miljoen dollar niet zou volstaan, zou het Congres bijkomende
maatregelen nemen (Lowenstein, R., "Indemnification against Liability for Nuclear Accidents in Li-
censed Atomic Energy Activities", in Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", Ac, 245-
246).

Stason, E.B., Estep, S.D. en Pierce, W.J., "Atoms and the Law", Ac, 572 en 780.
Het Voorlopig Rapport werd gepubliceerd in maart 1956, een jaar v66r de adoptie van de Price-
Anderson Act; de resultaten van het Voorlopige Rapport werden aan de orde gesteld gedurende de par-
lementaire werkzaamheden bij de bespreking van de Price-Anderson Act (Wearing.* 6e/ore fne ,/o/m
Commi'»ee on /itomic Energy, Congress of the US, 84th Congress, 2nd Session, 1956, 292 e.v.).
/nrerna/iona/ ProWemi o/*Fina/icia/ Prorecfion agai'ru/ Me/ear / to£ /4 sfitffy unrfer /ne .ditf/uces o /
WmWZ.mvScW/W,4ro/mc//irfttSJna/Forum, Inc., New York, 1959, 95.
^"'"wrf rtappor/, 6-7.
M"rn«/flap/wrt, 5.
De centrale onderzoeksvraag in het rapport luidde: "How can this inhibition to atomic development
best be removed consistently with the public's legitimate interest in safety and reasonable compensati-
on in the event of an accident?" (//arvarrf /?a/>por;, 7).
tfrf/, 7.
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beschermen op basis van privaatrechtelijke mechanismen (§ 2.1.3.2). Vervolgens wordt een over-
zicht gegeven van de verschillende maatregelen die noodzakelijk werden geacht om een afdoendc
bescherming te bieden (§ 2.1.3.3). Tenslotte wordt aangegeven welke regeling uiteindelijk werd
naar voren geschoven met betrekking tot de exoneratie van de leveranciers (§ 2.1.3.4).

2.7.5.7. /drgu/nen/e/i va/i rfe /imenfaja/we nuc/ea/re /oe/eveWngsjWusfne om een evenfue/e

De auteurs van het rapport hadden de (aansprakelijkheids)wetgeving van een aantal Europese
landen onderzocht en vastgesteld dat zowel de exploitant van een gevaarlijke activiteit of inrich-
ting als diens leveranciers aansprakelijk konden worden gesteld buiten elk bewijs van fout'". Op
basis van deze vaststelling was de Amerikaanse industrie niet bereid om zonder enige juridische
bescherming goedcren en diensten te leveren aan Europese kerninstallaties. In het Harvard Rap-
port werden drie argumenten aangedragen om de aansprakelijkheid van de leveranciers van een
kerninstallatie af tc wijzen: een procesrechtelijk, een redelijkheidsargument en een verzekerings-
technisch argument.

Bij een nucleair ongeval vreesden de leveranciers te worden gedagvaard in plaats van of samen
met de exploitant van een kerninstallatie, zelfs indien hun rol was beperkt tot berekeningen of
supervisies van bepaalde onderdelen van de reactor. Voor een slachtoffer van een kemongeval
kon het immers aantrekkelijk zijn zoveel mogelijk bedrijven te dagvaarden'"': indien een vande
bedrijven onvoldoende solvabel blijkt te zijn, kon het slachtoffer zich nog steeds tot andcre be-
drijven richten - bij voorkeur bedrijven met aanzienlijke eigen middelen. Zo zou het zeker voor
Europese slachtoffers interessant zijn om Amerikaanse leveranciers in de VS te dagvaarden. Toch
suggereerde het Harvard rapport dat in een dergelijk geval de kansen op succes vrij gering waren:
op grond van de doctrineybru/n /ion conven/ens werd de kans gering geacht dat een rechtbank een
forum zou toekennen bij een vordering tegen een Amerikaanse moedermaatschappij wier doch-
terondememing bij de bouw van een kerninstallatie was betrokken. Indien de Amerikaanse recht-
bank zich toch bevocgd zou verklaren, was de kans reeel dat deze niet het Amerikaanse recht,
maar wel het recht van de Staat van het ongeval zou toepassen"°. Geen enkel bedrijf dat opde
een of andere manier heeft meegcholpen aan de bouw van de kerncentrale was bijgevolg absoluut
immuun voor mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen. Dit kon, volgens de auteurs van het
Harvard Rapport, aanleiding geven tot aanzienlijke juridische problemen'*' en tot langdurige
processen.

Ten tweede zou het volgens het Harvard Rapport onredelijk zijn de leveranciers aansprakelijk te
stellen omdat zij na het leveren van goedcren en diensten de controle verliezen over deze goe-

//arvorrf Ttopport, 23 e.v.
Het rapport stelt uitdrukkelijk dat bovenop de extracontractuele aansprakelijkheidsvordering, een leve-
rancier ook contractueel aansprakelijk kan worden gesteld indien de door hem geleverde goedcren of
diensten gebrekkig blijken te zijn (//arvnrrf /?n/>po«, 11). Zie ook verder bij de bespreking van de
strekking van de kanalisatie van aansprakelijkheid in § 2.2.4, met name betreffende de vraag of kanali-
satie enkel de extracontractuele aansprakelijkheid betreft, dan wel ook de contractuele aansprakelijk-
heid van leveranciers uitsluit.
A/arvarrf /fappor/, 27-30. Toch bleven de auteurs van het rapport zeer voorzichtig en stelden zij dat op
basis van de geringe ervaring met soortgelijke vorderingen, geen precieze uitspraken konden worden
gedaan.
Voomamelijk problemen van internationaal privaatrechtelijke aard: bevoegde rechter, toepasseliJK
recht en afdwingbaarheid van buitenlandse vonnissen in de VS. Tegelijk bestond het risico dat een
slachtofYer door middel van /brwm-.s/iopping de wetgeving van de installatiestaat zou trachten te on -
wijken (//arvarrf VJa/?po«, 33 e.v.).
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deren en diensten'". Wat goed is ontworpen, kan gevaarlijk worden indien het slecht wordt geex-
nloiteerd'". De exploitant zou dus beter in staat zijn het risico te controleren dan de verschillende
leveranciers. Het zou met name onredelijk zijn om de leverancier van een (klein) onderdeel van
een kerninstallatie aansprakelijk te stellen voor alle door een kernongeval veroorzaakte schade.

Tenslotte werd een verzekeringsargument aangehaald om de aansprakelijkheid van de leveran-
ciers af te wijzen. Het werd zinloos geacht om zowel de leverancier als de exploitant te verplich-
ten zich te verzekeren tegen de aansprakelijkheid tegenover derden. Indien daarentegen alle aan-
sprakelijkheid zou worden geconcentreerd bij de exploitant van de kerninstallatie konden pirami-
dale verzekeringskosten worden vermeden'**. Hiermee wordt bedoeld dat indien elke leverancier
een aparte verzekeringspolis zou nemen ter dekking van eenzelfde risico, dit tot onevenredig hoge
premies zou leiden.

Op basis van bovenvermelde argumenten, werd het onredelijk geacht dat de Amerikaanse leve-
ranciers zouden worden aansprakelijk gesteld voor een kernongeval in een Europese kerninstalla-
tie die gedeeltelijk met Amerikaanse kennis en technologie was gebouwd. Vervolgens werd on-
derzocht hoe deze aansprakelijkheid kon worden vermeden. Hierbij werd in de eerste plaats on-
derzocht of het privaatrecht voldoende bescherming bood.

2. /.J.2 Oirferzoeit naar pri'vaa/rec/i/e///fe 6e5c/ierm//igjmecAanw»Jcn

De auteurs van het Harvard Rapport hebben, onder meer op basis van de analyse van het aanspra-
kelijkheidsrecht van enkclc Europese landen, onderzocht welke privaatrechtelijke mogelijkheden
de leveranciers ter beschikking hadden om zich tegen een aansprakelijkheidsvordering ingevolge
een kernongeval te beschermen. De belangrijkste van deze mogelijkheden waren een aansprake-
lijkheidsverzekering, het splitsen van de onderneming en het inlassen van exoneratieclausules.

Een aansprakelijkheidsverzekering kon de leveranciers enkel voldoende bescherming bieden in de
mate waarin een dergelijke dekking beschikbaar was tegen een redelijke premie. Op dat ogenblik
was het nog niet duidelijk of verzekeringsmaatschappijen bereid waren om een dekking tc ver-
lenen. Bovendien kon, gelet op de potentiele omvang van de schade bij een kernongeval, een aan-
sprakelijkheidsverzekering enkel afdoende bescherming bieden indien de aansprakelijkheid zou
worden beperkt'" '*.

Een bijzonder element bij de discussie omtrent het regresrecht betrof de positie van subleveranciers.
Uiteraard kan de rol van een leverancier van de exploitant van een kerninstallatie zeer beperkt zijn;
daar waar bepaalde leveranciers zullen instaan voor de productie van het reactorvat, zullen andere leve-
ranciers slechts zeer klcine onderdelen leveren, zoals een pomp of een onderdeel van een ander pro-
duct. Sommige producenten zullen daarom een aanzienlijke rol spelen bij de bouw van de kerninstalla-
tie, tenvijl anderen misschien niet weten dat hun product als onderdeel van een ander product dat in
een kerninstallatie zal worden gebruikt (Murphy, A.W., "Third Party Liability of Suppliers in Interna-
tional Nuclear Transactions", in Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", Ac, 167).
//arvord flappor/, 52.
//arvarrf Rapport, 57; Pelzer, N., "Channelling: Concept and Policy under the Paris and the Vienna
Conventions", o.c, 9. Precies dczelfde redenering vinden we dan ook terug in het £cp<we rfes A/o<(/i,
nr. 18.
Wnrvarrf Rapport, 39.
Meteen pleitten de auteurs voor een concentratie van de aansprakelijkheid bij de exploitant, wiens
aansprakelijkheidsverzekering zowel zijn eigen aansprakelijkheid zou dekken als de aansprakelijkheid
van de leveranciers. Door de concentratie van aansprakelijkheid bij de exploitant zouden de verzeke-
ringskosten worden teruggedrongen (//arvnrrf flapport, 57).
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Vervolgens werd onderzocht of het oprichten van een dochteronderneming de moedermaatschap-
pij kon vrijwaren tegen aansprakelijkheidsvorderingen. Deze vorderingen worden vaak beperkt
tot de dochteronderneming waardoor het vermogen van de moederonderneming geen gevaar zou
lopen. Een buitenlandse dochteronderneming zou niet kunnen worden gedagvaard bij de zetel van
de Amerikaanse moederonderneming en bovendien zouden in vele gevallen buitenlandse vonnis-
sen tegen een Amerikaanse moederonderneming niet kunnen worden afgedwongen in de VS'".
Ook deze techniek kon echter volgens de auteurs van het rapport de leveranciers geen afdoende
bescherming bieden. Indien zou blijken dat de activiteiten van de moederonderneming op eniger-
lei wijze hebben bijgedragen tot de schade, zou zij toch kunnen worden aansprakelijk gesteld.

Het onderzoek van de Harvard Law School richtte zich uitgebreid tot de vraag of een contractuele
clausule - de hold-harmless clausule - de beoogde bescherming kon bieden. Deze clausule wordt
ook economische kanalisatie'^ genoemd omdat de beneficiaris van een dergelijke clausule enkel
wordt gevrijwaard tegen de financiele gevolgen van een aansprakelijkheidsvordering. De hold-
harmless clausule verhindert niet dat de leverancier wordt gedagvaard maar zorgt ervoor dat de
financiele last van de aansprakelijkheid uiteindelijk door de exploitant wordt gedragen. Volgens
het Harvard Rapport zouden evenwel een aantal Europese rechtsstelsels een dergelijke clausule
buiten werking stellen indien zou blijken dat de schade werd veroorzaakt door de zware fout van
de leverancier"'. Bovendien konden onoverkomelijke praktische problemen het beschermend
effect van de clausule teniet doen. Indien slachtoffers niet alle schade uit het kernongeval hebben
kunnen terugvorderen van de exploitant omdat de totale schade de (beperkte) aansprakelijkheids-
dekking van de exploitant te boven gaat, zouden slachtoffers zich vervolgens tot de leveranciers
kunnen richten. Bij een emstig kernongeval werd de kans op insolventie van de exploitant aan-
zienlijk geacht, waardoor de hold harmless clausule cfeyacfo werd uitgehold.

Geen van bovenstaande privaatrechtelijke mogelijkheden leek dus op afdoende wijze de Ameri-
kaanse nucleaire industrie te beschermen. Vandaar werd de idee gelanceerd om de leverancier
niet meer contractueel, maar ook we«e/y* te beschermen, namelijk via tussenkomst van de wet-
gever in het land waar nucleaire technologic wordt ingevoerd *". Landen waar Amerikaanse
goederen en diensten werden geimporteerd, dienden bijgevolg in hun wetgeving de nodige maat-
regelen te nemen om ervoor te zorgen dat slachtoffersyMnVtoc/i niet over de mogelijkheid zouden
beschikken om leveranciers van de exploitant aansprakelijk te stellen.

In het licht van de huidige analyse, richt onze aandacht - en ook deze van de auteurs van het Har-
vard Rapport - zich in de eerste plaats naar de regeling inzake de positie van de leveranciers. Het
is evenwel van belang te benadrukken dat het rapport een ge/iee/ va« /waa/rege/e/i als ideale
oplossing voorop stelde. Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van deze verschillende
maatregelen (§ 2.1.3.3). Nadien wordt de regeling bestudeerd met betrekking tot de exonerate
van de leveranciers (§ 2.1.3.4).

' " //arvarrf flappor/, 39
' " Cfr. in/ra, § 2.2.1.

Ook een eventuele contractuele exoneratie tussen leverancier en exploitant werd om dezelfde reden
niet geheel sluitend geacht (//arvarrf /topport, 43).
"Suppliers cannot adequately protect themselves against many of the risks of excessive liability inhe-
rent in atomic enterprises. Legislative or treaty action would seem to be called for" (//onwrf fl*"''
44).
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2 /33 CcAcc/ van maa/rege/e/i noorfzaAe/fy'A o/w a/^oenrfe 6esc/ier/«/'ng /e 6/erfen

Doordat de geanalyseerde privaatrechtelijke beschermingsmechanismen niet de zckerheid boden
dat de leverancier niet zou worden aansprakelijk gesteld voor de schade uit een kemongeval,
bestond de meest adequate oplossing volgens het Harvard Rapport uit een twaalftal maat-
regelen'". Zoals zal blijken, zijn deze principes later overgenomen zowel door het Verdrag van
Parijs van 29 juli 1960 als door het Verdrag van Wenen van 21 mei 1963. Zonder de minste twij-
fel heeft het Harvard Rapport een aanzienlijke invloed gehad op de totstandkoming van beide
Verdragen. Bijgevolg speelt dit rapport een belangrijke rol in de analyse van de (werkelijke) re-
den waarom bepaalde principes werden ingevoerd. In zekerc zin kan het Harvard Rapport dus
worden gezien als een niet onbelangrijk document bij de interpretalie van de voorbereidende
werken van de genoemde Verdragen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze maatregelen en van de reden waarom deze
werden ingevoerd.

a. Alle aansprakelijkheid dient te worden geconcentreerd bij de exploitant van de kerninstallatie.
Hij is beter dan de leverancier in staat om een verzekeringsdekking te kopen. Niet de leveran-
ciers, maar wel de exploitant diende bijgevolg alle aansprakelijkheid te dragen bij een kemon-
geval.

b. Teneinde de bewijsproblemen van slachtoffers te verlichten, zijn exploitanten aansprakelijk
buiten elk bewijs van fout om. Risicoaansprakelijkheid kan in redelijkheid niet worden opge-
legd aan de leveranciers omdat, eens de goederen zijn geleverd, deze niet meer onder hun con-
trole staan.

c. De aansprakelijkheid van de exploitant dient te worden beperkt tot het bedrag waarvoor hij
financiele dekking kan krijgen (hetzij via verzekering, hetzij via een financiele garantie). Enkel
via een aansprakelijkheidsbeperking kon de prive-industrie worden aangemoedigd om bij te
dragen tot de ontwikkeling van kemenergie. Bovendien was deze beperking niet nieuw: met
name inzake luchtvaart en zeerecht waren reeds beperkingen van aansprakelijkheid van
kracht'".

d. De exploitant mag zijn keminstallatie slechts opstarten indien hij als exploitant is erkend door
het land waar de keminstallatie is gelegen. Op deze wijze wordt de exploitant verplicht zich te

- houden aan de intemationale veiligheidsmaatregelen en aan de veiligheidsmaatregelen van het
land waar de keminstallatie zich bevindt.

e. De exploitant moet de financiele zekerheid ter dekking van zijn aansprakelijkheid op alle
tijdstippen hebben en in stand houden tot de keminstallatie wordt gesloten. Deze financiele ze-
kerheid beoogt uitsluitend de compensatie van slachtoffers; de kosten verbonden aan deze pro-
cesvoering vallen iu/ten deze dekking.

f- Waar radioactieve stoffen of materiaal worden vervoerd, zal de exploitant eveneens aansprake-
lijk zijn.

g- Enkel de rechtbanken van het land waar een keminstallatie is gesitueerd, zijn exclusief be-
voegd om de aansprakelijkheidsvorderingen uit een kemongeval te behandelen; hierdoor wor-
den problemen inzake het afdwingen van vonnissen vermeden. Door een exclusief forum te
creeren worden de proceskosten beperkt en stellen zich geen procedureproblemen. Ook andere

161

Wan-are" flapport, 45.
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staten moeten de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van de installatiestaat erkennen-
een vonnis tot stand gekomen buiten deze staat zal in de installatiestaat niet worden erkend. Ini
dien geen exclusieve bevoegdheid zou zijn voorzien, kan de gehele voorziene regeling immers
worden omzeild'". Het is vooral op basis van dit argument dat de auteurs van het rapport
pleitten voor het opstellen van een intemationaal Verdrag.

h. Het recht van het land waar de keminstallatie is gelegen, moet van toepassing zijn op alle ma-
teries inzake aansprakelijkheid voor schade uit een kernongeval. Hiermee wordt vermeden dat
het "aansprakelijkheidsfonds", dat in bedrag is beperkt, meermaals door verschillende recht-
banken zou worden toegekend'*''.

i. De periode waarbinnen slachtoffers hun vordering kunnen indienen dient op uniforme wijze te
worden beperkt, bij voorkeur tot tien jaar nadat het kernongeval heeft plaatsgehad. Bovendien
beschikt een slachtoffer dat kennis heeft van zijn schade uit een kernongeval over een periode
van twee jaar om zijn vordering in te dienen. De verschillende vorderingen moeten immers
worden uitbetaald uit een beperkt fonds en in het belang van de meerderheid van de slachtof-
fers mag de periode niet te lang zijn. Hoe langer deze periode, hoe moeilijker het zou zijn de
causaliteit vast te stellen'". Een kortere periode heeft ook een gunstige invloed op de verzeke-
ringspremies, waardoor een hogere limiet kan worden gesteld aan de aansprakelijkheid van de
exploitant. De verjaringstermijn is vooral problematisch voor verzekeraars indien de polis is
afgelopen; zolang de polis loopt moeten zij immers sowieso de nodige fondsen hebben. Op-
merkelijk is dat ook wordt verwezen naar schade veroorzaakt door de normale operatie van
een keminstallatie; in een dergelijk geval zal de vervaltermijn beginnen lopen vanaf de laatste
dag van de operatie'**.

j . Indien de financiele zekerheid van de exploitant ontoercikend is, zal het beschikbare bedrag
evenredig worden verdeeld; schade door letsel of overlijden dient voorrang te krijgen.

k. Indien de financiele zekerheid van de exploitant onvoldoende is om alle schade te vergoeden,
heeft het land waar de keminstallatie is gelegen de plicht om door middel van publieke fond-
sen in bijkomendc compensatie te voorzien. Volgens welk mechanisme deze compensatie
dient te geschieden, moet worden vastgesteld in een intemationale overeenkomst.

1. Elk land moet deze principes toepassen zonder enige discriminatie gebaseerd op nationality,
woonplaats of verblijfplaats.

Al deze maatregelen getuigen van een bepaalde redenering vanwege de auteurs van het Harvard
Rapport. Volgens hen is het beter om aan slachtoffers een - beperkt - systeem aan te bieden dat
een aantal garanties bevat ("Veiligheidsfonds"), onder meer inzake beschikbare bedragen, inzake
procesvocring e.d.m. Het alternatief zou het gemene aansprakelijkheidsrecht zijn waar geen enke-
le garantie voorhanden zou zijn inzake beschikbaarheid van bedragen, versoepeling van proces-
voering, etc. Van al de maatregelen die het Harvard Rapport naar voren schoof, is in het kader
van dit onderzoek de concentratie van aansprakelijkheid bij de exploitant van de keminstallatiecn
de hieraan gekoppelde exoneratie van de leveranciers de belangrijkste maatregel. Deze wordt
hieronder verder besproken.
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//arvarrf /topporf,
//flrvnrrf y?oppo/7,
//flrvnrrf /?ap/>orr,
//orvorrf ^fl/?porf,

67.
68.
64.
65.
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? / 3 ¥ £>« exonerate van <zan,spraAe/f/£/ieu/ van /everanc/ers . ,

Terwijl eventueel argumenten kunnen worden aanvaard voor wat betreft het concentreren van de
aansprakelijkheid in hoofde van de exploitant van een kerninstallatie, is niet meteen duidelijk
waarom dit dient gepaard te gaan met de exoneratie van de aansprakelijkheid van de leverancier
van deze installatie. Het is daarom interessant na te gaan welke argumenten en oplossingen hier-
voor in het Harvard Rapport naar voren werden geschoven.

De vrees van de leveranciers was vooral dat - indien de aansprakelijkheid van de exploitant
weliswaar beperkt, maar niet exclusief zou zijn, en indien de totale schade deze limieten zou
overstijgen - slachtoffers zouden trachten aan te tonen dat het kernongeval is te wijten aan een
gebrekkig ontwerp van de installatie of een gebrek in het toelevcringsmateriaal. Vooral het feit
dat rechtbanken de neiging zouden hebben om sneller een fout te aanvaarden en om dus tegemoet
te komen aan de bewijslast van slachtoffers, was volgens de auteurs problcmatisch'". Daaren-
boven bestond steeds het risico tot/brwm s/iop/Nng: rechtbanken buiten de installatiestaat zouden
niet noodzakelijkerwijze de bijzondere wetgeving van kracht in de installatiestaat, op basis waar-
van de aansprakelijkheid wordt beperkt en de leverancier wordt beschermd, toepassen'^.

In het Harvard Rapport werd de mogelijkheid gesuggereerd om ook voor intemationale trans-
acties het systeem van de Price-Anderson Act in te voeren (economische kanalisatie)'*'. Hierbij
werd het gemene aansprakelijkheidsrecht intact gelaten, maar zou de verzekeringspolis van dc
exploitant ook de aansprakelijkheid dekken van alle mogelijke verweerders. Geredeneerd werd
dat de exploitant een verzekeringsdekking kon nemen die zowel zijn aansprakelijkheid als deze
van zijn leveranciers zou dekken'™. Maar in dit geval zou het volgens de auteurs van het Harvard
Rapport weinig zin hebben om andere personen nog aansprakelijk te stellen"'. Dit zou enkel tot
aanzienlijke proceskosten leiden.

Zelfs indien de leveranciers niet aansprakelijk konden worden gesteld, betekende dit, steeds vol-
gens het Harvard Rapport, niet dat de leveranciers volledig zouden zijn geexonereerd voor de
gevolgen van hun handelen. Vanuit commercieel oogpunt hadden zij steeds voldocnde reden er-
voor te zorgen dat het door hen gelevcrde matcriaal of dc verstrekte diensten geen gebreken ver-
toonden. De leverancier wist dat een enkel ongeval te wijten aan gebreken aan zijn producten of
diensten, het einde kon betekenen van zijn onderneming waardoor deze sowieso voldoende reden
had om ervoor te zorgen dat zijn materiaal uitermate veilig zou zijn™. Zelfs indien de leveran-
ciers niet aansprakelijk zouden zijn, zou op dc markt voldoende vraag zijn naar veilig matcriaal
omdat de veiligheidsfactor van het gebruikte materiaal zou worden weerspiegeld in de verzeke-
ringspremie die de exploitant dient te betalen. Een exploitant met een veiligere installatie zou dus
minder verzekeringspremie dicnen tc betalen en zou daarom opteren voor het vciliger mate-
riaal'".

rt, 56-57.
p p , 57. ,

^ ^ ^nti wordt verderop toegelicht, zie § 2.2.1.
Dit was een duidelijke verwijzing naar de bepalingen van de Price-Anderson Act, waar eenieder die
wordt aansprakelijk gesteld, is gedekt door de verzekeringspolis van de exploitant (zgn. omnibus-
dekking). Cfr. ;n/ra, hoofdstuk 13.
"'" ' ^ question who is formally liable loses much of its importance" (//arvorrf /?appor/, 57).
"The fear of third party liability is thus not likely to add much motivation to the safety-mindedness of
designers or manufacturers of nuclear equipment" (//arvarrf fla/>porr, 57).
/ / r f r t , 57. . . -. - • - • . . - • , .-
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De reden waarom volgens het Harvard Rapport de vordering tegen de leverancier kon worden
afgeschaft, was dus dat door de aansprakelijkheidsverzekering (of andere financiele zekerheid)
van de exploitant, de vraag naar de uiteindelijke aansprakelijkheid niet meer van belang zou zijn
De aansprakelijkheidsvordering van een derde tegen de leverancier kon maar best worden afge-
schaft omdat dit anders zou leiden tot ingewikkelde en langdurige processen.

Het uitsluiten van extracontractuele vorderingen van slachtoffers van een kemongeval tegen de
leveranciers van de exploitant van de kerninstallatie zou echter niet volstaan. Ook de (contractue-
le) vorderingen van de exploitant tegen de leveranciers dienden onmogelijk te worden gemaakt'".

Volgens het Harvard Rapport was het voor slachtoffers van een kemongeval voldoende dat de
exploitant is verzekerd tot het beperkte bedrag van zijn aansprakelijkheid en bestaat er weinig
reden om een deel van deze aansprakelijkheid naar andere personen door te schuiven. Zeker in-
dien de exploitant en de leverancier onder eenzelfde polis zouden zijn gedekt, heeft een regres-
recht tegen de leverancier weinig praktisch nut; dit zou neerkomen op een boekhoudkundige
operatie van de verzekeraar, zo luidde de redenering"'. Het regresrecht diende ook te worden
afgeschaft om te vermijden dat de Staat, die tengevolge van een kemongeval eveneens een be-
paalde schade zou hebben vergoed (met name in het kader van een sociaal zekerheidsstelsel), zou
worden gesubrogeerd in de rechten van de exploitant: indien de exploitant over een regresrecht
zou beschikken, zou de Staat in dat regresrecht worden gesubrogeerd"*.

Volgens de auteurs van het Harvard Rapport bestonden er bijgevolg voldoende redencn om er-
voor te zorgen dat schadevergoeding enkel kon worden bekomen van het "veiligheidsfonds" van
de exploitant (met name diens aansprakelijkheidsverzekering of financiele zekerheid) en om alle
vorderingen tegen de leveranciers van de exploitant - zowel vorderingen van derden als vorderin-
gen van de leverancier zelf- onmogelijk te maken.

Hoe deze doelstelling kon worden bereikt, werd geanalyseerd in de paragraaf met als titel "We-
/Ao</s/or CAanne///'/jg a// 77»W Party 7brt Su/Vs /o //ie O/wa/or" '". Het is inderdaad in deze
paragraaf van het Harvard Rapport, behorende tot de sectie "Liability of Suppliers" dat wordt
gesproken van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant. Deze sectie valt op haar
beurt onder het hoofdstuk: "Areas in which Government Action is Desirable". Een adequaat wet-
gevend ingrijpen was hier bijgevolg noodzakelijk.

Een dergelijk ingrijpen kon op verschillende wijzen gebeuren. Zo kon de wet het aantal verweer-
ders beperken waartegen een slachtoffer zich kan keren. De auteurs van het Harvard Rapport
stelden dat de leveranciers onvoldoende zouden worden beschermd wanneer een wet het aantal
personen zou beperken dat door slachtoffers van een kemongeval kan worden aangesproken. Dit
zou namelijk worden beschouwd als een procedureregel die door de rechter terzijde kon worden
geschoven.

Indien daarentegen de wet van het land van het ongeval elke vordering tegen leveranciers zou af-
schaffen, dan zou dit niet zo makkelijk terzijde kunnen worden geschoven"*. Het afschaffen van

"* Zie hierover Murphy, A.W., "Third Parry Liability of Suppliers in International Nuclear Transactions,
in Weinstein, J.L. (ed), "Progress in Nuclear Energy",/.c, 176. --'• -

' " //arvarrf/topport, 57. *"•"* • •• "' •* "
"* /fonwrf /toppor/, 57-58. - : ri. ; . • • _ . . •• "
' " //orvarrf flapport, 58. " '
' " Volgens de auteurs van het Rapport was dit een "matter (...) of substance" (Warvarrf flapport, 58).
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de vorderingen tegen de leverancier kon, steeds volgens het Harvard Rapport, worden vcrant-
woord door het feit dat deze afschaffing kadert in een geheel van maatregclen dat de beschik-
baarheid garandeert van bepaalde fondsen.

Concluderend zou de eenvoudigste en meest effectieve oplossing er volgens het Harvard Rapport
in bestaan dat alle rechtsvorderingen tegen de leveranciers zouden worden afgeschaft door wetge-
vend ingrijpen'". Door de nieuwe sociale en economische omstandigheden - onder meer veroor-
2aakt door het vreedzaam gebruik van kemenergie - werd een dergelijke wetgevende ingreep
noodzakelijk geacht; rechtsdogmatische bezwaren tegen de kanalisatie van aansprakelijkheid
konden moeilijk worden aanvaard.

Het wekt dan ook weinig verwondering dat het Harvard Rapport aandrong op het afsluiten van
een intemationale overeenkomst'*°, waartoe zoveel mogelijk landen dienden toe te treden: hoe
meer landen een dergelijk systeem zouden aanvaarden, hoe "veiliger" de leveranciers zouden
worden ten aanzien van vorderingen van derden. Indien een land niet zou toetreden tot een ver-
drag, of indien het in zijn interne wetgeving de vooropgestelde maatregelen niet had ingevoerd,
dan zouden de leveranciers nog steeds kunnen worden gedagvaard in of door slachtoffers van dat
land'".

Toen het rapport werd geschreven, waren de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs in voi-
le gang. In bijlage van het Rapport is trouwens een ontwerptekst van het Verdrag opgenomen.
Geredeneerd werd dat een uniform aansprakelijkheidssysteem, gebaseerd op intemationale ver-
plichtingen zowel de belangen zou dienen van de installatiestaat, van de staten waar de schade
wordt geleden als van de staten die materiaal en diensten hebben geleverd'".

Nochtans suggereerde het Harvard Rapport dat het Verdrag van Parijs niet de ideale oplossing
was omdat het slechts een regionaal verdrag is; het werd dan ook eerder gezien als een soort van
tussenoplossing voor verdere intemationale afspraken'", bij voorkeur in het kader van het
IAEA'". Zoals bekend werd 3 jaar na het Verdrag van Parijs ook het Verdrag van Wenen onder-
tekend. De basisprincipes van beide intemationale nucleaire aansprakelijkheidsregimes, die in dit
hoofdstuk worden besproken, zijn dan ook grotendeels gebaseerd op de twaalf maatregelen voor-
opgesteld door het Harvard Rapport.

p p / , 59.
Dit was ovcrigens niet alleen de mening van de auteurs van het Harvard Rapport, maar ook van de
leden van de USAEC. Zie bijvoorbeeld de bijdrage van een lid van de USAEC in dat verband: Fer-
guson, E.E., "Liability for Nuclear Hazards: international Problems and Progress", in Mayda, J. (ed.),
/((om/c £/ie/-gy onrf Law, School of Law, Puerto Rico, 1959, 140-149.
/farvarrf /toppo/7, 58.
Ferguson, E.E., "Liability for Nuclear Hazards: international Problems and Progress", in Mayda, J.
(ed.),/.c, 141.
"(...) a draft convention of regional scope which can serve on an interim basis as a partial groundwork
for further international arrangements and national legislation, pending eventual conclusion of a world-
wide agreement" (tfarva/tf flapport, 17).
Ook Stason en Estep pleitten ervoor dat buitenlandse regeringen zouden voorzien in een aan de Ameri-
kaanse Price-Anderson Act analoge bescherming voor de leveranciers (Stason, E.B., Estep, S.D. en
Pierce, W.J., "Atoms and the Law", Ac, 780). Zie hierover ook Hardy, M.J.L. "Nuclear Liability: the
general principles of law and further proposals", SriffrA KearftooJt q/V/i/e/Tiar/'orta/ Law, 1960, 246.
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2.1.4. Conclusie

Het concept "kanalisatie van aansprakelijkheid" zoals die in het kemenergierecht wordt gehan-
teerd, is ontstaan als cen contractuele vrijwaringsclausule. Deze vrijwaringsclausule werd aan-
gewend in de contracten tussen de USAEC en private ondernemingen die nucleaire activiteiten
wensten te ontwikkelen. De kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht stamt dus
oorspronkelijk uit het contractenrecht'".

Via de vrijwaringsclausule of/10W /wrm/ess c/aiwe kon de industrie weliswaar worden aansprake-
lijk gcsteld voor schade uit een kernongeval, maar de financiele gevolgen hiervan werden voile-
dig door de overheid gedragen. Er werden met andere woordcn contractuele afspraken gemaakt
over de gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid; de aansprakelijkheidsgronden zelf bleven
onverminderd van kracht.

Door de Atomic Energy Act van 1954 werd de vrijwaringsclausule gewoon omgekeerd. Het was
de industrie - de vergunninghouder - die voortaan de overheid diende te vrijwaren tegen mogelij-
ke aanspraken van derden. Het resultaat was dat de investeringen in kemenergie vanwege de
industrie, nagenoeg stilvielen.

Om hieraan tegemoet te komen, werd onderzoek verricht naar manieren om zowel de industrie als
het publiek te beschermen. Volgens het Voorlopige Rapport diende dc overheid tijdclijk de finan-
ciele lasten over te nemen die op de industrie rustten ingevolge de mogelijke aansprakelijkheids-
vorderingen van derden'". Dit principe werd overgenomen in de Price-Anderson Act van 1957.
Het daarin opgenomen /mfemn/'/y Program/?! is in feite niets meer dan de inschrijving in een wet
van de vrijwaringsclausules die eerder werden gebruikt in contracten tussen dc overheid en de
industrie: indien de schade een bepaald bedrag te boven ging, zou de overheid de industrie vrijwa-
ren tegen de financiele gevolgen van deze aansprakelijkheid.

Door de afschaffing van het overheidsmonopolie op de ontwikkeling van kemenergie, ging ook
de Europese markt open voor de Amerikaanse leveranciers. Dit impliceerde dat zij niet enkel
wensten te worden beschermd tegen vorderingen in eigen land voor kernongevallen in de VS,
maar ook tegen vorderingen voor schade uit kernongevallen in Europa. Het Harvard Rapport
leidde tot de conclusie dat zowel vanuit procesrechtelijk, verzekerings- als vanuit redelijkheids-
oogpunt er maatregelen dienden te worden genomen. De beste oplossing bestond erin om via een
internationaal verdrag elke vordering tegen de leveranciers onmogelijk te maken. Belangrijk
hierbij is het feit dat de invoering van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van
de kerninstallatie kaderde in een geheel van maatregelen waaronder ook de beperking van de aan-
sprakelijkheid en de exclusieve bevoegdheid van een rechter per land. Tegelijk stelde het Harvard
Rapport dat zowel diende te worden ingegrepen in het extracontractuele aansprakelijkheidsrecht
(relatie leverancier-derde) als in het contractuele aansprakelijkheidsrecht (relatie leverancier-
exploitant).

In intemationale nucleaire transacties was meer nodig dan een bescherming tegen de financiele
gevolgen van aansprakelijkheid; volgens de auteurs van het Harvard Rapport dienden de leveran-
ciers ook te worden beschermd tegen de aansprakelijkheid zelf. Uit de analyse is inderdaad geble-

Fischerhof, H., "Essai d'une theorie juridique de la canalisation de la responsabilite d'une installation
nucleaire", o.c, 112.
Deze tussenkomst werd inderdaad gezien als een tijdelijke maatregel die de industrie moest toelaten
om zich voor te bereiden op de vrije markt. •
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ken dat in de ogen van de leveranciers de gewone contractuele vrijwaringsbedingen volstonden
zolang de leveringen van de Amerikaanse industrie zich beperkten tot eigen land, maar dat voor
intemationale leveringen een wefte///'/:e ingreep in het contractuele en extracontractuele aanspra-
kelijkheidsrecht werd noodzakelijk geacht. Hoe deze ingreep en dus de kanalisatie van aansprake-
lijkheid uiteindelijk in het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 en in de Belgische en Nederlandse
nucleaire aansprakelijkheidswetgeving is verwoord, wordt in onderstaande paragraaf besprokcn.

2.Z

In dit deel wordt de precieze inhoud toegelicht van de term kanalisatie van aansprakelijkheid in
het kernenergierecht. Hier wordt in eerste instantie het klassieke onderscheid aangegeven tussen
economische en juridische kanalisatie (§ 2.2.1). Dit is een zeer belangrijk, hoewel zeker niet
alomvattend, onderscheid dat een belangrijke positie inneemt bij de verdere analyse. In tweede
instantie worden de redencn besproken waarom, volgens de Ex^o^e des A/o/i/i, in het Verdrag
van Parijs de aansprakelijkheid werd gekanaliseerd naar de exploitant van de kerninstallatie
(§ 2.2.2). Hier wordt dus in feite de vraag beantwoord of de redenen waarom de kanalisatie van
aansprakelijkheid werd ingevoerd in het Verdrag van Parijs, vergelijkbaar zijn met de redenen die
in het Harvard Rapport werden naar voren geschoven.

De bespreking van de eigenlijke betekenis van het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid"
onder het Verdrag van Parijs, wordt opgesplitst in twee elementen. Ten eerste wordt de definitie
van kanalisatie van aansprakelijkheid in het intemationale kernenergierecht weergegeven
(§ 2.2.3). Doordat kanalisatie ook gevolgen heeft op de (regres)positie van de exploitant, wordt in
tweede instantie onderzocht wat precies de strekking is van de kanalisatie van aansprakelijkheid
onder het Verdrag van Parijs (§ 2.2.4). Aansluitend hierbij wordt aangegeven hoe de kanalisatie is
opgenomen in het Belgische en het Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidsrecht (§ 2.2.5).

Doordat de kanalisatie van aansprakelijkheid in feite een inbreuk betekent op het gemene aan-
sprakelijkheidsrecht, is het niet verwonderlijk dat de invoering van dit principe tot weerstand
heeft geleid en dit zowel op internationaal als op nationaal vlak. De precieze oorzaak van deze
weerstand, wordt in § 2.2.6 besproken. Zoals zal blijken heeft de weerstand tegen de kanalisatie
ten dele te maken met de bedoeling van de verdragspartijen om, via het Verdrag van Parijs, een
exclusief en exhaustief systeem in het leven te roepen. Dit betekent dat de schade die de in het
Verdrag voorziene bedragen te boven gaat, niet op een andere basis voor vergoeding in aan-
merking komt. De vraag of de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een kcrn-
installatie inderdaad exclusief en exhaustief is, wordt in § 2.2.7 beantwoord.

Het Harvard Rapport ging ervan uit dat een combinatie van maatregelen noodzakelijk was om de
bescherming van de leveranciers te garanderen. In § 2.2.8 zal worden aangetoond dat de IPR-
regels, zoals voorzien in het Harvard Rapport en uiteindelijk ook in het intemationale nucleaire
aansprakelijkheidsrecht, inderdaad onontbeerlijk zijn om de kanalisatie van aansprakelijkheid
sluitend te maken. Precies het belang van deze IPR-regels in samenhang met de kanalisatie van
aansprakelijkheid waren belangrijke elementen bij de totstandkoming van het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie van 12 September 1997. In § 2.2.9 zal worden aangetoond dat dc on-
derhandelingen van dit Verdrag emstig werden bemoeilijkt door discussies met bctrekking tot de
kanalisatie van aansprakelijkheid en zal worden aangegeven waarom dc VS, die tot voor kort
geen van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen hadden ondertekend, het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie als een van de eersten hebben ondertekend.

De rol die de kanalisatie van aansprakelijkheid heeft ingenomen bij de onderhandelingen van het
Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van 1997 toont reeds aan dat kanalisatie van aansprake-
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lijkheid nog steeds actueel is ten aanzien van Amerikaanse leveranciers. In § 2.2.10 zal worden
aangetoond dat de kanalisatie van aansprakelijkheid in het intemationale kemenergierecht bij de
aanvang van de eenentwintigste eeuw ook actueel is ten aanzien van de Europese nucleaire toele-
veringsindustrie. De analyse van de kanalisatie van aansprakelijkheid wordt afgesloten met enkele
conclusies (§ 2.2.11).

2.2.1. Verschil tussen economische en juridische kanalisatie van aansprakelijkheid

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen economische of onrechtstreekse kanalisatie en
juridische of rechtstreekse kanalisatie"'.

Juridische kanalisatie betekent enerzijds dat slechts een enkele, welbepaalde persoon aansprake-
lijk is voor alle schade die wordt veroorzaakt uit een bepaalde activiteit of uit een bepaald feit,
ook al liggen andere personen aan dc oorzaak van de schade en anderzijds dat deze persoon
slechts op een enkele juridische grond kan worden aangesproken. Hierbij is een vordering tegen
andere personen juridisch onmogelijk, precies omwille van het feit dat de aansprakelijkheid alge-
heel bij een persoon is geconcentreerd.

Economische kanalisatie betekent dat de personen die de schade hebben veroorzaakt principieel
aansprakelijk zijn en blijven, maar dat de uiteindelijke economische last van de schade door een
welbepaalde persoon wordt gedragen. Andere personen dan diegenen naar wie de aansprakelijk-
heid economisch wordt gekanaliseerd kunnen bijgevolg juridisch aansprakelijk worden gesteld,
met dien verstande dat de sommen waartoe zij werden veroordeeld zullen worden gedekt door
degene naar wie deze schade economisch wordt gekanaliseerd.

Het grote verschil tussen beide soorten kanalisatie is dat de juridische kanalisatie een deel van het
gemene aansprakelijkheidsrecht buiten werking stelt. De aansprakelijkheid wordt op een enkele
persoon geconcentreerd, hoewel op basis van het klassieke aansprakelijkheidsrecht ook andere
personen aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bij economische kanalisatie daarentegen wordt
het gemene aansprakelijkheidsrecht intact gelaten.

Tot op zekere hoogte is het resultaat van beide vormen van kanalisatie evenwel hetzelfde, aan-
gezien onder beide vormen degene naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd, uiteinde-
lijk de economische gevolgen van de aansprakelijkheid zal dragen'^. Dit wordt bijvoorbeeld
aangetoond door de omnibus dekking onder de Price-Anderson Act in de Verenigde Staten: hoe-
wel aan het aansprakelijkheidsrecht niet wordt geraakt, zal het uiteindelijk toch de exploitant (of
diens verzekeraar) zijn die de economische last van de aansprakelijkheid zal dragen; ook onder

Cousy, H., "Een nieuwe vorm van schuldloze aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door het vreedzaam gebruik van kemenergie", Jura /-fl/conis, 1974-1975,44; Dauber, W.,
//a/tang /H> ge/S/ir/icAe 7ec/mo/og/e/i. Z)a^ fieispie/ ^tomrecAf, C.F. Miiller Juristischer Verlag,
Heidelberg, 1988, 125; Fischerhof, H., DeuttcAes /4wmgeie/z unrf S»ra/j/en.scAu/z7-ecA<, Baden-Baden,
1962,290; Hebert, J., "Nucleaire", 7«m C/aweMr Kespo/uflW/i/e C/vi/e fasc. 425-1, 1986, 1-40; Mohr,
P C , "Die Kanalisierung der Haftung unter besondere Beriicksichtigung des Atomrechts", o.c, 128;
Mosthaf, H.D., "Wirtschafllich oder rechtlich kanalisieren? Eine Streitfrage der Kemhaftung",
Kers/c/ieru/ig.srec/i/, maart 1967, Heft 9, 167-202.
Bij economische kanalisatie zal dat veelal onrechtstreeks zijn, bij juridische kanalisatie zal de persoon
naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd rechtstreeks aansprakelijk zijn.
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het stelsel van het Verdrag van Parijs en Wenen is het de exploitant van de kerninstallatie (of
diens verzekeraar) die de schade moet vergoeden'".

Indien economische kanalisatie wordt beschouwd als het verschuiven van de economische gevol-
gen van een aansprakelijkheid, dan kan ook verzekering worden beschouwd als een toepassing
van de economische kanalisatie. Bij een verzekeringsdekking wordt het risico verschoven naar de
verzekeraar"". Er kan worden geargumenteerd dat bij een aansprakelijkheidsverzekering de ver-
zekeraar het aansprakelijkheidsrisico draagt en niet langer de juridisch aansprakelijke personen.
Ook bij bedrijven wordt de verzekeringspremie doorberekend in de prijzen zodat elke aansprake-
lijkheid in hoofde van de bedrijven economisch wordt gekanaliseerd naar de consument"'.

Maar de economische kanalisatie van verzekeringen kan niet op eenzelfde voet worden geplaatst
als de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht. Bij een emstig schadegeval
(kernongeval, milieuramp, . . .) , liggen mogelijks meerdere personen feitelijk aan de oorsprong
van de schade. Een enkel schadegeval kan dus aanleiding geven tot een kluwen van rechtsverhou-
dingen waarbij enerzijds meerdere personen zich in een contractuele keten bevinden en waarbij
anderzijds ccn aantal andere personen geen contractuele band heeft ten overstaan van de zich in
de keten bevindende personen"* "•*. Er mag niet uit het oog worden verloren dat de onder-
liggende verhouding tussen de aansprakelijke en degene die de economische last van deze aan-
sprakelijkheid draagt - de verzekeraar - van con/rac/ue/e aard is: de plicht van deze laatste om de
(eeonomische) last van een gegeven schade te dragen, is gebaseerd op de uit het verzekerings-
contract voortvloeiende verbintenissen. Bij een juridische kanalisatie daarentegen bestaat in prin-
cipe geen enkele contractuele band tussen dader en slachtoffer. Een - contractuele - economische
kanalisatie dient daarom duidelijk te worden onderscheiden van de - extracontractuele - juridi-
sche kanalisatie"''. Dit verklaart ook waarom in het algemeen zeer omzichtig dient te worden
omgesprongen met het hanteren van het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid". Het risico
bestaat immers dat de contractuele en de extracontractuele verbintenissen worden verward.

In ieder geval lijkt het ons correcter om te spreken van enerzijds een economische kanalisatie en
anderzijds de juridische kanalisatie van aan,spra£efr/£/iei</. Enkel deze laatste term grijpt namelijk
in in het gemene aansprakelijkheidsrecht. Economische kanalisatie heeft enkel betrekking op de
gevolgen van aansprakelijkheid (of van een financiele last, anders dan voortvloeiend uit aanspra-
kelijkheid)"'. In het kader van dit onderzoek zal telkens worden gesproken van kanalisatie van

Vanden Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via intemationale
Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en Verhoosel, G., (red.),
"Grensoverschrijdende milieuproblemen", / .c , 451. Zieook verderop, in hoofdstuk 13.
Hiermee is niet gezegd dat verzekering uitsluitend heeft te maken met het verschuiven van een risico;
bij de economische analyse van verzekeringen zal blijken dat met name risicospreiding 6£n van de ba-
siskenmerken van verzekering is (cfr. m/ra in hoofdstuk 9).
Mosthaf, H.D., "Wirtschaftlich oder rechtlich kanalisieren? Eine Streitfrage der Kernhaftung", o.c, 197
e.v.
Of beter, waar de slachtoffers in de regel ten overstaan van de meerderheid van de zich in de keten
bevindende personen enkel een contractuele band hebben met de laatste schakel van die keten (bij-
voorbeeld bij de aankoop van een bepaald product).
Dit kluwen zal nog ingewikkelder zijn bij ongevallen met een intemationale dimensie zoals grensover-
schrijdende schade of bij verschillende nationaliteit van dader en slachtoffer.
Mosthaf heeft het in deze over een rfaarfwer/te/y/te kanalisatie (Mosthaf, H.D., "Wirtschaftlich oder
rechtlich kanalisieren? Eine Streitfrage der Kernhaftung", o.c, 198).
Later wordt teruggekomen op de begrippenverwaning van de term kanalisatie, en dan met name het
gebruik ervan buiten het kemenergierecht, cfr. in/ra, § 2.3 van dit hoofdstuk.
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aansprakelijkheid; hiermee wordt de juridische kanalisatie bedoeld. Terwijl wordt verwezen naar
de economische kanalisatie, zal dit uitdrukkelijk worden aangegeven.

Vooraleer de bepalingen van het Verdrag zelf te analyseren, wordt hieronder aangegeven waar-
om, volgens de ra/io /eg/s van het Verdrag van Parijs, de aansprakelijkheid werd gekanaliseerd
naar de exploitant van de kerninstallatie.

2.2.2. /faf/o /eg/'s volgens de Expose des Motifs bij het Verdrag van Parijs

Het Expose des Motifs van het Verdrag van Parijs benadrukt dat ingevolge de kanalisatie van
aansprakelijkheid enkel de exploitant aansprakelijk is voor de door een kemongeval veroorzaakte
schade"*. Van belang is ook dat daar meteen wordt aan toegevoegd dat het Verdrag enkel betrek-
king heeft op de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Het blijkt niet de bedoeling van kanalisatie te
zijn geweest om enige wijziging aan te brengen aan de regels inzake intemationaal publiekrecht
inzake de aansprakelijkheid van de Staat bij grensoverschrijdende schade.

Volgens het Expose des Motifs hebben twee overwegingen geleid tot de invoering van de kanali-
satie van aansprakelijkheid naar de exploitant van cen kerninstallatie. Ten eerste dienden ingewik-
keldc en langdurige rechtszaken te worden vermeden. Op deze wijze moest worden voorkomen
dat verschillende personen op verschillende juridische grondslagen zouden worden gedagvaard in
een vordering tot schadeloosstelling. Ten tweede zou de aansprakelijkheid van de leverancier
vereisen dat al degenen die zijn betrokken bij de bouw van een kerninstallatie, hiervoor een ver-
zekeringsdekking zouden nemen, naast de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant, ter-
wijl het niet eens zeker is dat deze verzekeringen verkrijgbaar of betaalbaar zijn'".

Nog steeds volgens het Expose des Motifs was het essentieel dat bij een kemongeval geen acties
kunnen worden ingeleid tegen andere personen dan de exploitant"*. Hicrbij werd vooral gedacht
aan personen die diensten hadden verleend of materiaal of uitrusting hadden gelevcrd bij het
opmaken van de plannen, bij de bouw, de constructie, het onderhoud of het herstel van de kemin-
stallatie. De vrees bestond dat indien het kemongeval zou (kunnen) te wijten zijn aan een gebrek
in het ontwerp van de installatie of aan gebrek aan gelevcrd materiaal, het slachtoffer de leveran-
cier zou kunnen aansprcken op grond van de regeling inzake productaansprakelijkheid'".

De ra//o /eg/s van het Verdrag van Parijs neemt bijgevolg twee argumenten uit het Harvard Rap-
port over: zowel het procesrechtelijke als verzekeringsargument worden in de Expose des Motifs
uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 1, a, vi van het Verdrag definieert de exploitant als de persoon die door het bevoegde gezag is
aangewezen of erkend als exploitant van een kerninstallatie. Het is bijgevolg mogelijk dat gedurende
de testfase, wanneer de reactor wordt bestuurd door of onder leiding van een van de leveranciers, de
leverancier zal worden aangewezen als exploitant onder toepassing van het Verdrag. Indien een vorde-
ring wordt ingesteld, zal de rechter moeten nagaan wie door de bevoegde autoriteiten van de installa-
tiestaat als exploitant is aangewezen (£>pose rfer A/o/i/i, nr. 15).
Expose rfes A/of(/i, nr. 15.
Expose rfes A/ofi/i, nr. 17.
Expose rfes Mofj/i, nr. 17, in fine.
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22.3. Defmitie van het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid" in het internationale
kernenergierecht

Tijdens de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs, werden meerdere voorstellen gelanceerd
om tegemoet te komen aan de vrees van Amerikaanse leveranciers van kerninstallaties in Euro-
pa**. Het ene voorstel voorzag in de invoering van een stelsel van economische kanalisatie naar
Amerikaans model; een ander voorstel voorzag in de invoering van een stelsel van juridische
kanalisatie van aansprakelijkheid, waarbij vorderingen tegen de leverancier werden beperkt.
Voornamelijk de Europese verzekeringsindustrie leek echter niet geneigd om polissen met een
omnibusdekking (waarbij zowel de aansprakelijkheid van de exploitant als deze van zijn leveran-
ciers werden gedekt) uit te schrijven*". De meerderheid van organisaties en delegaties die bij de
onderhandelingen van het Verdrag van Parijs waren betrokken kozen blijkbaar vrij snel voor het
afschaffen van de vorderingen tegen de leveranciers^.

De kanalisatie van aansprakelijkheid wordt als volgt gedefinieerd in artikel 6 van het Verdrag van
Parijs:

"Het recht op vergoeding van schade ontstaan door een kernongeval kan slechts wor-
den uitgeoefend tegen een exploitant die overeenkomstig dit Verdrag aansprakelijk is
( • • • ) •

Tenzij in dit artikel anders is bepaald, is niemand anders aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door een kernongeval (...)"•

In het Verdrag van Wenen wordt de kanalisatie van aansprakelijkheid als volgt verwoord:

"Except as otherwise provided in this Convention, no person other than the operator
shall be liable for nuclear damage"*".

De omschrijving van de kanalisatie van aansprakelijkheid houdt twee elementen in**. Ten eerste
kan, indien zich een kernongeval voordoet zoals gedefinieerd in het Verdrag van Parijs of van
Wenen, de exploitant alleen onder het Verdrag aansprakelijk worden gesteld en ten tweede is nie-
mand anders dan de exploitant aansprakelijk voor schade uit een kernongeval.

Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 115-117.
Murphy, A.W., "Third Party Liability of Suppliers in International Nuclear Transactions", in
Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", Ac, 180.
Ook de ontwerptekst van het Verdrag van Wenen voorzag in een systeem van economische kanalisalie,
hierbij uitdrukkelijk verwijzend naar de Amerikaanse Atomic Energy Act (Q(/7c/fl/ /?ecorrfi F/e/mo
Convenf/on, 74-75).
Artikel II.5 van het Verdrag van Wenen van 1963.
Cousy, H., "Een nieuwe vorm van schuldlozc aansprakelijkheid — Aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door het vreedzaam gebruik van kemenergie", o.c, 45; Pelzer, N., "The present state of re-
search carried out by the English speaking section", o.c, 276-277; Vanden Borre T., "Transplantatie
van kanalisatie van aansprakelijkheid van het kernenergierecht naar het milieu(aansprakelijk-
heids)recht: een goede of een gebrekkige zaak?", in Faure, M. en Deketelaere, K., (red.), "Ius Commu-
ne en Milieurecht", Ac, 343-344; Vanden Borre, T., "Channelling of Liability: A Few Juridicial and
Economic Views on an Inadequate Legal Construction", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary
Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 22.
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Dit betekent vooral dat het Verdrag van Parijs of het Verdrag van Wenen de enige rechtsgrond
biedt waarop een slachtoffer zich kan beroepen ter vergoeding van de door hem geleden schade
uit een kernongeval. Deze kanalisatie van aansprakelijkheid leidt ertoe dat elke andere aansprake-
lijkheidsgrond buiten werking wordt gesteld. Indien een slachtoffer schade lijdt ingevolge de
activiteit of een inrichting waarvoor de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd, kan hij enkel en
alleen de persoon naar wie deze aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd (i.e. de exploitant van een
keminstallatie) aansprakelijk stellen. Kanalisatie in het kemencrgierecht brengt het slachtoffer
automatisch bij de exploitant terecht^: enkel de exploitant kan worden aangesproken en hij kan
enkel worden aangesproken op grond van de Verdragsbepalingen.

De kanalisatie der aansprakelijkheid leidt er in tweede instantie toe dat de exploitant van een
keminstallatie voor de bedragen die hij of zijn verzekeraar aan slachtoffers van een kernongeval
heeft uitgekeerd, in beginsel niet beschikt over een regresvordering tegen zijn leveranciers**.
Andere personen die hebben meegeholpen aan de bouw van de keminstallatie kunnen niet worden
aangesproken; een regresrecht kan slechts in een aantal welbepaalde gevallen worden uitgeoe-
fend. Bovendien zal de exploitant, in de hypothese dat een andere persoon dan de exploitant of
een van zijn werknemers of aangestelden het ongeval heeft veroorzaakt, in beginsel geen rechtop
verhaal hebben tegen degene die rfe/ac/o het ongeval veroorzaakte. De kanalisatie van aansprake-
lijkheid zoals voorzien in het Verdrag van Parijs schakelt niet enkel de extracontractuele vorde-
ringen uit tussen een slachtoffer en, bijvoorbeeld, een leverancier van de exploitant, maar het
beperkt ook het regresrecht van de exploitant tegenover diens leverancier. Belangrijk is dus dat
het Verdrag van Parijs en het Verdrag van Wenen de aansprakelijkheid juridisch kanaliseren naar
de exploitant van de keminstallatie. Op zich bieden de Verdragen niet de mogelijkheid om naar
het voorbeeld van de Amerikaanse Price-Anderson Act een systeem van economische kanalisatie
in te voeren.

Aan het principe van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een kem-
installatie worden in het Verdrag van Parijs drie uitzonderingen aangebracht^". Ten eerste kent
artikcl 6, f een verhaalsrecht toe aan de exploitant indien het kernongeval werd veroorzaakt door
een handelen of nalaten met het opzet schade te veroorzaken, op de persoon die met opzet heeft
gehandeld of nagelaten heeft te handelen. Het is echter niet omdat dergelijk regresrecht werd
toegekend, dat zomaar het gemeenrechtelijk regime opnieuw toepassing zal vinden. Het "Expose
des Motifs" stelt immers uitdrukkelijk dat hoe dan ook de regel resport<feaf super/or buiten wer-
king blijfP". Bijgevolg zal een persoon die met opzet schade heeft berokkend - hetzij door han-
delen, hetzij door nalaten te handelen - en die dit deed tijdens de uitvoering van zijn beroeps-
werkzaamheden, de enige persoon zijn die kan worden aangesproken. De exploitant zal zich, in
tegenstelling tot het gemeenrechtelijke regime, niet tot de werkgever van die persoon kunnen
richten.

Ten tweede zal de exploitant over een regresrecht beschikken indien dit uitdrukkelijk bij overeen-
komst werd bepaald (artikel 6, f, ii van het Verdrag). Dit regresrecht kan uiteraard via subrogatie
worden uitgeoefend door de verzekeraar of door degene die een andere financiele zekerheid heeft
gesteld.

Pelzer, N., "Channelling: Concept and Policy under the Paris and the Vienna Conventions", Joint
CEC/IAEA/NEA Training Seminar on A/uc/eor imv, Bratislava, 30 augustus - 2 September 1994.
Deze regel vindt haar grondslag in het eerder aangehaalde verzekeringsargument: indien zowel leve-
rancier als de exploitant zich voor eenzelfde risico zouden (moeten) verzekeren dan zou dit leiden tot
een dubbele verzekeringsdekking.
In het Verdrag van Wenen werden analoge uitzonderingen opgenomen. • • •
Etpose rfes Mofi/j, nr. 19.
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Ten derde is ook in een regresrecht voorzien ingeval van doorvoer van nucleaire stoffen. Volgens
artikel 7 e) van het Verdrag van Parijs kan een Verdragsluitende Partij de doorvoer van nucleaire
stoffen op haar grondgebied afhankelijk stellen van de voorwaarde dat het maximumbedrag
waarvoor de betrokken exploitant aansprakelijk is, wordt verhoogd tot op hetzelfde niveau als de
aansprakelijkheid van de exploitant van het transitland. Indien een dergelijke doorvoer zou ge-
schieden zonder de toestemming van deze laatste dan beschikt hij, ingeval de schade diens aan-
sprakelijkheid overtreft, over een regresvordering tegen de vervoerder.

Er heeft evenwel steeds discussie bestaan over de interpretatie van artikel 6 van het Verdrag van
Parijs - en van het corresponderende artikel in het Verdrag van Wenen. Ter discussie stond de
vraag of de leveranciers van de exploitant, dankzij de kanalisatie van aansprakelijkheid, enkel
immuun zijn tegen vorderingen van derdcn, dan wel of zij ook immuun zijn tegen vorderingen
van de exploitant ter zake van de door hem geleden eigenschade. Deze problematiek wordt hier-
onder aan de orde gesteld. . ._ '•<••,;

2.2.4. Strekking van de kanalisatie van aansprakelijkheid zoals voorzien in het Verdrag
van Parijs

Door de kanalisatie van aansprakelijkheid zoals voorzien in het Verdrag van Parijs is een leve-
rancier immuun tegen een vordering van het slachtoffer van een kemongeval. Voor wat betreft de
aansprakelijkheid van de leveranciers /e« aa/izie/i van de exp/ortan/ van de kerninstallatie, heeft in
het kemenergierecht steeds onzekerheid bestaan over de interpretatie van het in het Verdrag van
Parijs voorziene regresrecht. De kern van de discussie heeft betrekking op de vraag of de kanali-
satie van aansprakelijkheid aan de exploitant de mogelijkheid ontneemt, c.q. beperkt om zijn
eigenschade terug te vorderen van zijn leverancier(s). Met andere woorden: strekt de kanalisatie
zich uit tot de vorderingen van de exploitant tegen zijn leveranciers voor wat betreft de schade
aan de kerninstallatie, of heeft de kanalisatie van aansprakelijkheid enkel tot gevolg dat de exploi-
tant slechts in beperkte gevallen regres mag uitoefenen voor de schadevergoeding die hij aan
slachtoffers heeft uitbetaald^?

Volgens artikel 6 van het Verdrag van Parijs beschikt de exploitant enkel over een regresrecht
indien dit contractueel werd bepaald. Dit impliceert dat de exploitant dc bedragen die hij aan
derden heeft uitbetaald ingevolge zijn aansprakelijkheid naar aanleiding van een kemongeval,
slechts kan terugvorderen van de leverancier, indien dit contractueel werd overeengekomen. Maar
in het international kemenergierecht bestaat discussie over de vraag of dit ook betekent dat de
exploitant de schade aan zijn eigen kerninstallatie slechts kan terugvorderen van de leverancier
indien dit contractueel werd overeengekomen.

Deze discussie is bepalend voor de omvang van de immuniteit van de leveranciers, en dus ook
voor de omvang van de kanalisatie van aansprakelijkheid. Een volledige bcscherming van de
leveranciers zou impliceren dat niet alleen vorderingen van derden tegen de leverancier onmoge-
lijk werden gemaakt, maar dat ook vorderingen van de exploitant tegen de leverancier zouden
worden onmogelijk gemaakt*'°. Tijdens de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs en het
Verdrag van Wenen, bleek overeenstemming te bestaan over het feit dat leveranciers dienden te
worden beschermd tegen vorderingen van slachtoffers van een kemongeval; grotc onenigheid

Beyens, M., "Les dommages aux biens sur le site", in /?e/brm o/O'viV M/c/ear LiaM/fy, OECD, Paris,
,,„ 2000,509.
210

Murphy, A.W., "Third Party Liability of Suppliers in International Nuclear Transactions", in
Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", / . c , 166-186,176.
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bestond evenwel over de mate waarin de leveranciers dienden te worden beschermd tegen de
regresrechten waarover de exploitant overeenkomstig het gemene recht beschikt^".

Omdat de juiste strekking van dit regresrecht essentieel is bij beoordeling van de al dan niet abso-
lute immuniteit van de leveranciers en bijgevolg bij de interpretatie van de omvang van de kana-
lisatie van aansprakelijkheid, wordt dit hieronder verder toegelicht. Overigens is de vraag naarde
strekking van de kanalisatie van aansprakelijkheid actueel: deze problematiek maakt het voorwerp
uit van de onderhandelingen inzake de revisie van het Verdrag van P i j * ' *

Volgens Vcdel zijn in de literatuur twee interpretaties terug te vinden*". De eerste visie stelt dat
de leveranciers volledig immuun zijn voor vorderingen uit een kernongeval (§ 2.2.4.1). Volgens
de tweede visie daarentegen kunnen de leveranciers wel degelijk worden aangesproken voor wat
betreft de schade aan de installatie van de exploitant (§ 2.2.4.2). De verschillende elementen van
de analyse worden gebundeld in § 2.2.4.3.

2.2.4./. £ers/e vj's/'e: rfe /everanc/'ers zi/n zowe/ jm/nuun /egen vorflermgen van a"e ecp/oi/am
;>igevo/ge a*e door nem fcetaa/ae .rc/iarfevergoeaVflg a/5 gevo/g van de door Aem getafen

Volgens een eerste interpretatie omvat artikel 6 van het Verdrag van Parijs zowel de extra-
contractuele aansprakelijkheid tegenover derden als de contractuele aansprakelijkheid in de relatie
tussen de exploitant en de leverancier. Drie argumenten onderbouwen deze visie.

Zo wordt in de eerste plaats gesteld dat het feit dat een dergelijk onderscheid niet wordt gemaakt
in de tekst van het Verdrag van Parijs, precies aangceft dat de autcurs van het Verdrag van Parijs
zowel de extracontractuele aansprakelijkheid tegenover derden als de contractuele aansprakelijk-
heid (voor eigenschadc van de exploitant) beoogden. Artikel 6 van het Verdrag van Parijs luidt
immers: "Het recht op vergoeding van schade ontstaan door een kemongeval kan slechts worden
uitgeoefend tegen een exploitant", en dus niet tegen een leverancier, zelfs niet indien deze laatste
schade veroorzaakt aan de eigen goederen exploitant of aan de goedcren die zich op de site be-
vinden. Hieruit wordt afgeleid dat het beginsel van de kanalisatie van aansprakelijkheid, dat in
zeer absolute termen is voorwoord, verhindert dat de contractuele aansprakelijkheid aan het ge-
mene recht zou onderworpen zijn, zelfs bij eigenschade van de exploitant.

In de tweede plaats blijkt dat met name artikel 6, f) in een regresrecht voorziet indien dit contrac-
tueel werd overeengekomen. /I con/rano wordt hieruit afgeleid dat zowel de extracontractuele als
de contractuele aansprakelijkheid worden gekanaliseerd naar de exploitant en dat de opstellers
van het Verdrag terdege rekening hielden met de contractuele relaties tussen de exploitant en zijn
leverancier. Indien het de bedoeling zou zijn geweest van de Verdragspartijen om dc contractuele

Hebert, J., "Nucleaire", o.c, 31; Murphy, A.W., "Third Party Liability of Suppliers in Internationa!
Nuclear Transactions", in Weinstein, J.L. (ed), "Progress in Nuclear Energy", Ac, 179.
De NEA heeft de rcchtsonzekerheid in verband met de interpretatie van deze bepaling van het Verdrag
van Parijs erkend. Note by the Secretariat, "On site property damage under the Paris-Convention",

*" Vedel, G., "Un probldme difficile: la responsabiliti des fouraisseurs envers les exploitants d'installa-
tions nucl£aires en cas de dommage nucldaire imputable au fait de ceux-ci", Ca/i/erj .
/ Wec/r/ci/e er rfe gaz, 1973, 249-263.

254



Hoofdstuk 4 - Basisprincipes van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving

aansprakelijkheid te onderwerpen aan het gemene recht, dan was zulks expliciet vermeld in plaats
van de kanalisatie van aansprakelijkheid in dergelijke absolute termen te formuleren*''*.

Bovendien zou, steeds volgens deze visie, een vordering van de exploitant tegen de leverancier in
strijd zijn met een van de fundamentele basisprincipes van het Verdrag: dit wil namelijk de ont-
wikkeling van kemenergie niet belemmeren. Indien een vordering tegen de leverancier zou wor-
den toegelaten, dan zou dit in strijd zijn met de bedoeling van de Verdragspartijen"".

Tenslotte wordt uit het feit dat de exploitant niet aansprakelijk is voor de schade aan zijn instal-
latie, afgeleid dat de eigenschade van de exploitant op niemand kan worden verhaald^'*.

Deze visie impliceert dus dat het Verdrag van Parijs de exploitant zowel het regresrecht ontneemt
ten aanzien van de schadevergoeding die hij - of zijn verzekeraar - aan derden heeft uitgekeerd,
als ten aanzien van de schade aan de eigen installatie. Recent werd deze stelling ovcrigens nog
verdedigd door Wiwen-Nilson. Volgens deze auteur laten noch het Verdrag van Parijs, noch het
Verdrag van Wenen toe dat vorderingen tegen leveranciers zouden worden ingediend ten aanzien
van schade aan de installatie zelf, tenzij de leverancier schriftelijk heeft ingestemd met deze
aansprakelijkheid"".

2.2.4.2. 7We</e v/s/e: /everanc/'err ziyn n/ef immimn tege/j vo/vfemigen van rfe e^p/oi/anf i
vo/ge rfe eigenscAarfe van

Volgens een tweede interpretatie is artikel 6 van het Verdrag uitsluitend van toepassing op de
extracontractuele aansprakelijkheid tcgenover derden en laat deze onverlet de contractuele aan-
sprakelijkheid in de relatie tussen de exploitant en de leverancier. Ook deze visie wordt uitge-
bouwd in drie argumenten.

In de eerste plaats bestaat er geen aansprakelijkheid jegens derden ter zake van de eigenschade: de
exploitant kan onmogelijk aansprakelijk zijn voor de door hem geleden schade en bijgevolg kan
de kanalisatie onmogelijk betrekking hebben op de contractuele aansprakelijkheid in de relatie
tussen de exploitant en zijn leverancier. Het argument dat de kanalisatie van aansprakelijkheid in
absolute termen is verwoord, is gebaseerd op een foute interpretatie: de kanalisatie geldt immers
enkel in zoverre de exploitant ingevolge het Verdrag van Parijs aansprakelijk is.

In de tweede plaats toont het regresrecht als voorzien in artikel 6, f, ii) van het Verdrag van Parijs
aan dat enkel sprake is van kanalisatie voor vorderingen ingesteld /egen de exploitant en niet van
kanalisatie van vorderingen rfoor de exploitant ingesteld.

Tenslotte wordt het gehele systeem zoals voorzien in het Verdrag van Parijs opgezet om ccn
onbcgrensd risico het hoofd te kunnen bieden; maar het nucleaire risico is enkel onbegrensd

Vedel, G., "Un probleme difficile: la responsabilite' des foumisseurs envers les exploitants d'installa-
tions nucleaires en cas de dommage nucliaire imputable au fait de ceux-ci", o.c, 255.
ftidem, 255.
Beyens, M., "Les dommages aux biens sur le site", in "Reform of Civil Nuclear Liability", / . c , 511.
Wiwen-Nilsson, T., "Memorandum. Liability of Suppliers and Contractors for nuclear damage to on-
site property under the Vienna Convention for Nuclear Damage 1963", A'£/(/Z,£G/£»OC('97;j.
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tegenover slachtofFers en niet in de (contractuele) relatie tussen exploitant en diens leveran
cier(s)™.

2.2.4.5.

Op basis van de resultaten van de eerdere analyse in dit boek, kan enkel deze tweede visie worden
bijgetreden. De gehele discussie is naar onze mening overigens zonder voorwerp. De verdedigers
van de eerste visie gaan namelijk voorbij aan de inhoud van het begrip "regresrecht".

Een regresrecht is het recht waarover een persoon beschikt om een door hem uitbetaalde schade-
vergoeding of uitkering terug te vorderen van een andere persoon. Een regresrecht veronderstelt
dus minstens drie verschillende partijen. Het regTesrecht bestaat erin dat de initiele schuldenaar
schuldeiser wordt in een andere rechtsverhouding en dit ten aanzien van de compensatie die hij
heeft bctaald aan de initiele schuldeiser^". Indien dus wordt gesproken van een regresrecht in het
kader van het Verdrag van Parijs, dan kan dit alleen betrekking hebben op de schadevergoeding
die de exploitant aan slachtoffers heeft uitbetaald. De discussie omtrent de strekking van het
regTesrecht van de exploitant is dus deels zonder voorwerp omdat er nooit sprake kan zijn van een
regres indien de exploitant de schade van zijn eigen installatie wenst ten laste te leggen van zijn
leverancier.

Ook het Verdrag van Parijs laat er weinig twijfel over bestaan dat de exploitant de eigenschade
kan verhalen op zijn leverancier. Het is immers zo dat een contractuele vordering van de exploi-
tant tegen een leverancier ingevolge de eigenschade aan de keminstallatie, duidelijk me/ onderhet
toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs valt"°. Het zou dan ook onlogisch zijn dat het
Verdrag enerzijds niet van toepassing is op de eigenschade van de exploitant, maar dat het an-
dcrzijds wcl de contractuele aansprakelijkheid van de leverancier zou beperken"'. Ook in het
Harvard Rapport vinden we steun van deze redenering. Volgens het Harvard Rapport was de
aansprakelijkheid van de leverancier tegenover de exploitant niet voorzien in ontwerpverdragen
of in de ontwerpen van wer~". Ook uit de voorbereidende werken van het Verdrag van Wenen
blijkt dat het Verdrag niet van toepassing is op de eigenschade van de exploitant en dat het geme-
ne aansprakelijkheidsrecht daarop van toepassing is^": onder verwijzing naar artikel 3 van het
Verdrag van Parijs, wcrd benadrukt dat schade aan de installatie niet onder het Verdrag valt en dat
het de exploitant vrijstaat om zijn leverancier te dagvaarden op basis van de regels inzake pro-
ductaansprakelijkheid^*. Eens de exploitant de schade heeft vergoed, had de kanalisatie zijn rol
gespeeld"'.

Vedel, C , "Un problime difficile: la responsabilite des fournisseurs envers les exploitants d'installati-
ons nucldaires en cas de dommage nucleaire imputable au fait de ceux-ci", o.c, 256.
Zie hierover onder meer Sinninghe Damste, W.A., flegrer fry O/irec/rtmof/ge Daarf, Koninklijke Ver-
mande, Lelystad, 1999, 101, evenals verschillende bijdragen in Van Boom, W.H., Hartlief, T., Spier,
J., /tegresrecA/en. 4/icAa/Ten. nanrf/iflven o/ui'f6ra'rfen, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996.
Artikel 3 van het Verdrag van Parijs stelt uitdrukkelijk dat de exploitant niet aansprakelijk is voor de
schade toegebracht aan de keminstallatie zelf.
Het Expose des Motifs bevestigt dit: "Where a right to compensation of damage exists by virtue of
contractual arrangements, such right remains unaffected by the Convention" (£r/?oje des A/o/i/i, 53).
//orvorrf /fnpport, 59. Ook in de conclusie van het rapport wordt gesteld dat "... the Convention will
not apply to any liability of a supplier for damage to the operator's property" (//arva/v/flapper', 81)
O#Ic/a/ flecorrfs K/en«a Conve/ifi'on, 78. •-
Q^icia//Jecorrfs Ki'enna Convention, 84. .n-.- : r : .
Q(7Icia/ flecorrfs Ki'en/ia Convenr/on, 293. >,
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Interessant in dit verband is een amendement ingediend gedurende de onderhandelingen van het
Verdrag van Wenen; het strekte ertoe dat noch de exploitant, noch enige andere persoon aanspra-
kelijk zou zijn voor schade aan de kerninstallatie zelf"*. Het amendement stuitte op heel wat
loitiek omdat het veel verder ging dan het Verdrag zelf. In het kader hiervan werd beklemtoond
datde exploitant, voor eigenschade aan zijn installatie het recht diende te hebben om deze schade
terug te vorderen van degene die deze schade had veroorzaakt^.

Het lag duidelijk in de bedoeling van de Verdragspartijen om de regresrechten waarover de ex-
ploitant beschikt overeenkomstig het gemene recht, voor wat betreft de door hem betaalde scha-
devergoeding aan derden, te beperken. Dit laat echter onverlet de contractuele verhoudingen die
aan het gemene recht zijn onderworpen"*. Het regresrecht als voorzien in artikel 6, f, ii) van het
Verdrag van Parijs heeft bijgevolg uitsluitend betrekking op de extracontractuele aansprake-
lijkheid van de exploitant: indien dit uitdrukkelijk bij contract wordt bepaald, dan kan de exploi-
tant - of bij subrogatie diens verzekeraar - de sommen die aan derden werden uitbetaald ingevol-
ge een kernongeval, (al dan niet ten dele) terugvorderen van de leverancier.

Meer in het algemeen dient overigens te worden vastgesteld dat het nucleaire aansprakelijkheids-
recht het contractuele aansprakelijkheidsrecht intact laat. Met andere woorden: het nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht kanaliseert enkel de extracontractuele aansprakelijkheidsvorderingen naar de
exploitant en niet de contractuele vorderingen va/i de exploitant voor de schade aan zijn kern-
installatie. De leveranciers zijn dus niet geheel immuun tegen vorderingen: zij kunnen op basis
van het gemene aansprakelijkheidsrecht worden aangesproken door de exploitant voor de aan zijn
installatie veroorzaaktc schade"'.

Nade analyse van de kanalisatie van aansprakelijkheid in het Verdrag van Parijs, volgt hieronder
een analyse van de wijze waarop de kanalisatie van aansprakelijkheid werd geintroduccerd in het
Belgische en het Nederlandse kemenergierecht.

2.2.5. Kanalisatie van aansprakelijkheid in het Belgische en Nederlandse kemenergierecht

De Belgische wetgever heeft het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid" niet geexpliciteerd in
dewet van 22 juli 1985 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.
In de Memorie van Toelichting werd wel gewezen op de band tussen kanalisatie van aansprake-
lijkheid en risicoaansprakelijkheid: risicoaansprakelijkheid impliceert volgens de Belgische wet-
gever ten eerste dat de aansprakelijkheid losstaat van elke schuld en ten tweede dat deze aanspra-
kelijkheid volledig ten laste valt van een persoon, te weten de exploitant van de kerninstallatie"".
Toch werd tussen beide begrippen geen duidelijk onderscheid gemaakt.

Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat de kanalisatie van aansprakelijkheid niet
werd ingevoerd door de wet van 22 juli 1985; dit was namelijk reeds gebeurd bij de wet van 18
juli 1966"'. In de Memorie van Toelichting bij deze laatste wet werd overigens gesproken van

^ Document CN-12/CW/1 N° 66, Q07ciW flecorrfs Ki'enno Convention, 401.
Cy?7c/a/ /tecorrfs K/enno Convenr/on, 255.
Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 119.
Niets sluit uiteraard uit dat de exploitant en de leverancier contractueel bepaalde afspraken maken met
betrekking tot vorderingen van de exploitant tegen diens leverancier ingevolge schade aan de kernin-

^ stallatie.
^ Memorie van Toelichting, />ar/emenfaire 5«/yt*en, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1,6. j

Zoals eerder besproken onder § 3.3.2 van hoofdstuk 2.
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een "aansprakelijkheidsexclusiviteit""*. Er weze aan herinnerd dat de wet van 1966 de kanalisatie
van aansprakelijkheid bij hoogdringendheid had ingevoerd in de Belgische rechtsorde: onderdruk
van de leveranciers kon, zonder de kanalisatie, de kerncentrale van Chooz niet worden in gebruik
genomen.

De Nederlandse WAKO geeft net als de Belgische wet geen specifieke definitie of omschrijving
van hct begrip kanalisatie van aansprakelijkheid. Hier wordt herinnerd aan het feit dat in Neder-
land de kanalisatie is ingevoerd in het kernenergierecht via een tijdelijke wet, en dan met name als
deel van een begrotingswet"'. •

Toch waren de allereerste vormen van kanalisatie in het Belgische en Nederlandse kernenergie-
recht economische kanalisatie. Onder de wet op de civiele aansprakelijkheid van het SCK, en de
wet op de rijksmiddelenbegroting bleef het gemene aansprakelijkheidsrecht onverminderd van
kracht; slechts de gevolgen van de aansprakelijkheid werden doorgeschoven naar de Staat. Pas op
het moment waarop beide landen het Verdrag van Parijs in het nationale recht invoerden, deed de
juridische kanalisatie haar intrede in het Belgische en Nederlandse kernenergierecht.

Indien zich bijgevolg in Belgie of Nederland een kemongeval voordoet waarop respectievelijk de
wet van 22 juli 1985 of de WAKO van toepassing is dan zal dit de enige rechtsgrond zijn waarop
slachtoffers zich kunnen baseren en kunnen zij zich enkel tot de exploitant richten. De juridische
grondslagen van aansprakelijkheid zoals vervat in het BW, het NBW, of enige andere wet worden
precies door de toepassing van het nucleaire aansprakelijkheidsregime buiten werking gesteld.

Doordat het nucleaire aansprakelijkheidsrecht een vrij verregaande wijziging aanbrengt aan het
gemene aansprakelijkheidsrecht, is de kanalisatie van aansprakelijkheid "traditioneel" een om-
streden thema, zekcr bij de invoering ervan in het nationale recht. De weerstand tegen de kanali-
satie wordt in onderstaande paragraaf besproken.

2.2.6. Weerstand tegen de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht

Op verschillende tijdstippen en in verschillende landen werd de kanalisatie van aansprakelijkheid
niet zonder meer aanvaard en werd deze niet zonder slag of stoot in het nationale kernenergierecht
ingevoerd. Reeds bij de ondcrhandclingen van het Verdrag van Parijs en het Verdrag van Wenen
op het einde van de jaren vijftig en begin de jaren zestig, vormde de invoering van de kanalisatie
van aansprakelijkheid het voorwerp van discussie (§ 2.2.6.1). Ook de omzetting van de Verdragen
in het nationale kernenergierecht heeft aanleiding gegeven tot vaak hevige discussies; uit § 2.2.6.2
zal blijken dat deze discussie ook in dc jaren negentig niet is afgerond. In § 2.2.6.3 tenslotte wor-
den de voornaamste elementen van de analyse gcbundeld en gecombineerd met de inzichten van
de eerdere analyse.

2.2.(5./. 5y c/e oniier/ia/Ji/e///jgen van nef Fenfrag van Pan/s en Ay ne/ KerdVag van Wenen

Zowel tijdens de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs als van het Verdrag van Wenen,
werd voorgesteld om in de Verdragen de economische kanalisatie, naar het model van de Price-
Anderson Act, in te voeren. Hct gemene aansprakelijkheidsrecht zou worden intact gelaten, en de
aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant van de keminstallatie zou naast de eigen aan-
sprakelijkheid, ook dc aansprakelijkheid van andere mogelijke schadeveroorzakers dekken.

*" Memorie van Toelichting, Par/eme/ifaire SVuyUen, Senaat, GZ/ 1965-1966, 122,2.
" ' Cfr. supra, in § 4.2.1 van hoofdstuk 2.
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Bij gebrek aan officielc rapporten over de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs, is het
niet makkelijk te achterhalen wat zich tijdens die onderhandelingen heefl afgespeeld. Toch kan
een en ander worden afgeleid uit onderzoek van verschillende bronnen die dicht bij de onder-
handelingen waren betrokken. Tijdens de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs wilden de
delegaties van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk een nuance aanbrengen aan de kanalisatie
van aansprakelijkheid. Er werd voorgesteld te preciseren dat de nationale wet de aansprakelijk-
heid van anderc personen intact kon laten, op voorwaarde dat deze aansprakelijkheid integraal
zou zijn gedekt door de verzekering of financiele zekerheid van de exploitant . Deze nuance
werd uiteindelijk niet opgenomen in de tekst van het Verdrag, maar Duitsland, Oostenrijk en
Griekenland hebben ten aanzien van de kanalisatie van aansprakelijkheid een voorbehoud
geformuleerd"*. Deze drie landen hebben zich inderdaad het recht voorbehouden om "bij
nationale wet te bepalen dat andere personen dan de exploitant aansprakelijk kunnen blijven voor
door een kernongeval veroorzaakte schade, op voorwaarde dat deze personen voor hun
aansprakelijkheid volledig zijn gedekt (...) door middel van door de exploitant verkregen ver-
zekering of andere financiele zekerheid of door middel van openbare middelen". De reden waar-
om in het Verdrag van Parijs uiteindelijk werd gekozen voor de (juridische) kanalisatie van aan-
sprakelijkheid eerdcr dan voor het Amerikaanse systeem, vloeit voort uit de positie van de
Europese verzekeraars. Deze waren niet bereid of niet in staat om parapludekkingen, die zowel de
aansprakelijkheid dekte van de exploitant als deze van de leveranciers, te verlenen"*.

Uit de officiele voorbereidende werkzaamheden van het Verdrag van Wenen kan worden afgeleid
dat ook tijdens de onderhandelingen van het Verdrag van Wenen, de invoering van kanalisatie
van aansprakelijkheid het voorwerp vormde van discussie. In het oorspronkelijke ontwerp van het
Verdrag"' luidde artikel II als volgt:

"§ 5. Except as otherwise provided for in this Convention no person other than
the operator shall be liable for nuclear damage.

§ 6. The law of the Installation State may determine that, in addition to the ope-
rator, other persons shall also be liable if:
a) the total liability of all persons thus liable for the same nuclear damage

is limited so as not to exceed the limit of liability established in confor-
mity with article IV;

b) the liability of all such persons is covered by the financial security main-
tained pursuant to article VI".

Voortbouwend op het voorbehoud dat enkele landen hadden aangetekend tegen de kanalisatie van
aansprakelijkheid onder het Verdrag van Parijs, voorzag paragraaf 6 van het ontwerp van het
Verdrag van Wenen in een economische kanalisatie. In dit geval is de exploitant niet de enige per-
soon die juridisch aansprakelijk kan worden gesteld; uiteindelijk wordt de schade echter econo-
misch naar hem gekanaliseerd aangezien zijn verzekeringsdekking ook de schade uit het kernon-
geval zal dienen te vergoeden waartoe een andere persoon is gehouden. Dit werd voorgesteld
omdat de zuivere, juridische kanalisatie van aansprakelijkheid "may contradict traditional legal

Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 117.
Zwitserland heeft uiteindelijk het Verdrag van Parijs niet ondertekend.
Murphy, A.W., "Third Party Liability of Suppliers in International Nuclear Transactions", in
Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", Ac, 180.
Dit ontwerp dateerde van oktober 1962; "Draft Convention on Minimum International Standards
regarding Civil Liability for Nuclear Damage", O#icia/ /Jecorrfj Kfe/wa Conve/ir/o/i, 45.
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principles""*; bovendien zou het een zekere flexibiliteit geven aan het Verdrag dat op deze wijze
voor een groter aantal landen aanvaardbaar zou zijn"'.

Meerdere delegaties (waaronder de Belgische en de Nederlandse delegatie) bleken echter niet
gewonnen voor een systeem van economische kanalisatie en dienden meerdere amendementen in
om paragraaf 6 te schrappen"". De tegenstanders van de mogelijkheid om economische kanalisa-
tie in het Verdrag te voorzien waren duidelijk in de meerderheid: paragraaf 6 werd geschrapt en
het Vcrdrag van Wcnen zou uitgaan van de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid naar de
exploitant van de keminstallatie. Een land dat toetreedt tot het Verdrag zou niet de keuze hebben
tussen economische kanalisatie en juridische kanalisatie van aansprakelijkheid.

Uit de bespreking van de wijze waarop de kanalisatie van aansprakelijkheid is ingeschreven in het
Verdrag van Parijs, bleek dat de kanalisatie naast de beperking van de extracontractuele vorderin-
gen ook ingrijpt in de contractuele vorderingen tussen de exploitant en zijn leverancier(s); het
regresrecht van de exploitant wordt namelijk beperkt*". Ook dit regresrecht vormde het voorwerp
van discussie bij de onderhandelingen van het Verdrag van Wenen.

De onrwerptekst van het Verdrag van Wenen voorzag, naar het voorbeeld van het Verdrag van
Parijs, in ccn regresrecht van de exploitant indien het kernongeval opzettelijk was veroorzaakt,
indien het regresrecht contractueel was overeengekomen of bij de transit van een nucleair trans-
port. Een volledige afschaffing van alle regresrechten kon moeilijk worden gerechtvaardigd^.
Een groot aantal landen had echter problemen met het feit dat de exploitant cnkel regres kon
uitoefenen indien het ongeval opzettelijk werd veroorzaakt.

Veertien landen dienden daarom gezamenlijk een amendement in" ' op basis waarvan een regres-
recht zou openstaan tegen leveranciers van de keminstallatie indien hen een fout zou kunnen
worden verweten^''. In de opinie van de indieners van dit amendement ging het tc ver om enkel
een regresrecht te voorzien indien het ongeval opzettelijk werd veroorzaakt; hun voorstel achtten
ze aanvaardbaar omdat nog steeds een fout in hoofde van de leverancier diende te worden bewe-
zen. De veertien plaatsten overigens vraagtekens bij de stelling dat zonder de juridische kanalisa-
tie van aansprakelijkheid de verzekeringskosten zouden toenemen"'. Zo zouden ook de leveran-
ciers een verzekeringsdekking nemen en bovendien zou een exploitant die wist dat hij regres zou
kunnen uitoefenen tegen zijn leveranciers, sneller geneigd zijn om aan slachtoffers een schade-
vergoeding uit te keren. Er was, steeds volgens de veertien, geen enkele reden waarom, in een
verdrag dat hoofdzakelijk slachtoffers wil beschermen, economische argumentcn belangrijker
zouden zijn dan juridische^''*. Indien leveranciers wisten dat zij aansprakelijk kunnen worden

O^7c/o/ /?ecorrf.r K;'enna Conve/jfio/i, 74.
^ onve/ifio/i, 229.

Conve/ift'o/i, 228. ,
Cfr. supra, in § 2.2.3 van dit hoofdstuk.
Hardy, M.J.L. "Nuclear Liability: the general principles of law and further proposals", o.c, 247.
Amendement CN-12/CW/92 ingediend door Argentinie', Brazilie, Colombia, Griekenland, Filippijnen,
Indonesia, Iran, Libanon, Mexico, Marokko, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Vietnam.
Het amendement luidde: "Operators shall have a right of recourse against any person who has manu-
factured materials or equipment for, or who has furnished materials, equipment or services in connecti-
on with the design, construction, repair or operation of a nuclear installation, or who has transported or
stored nuclear material, for fault or such person".
Dit was, zoals aangetoond, een van de argumenten die zowel in het Harvard Rapport als in de Exposi
des Motifs van het Verdrag van Parijs werd aangehaald om de invoering van de juridische kanalisatie
van aansprakelijkheid te motiveren.
C#?ici'a/ Ttecorrfj We/ino Conve/ir/on, 294.
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eesteld voor de uit een kemongeval voortvloeiende schade, zouden zij meteen alle maatregelen
nemen om ongevallen tc vermijden*'".

Het amendement van de veertien landen stuitte op hevige kritiek van andere landen die beklem-
toonden dat indien het amendement zou worden aanvaard, de ontwikkeling van de kernenergie-
industrie in het gedrang zou komen. Een aantal landen beschouwde dit zelfs als een breekpunt^*.
De stelling van een aantal ontwikkelingslanden dat enkel de landen met een eigen, sterk ontwik-
kelde kernenergie-industrie voorstander waren van de afschaffing van het regresrecht en dus
enkel hun eigen industrie wilden beschermen, werd door de Engelse delegatie ontkend. Er zou
geen belangentegenstelling zijn tussen de meer ontwikkelde landen, als leverancier van kernmate-
riaal, en de ontwikkelingslanden^'". Uiteindelijk werd het amendement verworpen""; ook onder
het Verdrag van Wenen werd het regiesrecht van de exploitant beperkt.

De weerstand tegen de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht beperkte zich
niet tot de onderhandclingen van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen. Ook bij de invoering
van de verdragsbepalingen in het nationale (kernenergie)recht ontstonden vaak discussies.

Bij het invoeren van het Verdrag van Parijs in de nationale wetgeving, werd met name in Duits-
land kritiek geleverd op de kanalisatie. Recent werd in Oostenrijk de nucleaire aansprakelijk-
heidswet gewijzigd; hierbij was de kritiek op de kanalisatie van aansprakelijkheid een van de
belangrijkste elementen. In de paragraaf wordt stilgestaan bij deze kritiek.

In Duitsland werd fel tegen dit mechanisme van leer getrokken, met name door Fischerhof en
Pelzer"'. Niettegenstaande de samenhang en de logica van alle maatregelen die in het Harvard
Rapport werden naar voren geschoven, uitten zij felle kritiek op de kanalisatie van aansprakelijk-
heid, met name omdat kanalisatie een slachtoffer van een kemongeval een aantal rechtsgronden
voor een vordering tot schadeloosstelling ontneemt. In de literatuur werd daarom de vraag gesteld
of een dergelijke (drastische) ingreep in het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrecht wel ge-
rechtvaardigd was"".

Q#?cia/ flecorrfs denna Co/tve/i/ion, 296 en 300.
Een lid van de Nederlandse delegatie stelde dienaangaande: "The Committee's decision on the joint
amendment would be decisive for the success or failure of the Conference" (Q^ICIW flecorrfj Wenna
Co/ive/m'on, 298).
O;(/?ria/ flecorrfs We/ina Conve/irio/i, 300.
Q^icia//teconfr K;'e/ma Convention, 301.
Duitsland heefl lang geaarzeld om het Verdrag van Parijs te ondertekenen en het had zelfs voorbehoud
gemaakt bij de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid. Maar uiteindelijk wilde Duitsland de har-
monisatie van het intemationale kernenergierecht niet belemmeren, zie o.m. WarrikofT, A., "Soil Deut-
schland die Pariser Atomhaftungskonvention ratifizieren?", ^/o/mvirttcnq/), maart 1965, 129-131. Dit
voorbehoud werd door de industrie zwaar onder vuur genomen (Klarr, H., "Current Problems of Nu-
clear Insurance from the point of view of Industry", /nsurance/br Me/ear /ns/a//afion.s, IAEA, We-
nen, 1979, Legal Series n°, 6, 67 e.v.).
Fischerhof verwoordt het als volgt: "(...) la canalisation juridique de la responsabilite sur l'exploitant
de Installation ne se justifie (...) que si la promotion de l'utilisation pacifique de l'energie nucleaire
sert les intere'ts supdrieurs de la collectivity de telle sorte que ce demier objectif ne puisse 6tre attient de
la meme maniere par d'autres moyens" (Fischerhof, H., "Essai d'une th6orie juridique de la canalisation
de la responsabilitS d'une installation nucleaire", o.c, 118). ^ , .
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Bovendien werd geopperd dat een dergelijke aantasting op de van kracht zijnde juridische princi-
pes wel eens kon uitdraaien op een desintegratie van de aansprakelijkheid in andere domeinen van
het recht. Kanalisatie van aansprakelijkhcid was volgens hen strijdig met de billijkheid omdat
andere pcrsonen die mogelijkerwijze aansprakelijk zijn voor het ongeval, deze aansprakelijkheid
kondcn ontlopen"". De concentratie van aansprakelijkheid zou de individuele aansprakelijkheid
van verschillende personen aantastcn en waardoor het "zu einer gewissen Sorglosigkeit fiirht"^.
Fischerhof bekritiseerde kanalisatie vooral omdat deze rechtsfiguur niet op een theoretische
grondslag zou steunen. Het is dus niet toevallig dat uitgerekend Duitsland een voorbehoud heeft
geformuleerd bij het Verdrag van Parijs ten aanzien van de kanalisatie van aansprakelijkheid.

Binnen Europa komt een bijzondere plaats toe aan Oostenrijk, dankzij de nieuwe i
gese/z van 7 oktober 1998*". Deze heeft niet alleen een systeem van onbeperkte aansprakelijk-
heid ingevoerd, maar tegelijk werd de kanalisatie van aansprakelijkheid (zoals ingevoerd in de
nucleaire aansprakelijkheidswet van 1964) afgeschaft"'. De aanpassing van de nieuwe nucleaire
aansprakelijkheidswet heeft in ruime mate betrekking op de kanalisatie van aansprakelijkheid.

Volgens de Oostenrijkse wetgever is de kanalisatie van aansprakelijkhcid nadelig voor de positie
van slachtofFers van kemongevallen en kan de exoneratie van de leveranciers van de exploitant
bijdragen tot het verminderen van de vereiste zorgvuldigheid"". De wet wil dan ook komaf ma-
ken met de geprivilegieerde positie van de kemenergie-industrie"'*. Precies de kanalisatie van
aansprakelijkheid in de intemationale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen is voor Oostenrijk
overigens de bclangrijkste reden waarom zij niet tot deze verdragen wenst toe te treden - noch tot
deze van de eerste generatie, noch tot de verdragen van de tweede generatie. Artikel 16 van de
wet stelt uitdrukkelijk dat de gemeenrechtclijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek volledig
intact blijven en dat slachtoffers rechtstreeks een vordering kunnen instellen tegen personen die
goederen of diensten hebben gcleverd aan de exploitant van de kerninstallatie"".

Aansluitend bij de afschaffing van de kanalisatie van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid
onbcperkt - de exploitant van een in Oostenrijk gelegen kerninstallatie is wel verplicht om een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een bedrag van 5,6 miljard Schilling per ongeval.
Ook opmerkelijk is dat de wet een bijzondere definiering geeft van het begrip "exploitant": vol-
gens artikel 2, 4° is een exploitant degene die een vergunning heeft "and who continually realises
or at any time could realise the profits thereof. Met deze bepaling wordt getracht een antwoord te

Pelzer, N., "Die rechtlichc Kanalisierung der Haftung auf den Inhaber einer Atomanlage - ein
juristischer und wirtschaftlicher FehlgrifF?", Kerac/ier«ngi/-ec/i/, 1966, 1010.
/Wrfem, "In der Tat stellt die Radikalltisung der Konvention einen Einbruch in das allgemeine zivil-
rechtliche Haftungsrecht dar, der in der Rechtsgeschichte ohne Beispiel ist".
De tekst van de wet werd gepubliceerd in de bijlagen van de Tvuc/ear l aw Su/Ze/in, vol. 63, 1999. De
wet is van kracht geworden op 1 januari 1999 (artikel 29, § 1 van de wet).
Hierbij moet wel voor ogen worden gehouden dat Oostenrijk - in wiens hoofdstad de hoofdzetel is
gevestigd van het IAEA - geen lid is van een van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen.
Hinteregger, M., "La nouvelle loi autrichienne sur la responsabilite civile pour les dommages nucleai-
res", flu//erin </e DroiV Mrc/eai're, vol. 62, 1998, 28.
Gehr, W., "La question de la responsabilite exclusive - la reponse de l'Autriche", in /?e/brm o/OW
M«7ear Liafci/ify, International Symposium, OECD, Paris, 2000, 470; Posch, W., "New developments
in the Law of Civil Liability for Nuclear Damage Spearheaded by Austria: from Privileges for the Nu-
clear Industry to a true Protection of Mankind and the Environment", £nWro/imen/a/ Liafti/ifV) 19"'
vol. 3, 81.
In Oostenrijk is de "nucleaire activiteit" beperkt tot een drietal onderzoeksreactoren; er zijn geen
keminstallaties voor de productie van elektriciteit.
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bieden op de soms ingewikkelde structuren van grote ondernemingen~'°; de Oostenrijkse wetge-
ver wil blijkbaar vermijden dat een moedermaatschappij zich verstopt achter een van haar doch-
terondememingen en op deze wijze zou trachten (een deel van) haar aansprakelijkheid te ontlo-

p e n . > • " ' •' • •• - > • ' • • - ' ^

De nieuwe Oostenrijkse nucleaire aansprakelijkheidswet is alleen al door de opheffing van de
kanalisatie van aansprakelijkheid en van de beperking van de aansprakelijkheid, vrij uniek te noe-
men Het unieke karakter komt daarenboven naar voren in andere bepalingen van de wet: de
exploitant kan geen overmacht inroepen zoals voorzien in het Verdrag van Parijs en het Verdrag
van Wenen, het causaliteitsbewijs wordt versoepeld ter zake van letselschade^', ook schade aan
het milieu en de kosten van preventieve maatregelen komen voor vergoeding in aanmerking^", en
tenslotte wordt afgezien van de creatie van een exclusief bevoegde rechtbank.

Doordat Oostenrijk geen kerninstallatie voor de productie van elektriciteit heeft, kunnen uiteraard
vragen wordcn gesteld bij het nut van deze wet. Toch moet er in eerste instantie op worden gewe-
zen dat de Oostenrijkse wet ook van toepassing is op ongevallen met radio-isotopen, bijvoorbeeld
in ziekenhuizen, al moet worden benadrukt dat deze ongevallen onder een ander regime vallen"".
Het belang van de Oostenrijkse ,4/om/ia//p//c/ifg£sete van 1998 in het kader van dit onderzoek is
vooral de discussie met betrekking tot de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergie-
recht: 40 jaar na de invoering van dit principe in het intemationale nucleaire aansprakelijkheids-
recht, is de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van de kerninstallatie nog steeds
een actueel en omstreden thema. Door het Oostenrijkse initiatief is het niet uitgesloten dat ook
andere landen, en zeker landen die geen eigen kerninstallaties hebben, dit principe (opnieuw) in
vraag stellen. Zoals vcrderop zal blijken, was de kanalisatie van aansprakelijkheid ook een be-
langrijk thema tijdens de onderhandelingen van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van
1997.

2.2.(5.3. Conc/ns/e

Hoewel de leverancier ingevolge de kanalisatie van de aansprakelijkheid naar de exploitant van
een kerninstallatie, niet absoluut immuun is tegen aansprakelijkheidsvorderingen^ en hiermee

Hinteregger, M., "La nouvelle loi autrichienne sur la responsabilite' civile pour les dommages nucleai-
res", o.c.,30.
Artikel 12 van de Oostenrijkse wet voert een causaliteitsvermoeden in: zodra het slachtoffer kan aanto-
nen dat er een sterke kans bestaat dat hij werd blootgesteld aan ioniserende straling, dan zal worden
aangenomen dat zijn schade inderdaad door ioniserende straling werd veroorzaakt. Dit vermoeden kan
worden weerlegd indien de verweerder kan aantonen dat er een sterke kans bestaat dat de schade niet
door ioniserende straling werd veroorzaakt.
Zelfs zuiver ecologische schade zou voor vergoeding in aanmerking komen (Posch, W., "New deve-
lopments in the Law of Civil Liability for Nuclear Damage Spearheaded by Austria: from Privileges
for the Nuclear Industry to a true Protection of Mankind and the Environment", o.c, 82).
De Oostenrijkse wet hanteert ter zake een regime van foutaansprakelijkheid in hoofde van de houder
van de radionucliden. Deze aansprakelijkheid is onbeperkt maar dient te zijn gedekt door een verzeke-
ring of andere financiele zekerheid. Enkel voor radionucliden met een straling van meer dan 370 giga-
becquerel bepaalt de wet een minimumbedrag waaraan deze dekking dient te voldoen (met name 56
miljoen shilling) per ongeval (artikelen 9 en 10 van de wet).
Hoewel sommige auteurs nog steeds aarzelen, zie bijvoorbeeld Krause-AblaB, W.D., "Zulieferer-
haftung trotz rechtlicher Kanalisierung?", in Pelzer, N. (ed.), Frierf/ic/ie Xe/Tie/iergie/mfzu/ig unrf
S V/e/euro/MJ, Baden Baden, Nomos, 1987, 308-321.
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een bezwaar tegen de kanalisatie van aansprakelijkheid gedeeltelijk is ontkracht*", is het van
belang vast te stellen dat in de Verdragen de leveranciers op dubbele wijze worden beschermd
voor de uit een kernongeval voortvloeiende schade: de leverancier kan niet door ecn slachtoffer
worden aangesproken en daarenboven kan de exploitant enkel een regresrecht uitoefenen indien
dit bij contract is voorzien. Voorziet het contract hierover niets, dan zal de exploitant (of bij sub-
rogatie diens verzekeraar) niet over een regresrecht beschikken voor wat betreft de aan slacht-
offers uitbetaalde schadevergoeding^.

Voorstellen die met name door de Italiaanse delegatie werden ingediend, zowel bij de onderhan-
delingen van het Verdrag van Parijs als bij de onderhandelingen van het Verdrag van Wenen,
waarbij het regres werd voorzien, behalve indien dit contractueel werd H/7ge.y/oren, hebben het
niet gehaald. Dit doet vermoeden dat het economisch gewicht van de leveranciers de doorslag
heeft gegeven^'.

Daarnaast blijkt dat in de praktijk weinig is in huis gekomen van deze contractuele clausule: door
de feitelijke monopoliepositie van de Amerikaanse nucleaire industrie, waren zij over het alge-
meen niet bereid om in de contracten met de Europese exploitanten een regresclausule in te las-
sen. Door hun monopolie bleef het regresrecht zoals voorzien in het Verdrag, dode letter, wat de
immuniteit van de leveranciers enkel maar versterkt.

Uiteraard valt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leverancier evenmin uit te sluiten. Van-
uit zuiver juridisch oogpunt zijn zij dus inderdaad niet volledig immuun. De weerstand tegen de
kanalisatie van aansprakelijkheid is in belangrijke mate gericht tegen de beperking van het regres-
recht, dus tegen het tweede element van de kanalisatie zoals verwoord in het internationale kem-
energierecht. Recent heeft Oostenrijk evenwel ook het eerste element van de kanalisatie in vraag
gesteld.

Concluderend kan worden gcstcld dat het centrale element bij de weerstand tegen de kanalisatie
van aansprakelijkheid te maken heeft met de immuniteit van de leveranciers ten overstaan van
slachtoffers van een kernongeval en ten overstaan van de beperkte mogelijkheid van een exploi-
tant om regres in te stellen. In ieder geval zal de leverancier niet geheel immuun zijn: contractuele
vorderingen vanwege de exploitant ten aanzien van schade aan de keminstallatie en strafrechte-
lijke vorderingen*'* blijven mogelijk.

Toch zijn hiermee niet alle vragen omtrent de omvang van de immuniteit van de leveranciers
opgelost. Zo is het van belang om te weten tot op welk punt de rechtsgronden van het gemene
aansprakelijkheidsrecht worden buiten werking gesteld. Deze vraag heeft betrekking op het exclu-
sieve en/of exhaustieve karakter van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

Om die reden zijn Pelzer en Fischerhof teruggekomen op hun eerdere kritiek op de kanalisatie van
aansprakelijkheid. Zie Pelzer, N., "Die internationale AtomhaftungsQbereinkommen and das Deutsche
Recht", £rsfes Deu/w/ies/(/omrec/i/.s Symposium, Carl Heymans, Munchen, 1972, 187; Fischerhof, H,
"Deutsches Atomgesetz", Ac, 542.
Volledigheidshalve wordt benadrukt dat het Verdrag van Parijs wel degelijk in een regresrecht voor-
ziet, ten aanzien van opzettelijk veroorzaakte schade en bij doorvoer van nucleaire stoffen.
Hebert, J., "Nucleaire", o.c, 32.
Zie hierover Gnam, P., "Die nukleare Zulieferindustrie im Haflungsfreiraum der rechtlichen Kanali-
sierung", XMne5 DeuttcAes ,4/omrec/ite Symposium, Carl Heymans Verlag, 1975, 240; Mosthaf, H.D.,
"Wirtschafllich Oder rechtlich kanalisieren?", o.c, 201. Dit werd ook benadrukt tijdens de voorbe-
reidende werken van het Verdrag van Wenen (Q^iciW Records Kienna Convention, 83).
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227. Exclusieve en/of exhaustieve karakter van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht

De vraag naar het exclusieve of exhaustieve karakter van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
heeft betrekking op de mogelijke vorderingen die een slachtoffer van een kernongeval zou kunnen
instellen ten aanzien van schade die niet via het Verdrag van Parijs (of het Verdrag van Wenen)
wordt gecompenseerd. Zo zou kunnen worden geredeneerd dat een bepaalde schade die niet voor
vergoeding in aanmerking komt op basis van het Verdrag van Parijs, via een andere weg wel kan
worden vergoed. Hier is met name de vraag aan de orde wie aansprakelijk is voor de schade uit
een kernongeval wanneer diens aansprakelijkheid en de beschikbare schadevergoeding zijn "uit-
geput". Is in dit geval de exploitant aansprakelijk buiten het kemenergierecht, of kan desgevallend
een andere persoon, eveneens buiten de Verdragen van Parijs en Wenen, hiervoor worden aan-
sprakelijk gesteld?

Voor alle duidelijkheid dient te worden onderstreept dat dc vraag naar het exclusieve en exhaus-
tieve karakter van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht enkel rijst in de hypothese waar de totale
schade het beschikbare schadevergoedingsbedrag (waarvan in het NEA regime de aansprakelijk-
heid van de exploitant slechts de eerste schijf vormt) te boven gaat en waar bijgevolg een deel van
de schade niet kan worden gecompenseerd. Een geheel andere situatie, die met het exhaustieve
karakter van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht geen uitstaans heeft, betreft de hypothese waar
een ongeval niet onder het toepassingsgebied valt van het Verdrag van Parijs; in deze hypothese
zal immers het gemene aansprakelijkheidsrecht kunnen worden toegepast en is de vraag naar het
exclusieve karakter van de nucleaire aansprakelijkheid niet aan de orde. ..

Volgens artikel 3 van het Verdrag van Parijs is de exploitant, overeenkomstig het Verdrag aan-
sprakelijk voor elke schade aan personen en elke schade aan goederen of vermogen, met uitzon-
dering van schade aan de kerninstallatie zelf en goederen die zich op het terrein bevinden en die
worden gebruikt in verband met een kerninstallatie. Eenzelfde bepaling is terug te vinden in het
Verdrag van Wcnen^'. Wat precies onder schade dient te worden verstaan en de mate waarin
dezc schade wordt vergoed, wordt overgelaten aan het op de zaak toepasselijke recht™ " ' . De
vraag of milieuschade al dan niet onder het begrip schade zal vallen, en via het kemenergierecht
voor vergoeding in aanmerking komt, hangt dus af van het recht dat door de rechter wordt toege-
past. Uit onderzoek is gebleken dat het recht van de meeste landen voorziet in de vergoeding van
"nucleaire milieuschade", in zoverre deze schade direct in verband staat met de eigendom van een
gegeven persoon^. De vraag rijst dus wie aansprakelijk kan worden gesteld voor andere schade
dan deze die op basis van het toepasselijke recht wordt aanvaard, bijvoorbeeld voor bepaalde
vormen van milieuschade.

Voor het antwoord op deze vraag kan in eerste instantie worden verwezen naar de verdragsbepa-
lingen zelf. Volgens artikel 6, b van het Verdrag van Parijs is buiten de exploitant van een kem-

Artikel 2 van Verdrag van Wenen stelt de exploitant aansprakelijk voor "nuclear damage". Deze term
wordt gedefinieerd als "loss of life, any personal injury, and any loss of, or damage to, property" (arti-
kel 1,1, k).
Artikel 11 van het Verdrag van Parijs.
Artikel VIII van het Verdrag van Wenen bevat een analoge bepaling. Gelet op de verschillende
concepten inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid in de verschillende landen, werd het niet haalbaar
geacht hiervoor uniforme internationaalrechtelijke regels op te stellen; op deze wijze zou een rechter
nooit worden verplicht om schadevergoeding toe te kennen voor een bepaalde soort schade die in zijn
recht niet voor vergoeding in aanmerking komt (Q^ici'a/ /tecorrfs K/enna Convenf/on, 71)
Gomez del Campo, J., "Report on Environmental Nuclear Damage", in /Vuc/ear //i/er ,/ura
AIDN/TNLA, Washington, 1999, 216.
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installatie H/ema/K/ a/i<fe« aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een kemongevaP" "*. Het
Verdrag van Wenen voorziet in artikcl II, 6 eveneens dat niemand aansprakelijk is"". De voorde
huidige analyse relevante vraag is of hieruit mag worden afgeleid dat het aansprakelijlcheidssys-
teem zoals neergelegd in het Verdrag van Parijs exclusief of exhaustief is.

Het Expose des Motifs van het Verdrag van Parijs biedt weinig houvast voor de interpretatie van
deze bepaling; uit de voorbereidende werken van het Verdrag van Wenen daarentegen valt af te
leiden hoe en waarom deze bepaling in het Verdrag werd ingeschreven. In een van de eerste
versies van de tekst van het Verdrag van Wenen was een dergelijke bepaling niet opgenomen.
Artikel II, 6 van het Verdrag van Wenen blijkt in het Verdrag te zijn ingeschreven op suggestie
van de Amerikaanse delegatie. Deze stelde voor om een paragraaf in de tekst op te ncmen zodat
zou worden gegarandeerd dat de schade uit een kemongeval die niet was gedekt door het Ver-
drag, niet via een andere weg kon worden gecompenseerd'"'. Indien voor een gegeven schade
niemand aansprakelijk is onder het Verdrag, diende te worden vermeden dat hieruit zou worden
afgeleid dat schadevergoeding kon worden bekomen buiten de verdragsbcpalingen en op grond
van het gemene recht. Dit voorstel is, weze het onder gewijzigde vorm, uiteindelijk in artikel II, 6
van het Verdrag van Wenen opgenomen^".

Het Verdrag van Parijs bevat bepalingen die zeer sterk lijken op deze in het Verdrag van Wenen.
Dit laatste Verdrag stelt dat niemand aansprakelijk is ter zake van andere schade dan "nucleaire
schade"; het Verdrag van Parijs daarentegen stelt dat, buiten de exploitant van de kerninstallatie,
niemand aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een kemongeval. Daarenboven verwijzen
beide Verdragen, wat betreft de concrete afhandeling van de aansprakelijkheidsvordering, naar
het op de zaak toepasselijke nationale recht. Hoewel in het gevoerde onderzoek geen gegevens
konden worden gevonden met betrekking tot dc precieze reden waarom artikel 6, b) in het Ver-
drag van Parijs werd ingeschreven, kan op basis van de sterke gelijkenis met dc verdrags-
bepalingen van het Verdrag van Wenen worden geconcludeerd dat ook de partijen van het Ver-
drag van Parijs wilden benadrukken dat het in het Verdrag neergelegde systeem een exclusief en
exhaustief systeem was.

Opmerkelijk is dat het exhaustieve karakter van de aansprakelijkheid van de exploitant wordt
aangchaald in een afzonderlijk verdragsartikel. Blijkbaar waren de verdragspartijen van mening
dat de loutere omschrijving van de kanalisatie van aansprakelijkheid niet zou volstaan om tot
eenzelfde conclusie te komen. Op dit vlak valt tussen de aansprakelijkheidsverdragen van beide
regimes een verschil op te merken. Artikel II.5 van het Verdrag van Wenen, dat de kanalisatie van
aansprakelijkheid invoert, bepaalt uitdrukkelijk dat niemand anders dan de exploitant aanspra-
kelijk is en is dus reeds vrij duidelijk. Het overeenstemmende artikel van het Verdrag van Parijs
laat daarentegen wcl ruimte voor interpretatie. Artikel 6, a) van het Verdrag van Parijs stelt dat
het recht op schadevergoeding slechts kan worden uitgeoefend "tegen een exploitant die over-

Onze cursivering. In de Engelse versie luidt dit: "no other person shall be liable"; de Franse tekst luidt:
"aucune autre personne n'est tenue de reparer un dommage".
Tegelijk stelt artikel 6, c, ii, dat de exploitant niet buiten het Verdrag aansprakelijk is voor schade
veroorzaakt door een kemongeval. Deze laatste bepaling werd toegevoegd aan het Verdrag van Parijs
door het Protocol van 1982.
Artikel II, 6 van het Verdrag van Wenen luidt: "No person shall be liable for any loss or damage which
is not nuclear damage pursuant to sub-paragraph (k) of paragraph 1 of Article I but which could have
been included as such pursuant to sub-paragraph (k) (ii) of that paragraph".
C^Ticifl/ fiecorrfs K/enna Conven/io/i, 227-228.
Het voorstel luidde: "If under the second sentence of article I, paragraph 9, the law of the competent
court does not include any other loss or damage as nuclear damage, no person shall be liable for such
other loss or damage".
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eenkomstig dit Verdrag aansprakelijk is". Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat zodra de ex-
oloitant niet aansprakelijk is volgens de verdragsbepalingen, niets zou beletten dat de exploitant
op andere juridische gronden aansprakelijk kan worden gesteld. Hier voegt artikel 6, b wel dege-
lijk iets toe aan de Verdragstekst: doordat het preciseert dat niemand anders aansprakelijk is voor
schade veroorzaakt door een kernongeval, zal noch de exploitant zelf, nog een andere persoon
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor niet gedekte schade. De bepaling van artikel 6, b van
het Verdrag van Parijs brengt bijgevolg wel degelijk een precisering aan aan artikel 6, a waarin de
algemene "kanalisatieregel" is neergelegd. Dit is niet het geval voor artikel II, 6 van het Verdrag
van Wenen, dat grotendeels een herhaling is van artikel II, 5. . . • : : . . r = -

Het is dus onmiskenbaar de 6«/oe///ig geweest van de verdragspartijen van zowel het aansprake-
lijkheidsregime van de NEA als dat van het IAEA, om de vergoeding van schade uit een kernon-
geval exclusief en uitsluitend te laten verlopen via de juridische basis aangereikt door het Verdrag
van Parijs of Wenen. Voor schade uit een kernongeval die de beschikbare bedragen te boven gaat,
zou niemand aansprakelijk kunnen worden gesteld. In deze visie dient het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht tc worden beschouwd als een /at spma//s ten overstaan van het gemene aansprake-
lijkheidsrecht. Deze visie is ook vrij logisch omdat een niet exclusief en niet exhaustief systeem
ertoe zou leiden dat de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van de kerninstallatie
virtueel dode letter is. Het nucleaire aansprakelijkheidsregime stelt uitdrukkelijk dat de exploitant
enkel op basis van het Verdrag aansprakelijk is en dat daarbuiten niemand anders dan de exploi-
tant aansprakelijk is.

Onder invloed van de uitbreiding van het aansprakelijkheidsrecht"* sinds de adoptie van de nu-
cleaire aansprakelijkheidsverdragen, is het echter zeer de vraag of het exclusieve en exhaustieve
karakter van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht heeft weten stand te houden, bijvoorbeeld voor
wat betreft milicuschade. Sinds de jaren zestig heeft het milieurecht zich inderdaad ontwikkeld tot
een belangrijke rechtstak en zijn in het internationale en nationale milieuaansprakelijkhcidsrecht
juridische grondslagen terug te vinden met betrekking tot milieuschade. In de mate waarin deze
bijzondere wetten milieuschade door kernongevallen niet uitsluiten"', bestaat de kans dat de
"exclusiviteit" van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt ondcrgraven. In een dergelijk
geval staan twee /at spec/afes tegenover elkaar en is het niet ondenkbaar dat indicn geen compen-
satie kan worden verkregen via de ene fee ipecfa/w (nucleaire aansprakelijkheid), compensatie
voor milieuschade wel zou kunnen worden verkregen op basis van de andere fet .spec/a//.? (mili-
euaansprakelijkheid). Bovcndien zal de juridische basis uit het milieuaansprakclijkheidsrccht van
recentere datum zijn dan deze uit het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, zodat een rechtbank
hieruit een argument kan putten om het exhaustieve karakter van de aansprakelijkheid van de
exploitant van een kerninstallatie terzijde te schuiven.

Hoewel de mogelijkheden om compensatie te bekomen voor zuivere milieuschade nog eerder
beperkt zijn, is het toch een element dat van groot belang kan zijn naarmate ook het milieuaan-
sprakelijkheidsrecht verdere uitbreiding zou nemen. Indien bijvoorbeeld de initiatieven van de
Europese Commissie zouden leiden tot een richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid^", waarbij

Cfr. iupro, hoofdstuk 1. - • . - . • • •
Dit is bijvoorbeeld het geval met het Verdrag van Lugano van 21 juni 1993: "Convention on civil
liability for damage resulting from activities dangerous to the environment" van de Raad van Europa.
Zie hierover o.m. Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegee'igende mi-
lieubestanddelen", Ac, 372 e.v.; Sturms, W.W., "Internationale ontwikkelingen met betrekking tot aan-
sprakelijkheid voor milieuschade", 77/ekcAny/ voor A/;7/ewfla/i.sprfl*e///Me/</, 1992/5, 157 e.v.
Zie met name het Witboek betreffende milieuaansprakelijkheid, COM(2000), 66 def. 9 februari 2000,
47
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een specifieke juridische grondslag wordt in het leven geroepen ten aanzien van milieuschade en
waarbij nucleaire milieuschade niet wordt uitgesloten, dan kan dit een belangrijke juridische
grondslag vormen voor de vergoeding van milieuschade uit een kemongeval die niet via het
kernenergierecht kan worden vergoed. In ieder geval is het een onderwerp dat in werkgroepen van
de nucleaire sector hoog op de agenda staat^'.

Concludcrend kan dan ook worden gesteld dat het door de Verdragen van Parijs en Wenen inge-
voerde compensatieregime is bedoeld als een exhaustief systeem dat andere aansprakelijk-
heidsgrondcn buiten werking stelt: voor schade uit een kemongeval die de beschikbare bedragen
te boven gaat, is niemand aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de exploitant van een
keminstallatie is dus op basis van de Verdragen inzake civiele nucleaire aansprakelijkheid inder-
daad exclusief en exhaustief te noemen. Maar hiermee is niet gezegd dat ook andere rechtstakken
ter zake van de civielrechtelijke aansprakelijkheid dit exclusieve en exhaustieve karakter zullen
"erkennen". Door de verschillende ontwikkelingen van het aansprakelijkheidsrecht is het namelijk
onzeker of het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, als /ex .spec/ato, niet in conflict kan komen met
een andere /ex ipec/'afo, met name inzake milieuaansprakelijkheid. Het is niet ondenkbaar dat
zodra een dergelijke juridische basis beschikbaar is, een rechtbank de aansprakelijkheid voor
milieuschade uit een kemongeval gaat toewijzen via een specifieke juridische bepaling, eerder
dan via het Verdrag van Parijs.

De in deze paragraaf geschetste problematiek kan dus een belangrijke beperking betekenen vande
toepasbaarheid van de kanalisatie van aansprakelijkheid. Hieronder zal worden aangetoond dat
deze toepasbaarheid nog meer in het gedrang kan komen bij een grensoverschrijdend kern-
ongeval.

2.2.8. Belang van IPR-regels voor de kanalisatie van aansprakelijkheid

Zoals aangegeven, stelde het Harvard Rapport een samenhangend systeem voor, waaronder be-
paalde IPR-regels inzake bevoegde rechtbank en toepasselijk recht; deze regels zijn ook overge-
nomen in zowel het Verdrag van Parijs als het Verdrag van Wencn. Onder beide Verdragen is
uitsluitend bevoegd dc rechtbank van de Verdragsluitende Staat op wiens grondgebied het kem-
ongeval heeft plaatsgevonden^; deze rechtbank zal de /exybra toepassen^". In deze paragraaf
wordt gewezen op de relatie tussen IPR-regels en de kanalisatie van aansprakelijkheid en op het
belang van deze relatie voor de samenhang van de verschillende principes van het nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht.

Het invocren van een systeem van kanalisatie van aansprakelijkheid, gebeurt via het nationale
aansprakelijkheidsrecht. Deze kanalisatie geldt dan ook uiteraard binnen de limieten van het
territoriale toepassingsgebied van de nucleaire aansprakelijkhcidswet. Zolang de gevolgen van
een kemongeval strikt beperkt blijven tot het grondgebied van een land dat de aansprakelijkheid
kanaliseert naar de exploitant van de keminstallatie, kunnen zich weinig IPR-problemen stellen.
Geheel anders is de situatie waarbij een kemongeval ook grensoverschrijdende schade veroor-
zaakt in een land waar de aansprakelijkheid niet wordt gekanaliseerd, of wanneer andere intema-
tionale aanknopingspunten ertoe kunnen leiden dat een ander recht zou worden toegepast. In deze

De werkgroep "Liability and Insurance" van de International Nuclear Law Association buigt zich met
name over dit thema. Zie hierover Gomez del Campo, J., "Report on Environmental Nuclear Damage ,
in "Nuclear Inter Jura 1999", Ac, 203-247.
Artikel 13 van het Verdrag van Parijs en artikel XI van het Verdrag van Wenen.
Artikel 1 l.junc/o artikel 14, b van het Verdrag van Parijs en artikel VIII van het Verdrag van Wenen.
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hvpothese is het mogelijk dat de rechtbank van een land bevoegdheid opneemt en een wet toepast
die de aansprakelijkheid niet kanaliseert naar de exploitant van de kerninstallatie. Als gevolg
hiervan kunnen desgevallend ook andere personen dan de exploitant worden aansprakelijk ge-
steld Op deze wijze zou in feite het gehele systeem van de kanalisatie van aansprakelijkheid
kunnen worden ontweken.

In eerste instantie wordt het verband aangetoond van de relatie tussen IPR-regels en de kanalisatie
van aansprakelijkheid inzake de civiele aansprakelijkheid voor olieverontreiniging op zee. Hoe-
wel deze regelgeving een vergelijkbaar systeem hanteert van kanalisatie van aansprakelijkheid,
werden Amerikaanse bedrijven toch in de VS gedagvaard voor een schadegeval in het buitenland.
Het belang van de IPR-regels in de zaak van de Amoco-Cadiz, wordt aangetoond in § 2.2.8.1.
Vervolgens wordt onderzocht of deze hypothese zich ook zou kunnen voordoen in het nucleaire
aansprakelijkheidsrecht (§ 2.2.8.2). Nadien wordt besproken of en in welke mate het Harvard
Rapport belang hechtte aan de IPR-regels, en in welke mate het de verschillende hypothesen heeft
voorzien (§ 2.2.8.3). De bevindingen van de analyse worden gebundeld in § 2.2.8.4.

2.2.5./. //e7 6e/ang van /P/?-rege/j in aV zaaA van a"e /4moco CaaVz

Bij de ramp met de Amoco Cadiz op 16 maart 1978 waren verschillende partijen betrokken. Het
schip, gebouwd op de scheepswerf van het Spaanse Astilleros, was geregistreerd in Liberia en
behoorde toe aan de Amoco Transport Company, een vennootschap naar Liberiaans recht met
voomaamste activiteiten in Hamilton op de Bermudas. Het beheer van het schip zelf lag in han-
den van Amoco International Oil Company, een vennootschap uit Delaware met maatschappelijke
zetel in Chicago (Illinois). Uiteindelijk bleken zowel Amoco Transport Company als Amoco
International Oil Company te behoren tot eenzelfde gToep, namelijk Standard Oil Company, met
zetel te Chicago^*.

Op basis van de complexe structuur van de Amoco-groep en de verschillende personen die
mogelijkerwijze waren betrokken bij het ongeval (als bouwer, ontwerper, ...) werden in de
Verenigde Staten tegen verschillende vcrweerders vorderingen ingediend, zowel door de Franse
regering, door een aantal gemeenten als door individuele slachtoffers.

Een van de redenen waarom de VS als forum werd gekozen heeft te maken met het feit dat dit
land geen lid was van het CLC-Verdrag van 1969^'. Dit Verdrag voorziet in sterk analoge prin-
cipes als deze van het Verdrag van Parijs inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kern-
ongevallen, met name een beperking van de aansprakelijkheid, kanalisatie van aansprakelijkheid
e.d.m. Precies met het oog op het omzeilen van deze beperking van de aansprakelijkheid en de
kanalisatie van aansprakelijkheid naar de scheepseigenaar, werd forum gezocht in de VS"*. Zo-

Lucchini, L, "Le proces de l'Amoco Cadiz: present et voies du Futur", /4/mua/re Franffli's rfe
/nfe/TUH/ona/, 1985, 763; Scovazzi, T., "Industrial Accidents and the Veil of Transnational Corporati-
ons", in Francioni, F. en Scovazzi, T. (ed.), /mer/iar/ona/ /te5/7onsi6i7ify/or f/ivi'ron/ne/i/a/ //arm, Gra-
ham & Trotman, London, 1991,416.
Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verontreiniging door
olie tot stand van 29 november 1969 (o.m. in Gold, E., //anrffoo* on Marine Po//u»/on, Arendal, Gard,
1985,23-32). Dit Verdrag wordt besproken in hoofdstuk 12.
Ballarino, T., "La reparation des dommages catastrophiques. Problemes de droit international privi", in
&J flepararion rfes rfommages cafa.»/-op«/<7ue.5. Z,es mouer /eenno/og/^ues ma/eMr.s en rfroi/ inferna/io-
no/ e/ en oVoi/ cow/nunaurflire, Travaux des XHIes Journees d'itdues juridiques Jean Dabin, Bruxelles,
Bruylant, 1990, 73; Murase, S., "Perspectives from International Economic Law on Transnational En-
vironmental Issues", /{ecue// rfer Cours, Academy of International Law, Tome 253, Martinus Nijhoff
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wel Frankrijk (plaats van het ongeval) als Liberia (plaats waar het schip was geregistreerd) waren
lid van het CLC-Verdrag en bijgevolg werd de jurisdictie van die twee landen vermeden. De
bedoeling van de eisers was duidelijk: er werd enerzijds gezocht naar een rechtbank die bevoegd-
heid zou opnemen en die daarenboven het recht zou toepassen van een land waar geen beperking
van aansprakelijkheid in voege was (i.e. Amerikaans recht) en waar ook andere personen dan de
schcepseigenaar konden worden aansprakelijk gesteld.

De jurisdictie van de Amerikaanse rechtbank werd in 1984 aanvaard omdat het ongeval had
plaatsgevonden in "navigable waters""". Eerder reeds had ook de District Court zich, op basis van
de "long-arm statute" van Illinois^® bevoegd verklaard in een aansprakelijkheidsvordering van
Amoco Transport tegen Astilleros. De door Astilleros opgeworpen/oru/n no/i co/ive/i/en^'werd
door de rechtbank niet aanvaard. De rechtszaak was dermate complex dat de rechtbank het oppor-
tuun achtte om alle vorderingen in een rechtszaak en voor een enkele rechtbank te beslechten
waarbij geen enkel ander forum meer of beter geschikt zou zijn om van de zaak kennis te nemen.

Voor wat betreft het toepasselijke recht oordeelde de rechtbank dat aangezien alle schade was
geleden op Frans grondgebied "the substantive law would therefore have been French law if it
had been proved different from that of the United States"; maar volgens de rechter was niet bewe-
zen dat het Franse recht wezenlijk verschilde van het Amerikaanse recht en bijgevolg werd Ame-
rikaans recht op deze zaak toegepast^. Daarenboven zou, zelfs indien Frans recht op deze zaak
van toepassing zou zijn, het CLC-Verdrag niet kunnen verhinderen dat vorderingen werden inge-
diend tegen Standard Oil Company of tegen Amoco International Oil Company, aldus dc recht-
bank. . • :

Op het vlak van de toewijzing van de aansprakelijkheid, stelde de Amerikaanse rechter vast dat
Standard Oil Company direct of via dochterondernemingen 100% beslissingsrecht had in Amoco
International Oil Company en in Amoco Transport Company; alle belangrijke beslissingen, waar-
onder het ontwerp, de bouw en het beheer van de Amoco Cadiz werden genomen door de moe-
dermaatschappij of vereisten ten minste de goedkeuring van de moedermaatschappij.

Uiteindelijk oordeelde de Amerikaanse rechter dat Astilleros aansprakelijk was voor gebreken in
het ontwerp en de bouw van het schip en dat verschillende vennootschappen van de Amoco groep
aansprakelijk waren ingevolge gebrekkig onderhoud van het schip en gebrekkige opleiding vande
bemanning.

Publishers, Den Haag, 1996, 377; Horbach, N.L.J.T., "Liability versus Responsibility under Internatio-
nal Law", /.c, 291 e.v.
Amoco Cadiz, US District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division, 18 April 1984,699 F.
2d 909 (1983).
Op basis van deze bepaling valt iedereen, zelfs niet onderdanen of niet inwoners van de staat Illinois,
die zaken doet binnen de staat, onder de jurisdictie van de rechtbanken van Illinois.
Dit is een regel die voornamelijk in common law landen wordt toegepast en die inhoudt dat een rechter
kan weigeren om van een bepaalde zaak kennis te nemen omdat elders een meer geschikt forum be-
staat. Over de toepassingsvereisten en bedenkingen hierbij, zie o.m. Herzog, P., "La theorie du forum
non conveniens en droit angio-americain: un apercu", /?evue Cn/igue rfe ZJro/f /rtfernflf/o/ifl/ £"'•*'
1976, 1-41; Prince, P., "Bhopal, Bougainville and Ok Tedi: Why Australia's/o/wn «o« co«vem'e« Ap-
proach is better", /nrernafi'o/ia/ onrf Comparar/ve Z-aw £>M<irter/y, vol. 47, 1998, 573-598.
Lowenfeld, A.F., "International Litigation and the Quest for Reasonableness", rtecwe/7 <fe*
Academy of International Law, Tome 245, Martinus Nijhoff Publishers, Den Haag, 1995, 132.
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De uitspraak in de zaak van de Amoco Cadiz heeft aangetoond dat in bepaalde gevallen de recht-
bank dc toepassing van het vreemde recht (met name het recht van de plaats van het ongeval)
opzij schuift en daarentegen de /ex/ora zal toepassen"" en dat door de techniek van "lifting the
corporate veil"*'* multinationale ondernemingen in een aantal gevallen zware risico's lopen om in
een bepaald land aansprakelijk te worden gesteld voor de activiteiten van een van haar dochteron-
dememingen elders in de wereld*"

De aansprakelijkheid van een buitenlandse moedermaatschappij werd eveneens in vraag gesteld
naar aanleiding van het ongeval in Bhopal in 1984. Het ongeval zelf gebeurde bij Union Carbide
India Ltd., een onderneming die voor 50,9% in handen was van Union Carbide Corporation (ge-
vestigd te New York). Ook hier hebben de slachtoffers zich gericht tot de Amerikaanse moeder-
maatschappij en werden 145 vorderingen ingeleid voor een Amerikaanse rechtbank. In dit geval
werd de/on/m non conve/iie/w wel aanvaard*** en kwam de zaak uiteindelijk voor een rechtbank
in India'". Hoewel deze rechtbank zich niet over het juridische vraagstuk naar de uiteindelijke
aansprakelijkheid van Union Carbide Corporation heeft uitgesproken*", wordt deze zaak over het
algemeen beschouwd als een impliciete bevestiging van een regel op basis waarvan de aansprake-
lijkheid van grote multinationale ondernemingen in het gedrang kan komen ingevolge gevaarlijke
activiteiten van hun dochterondememingen"". Amerikaanse bedrijven lopen dus het risico om in
de VS te worden gedagvaard voor schade die deze bedrijven, of hun dochterondememingen, in
het buitenland hebben veroorzaakt*'* *".

In de rechtszaak naar aanleiding van het ongeval met de Amoco Cadiz werden de kanalisatie en
de beperking van aansprakelijkheid succesvol ontweken. Hiermee werd duidelijk dat het invoeren
van de kanalisatie van aansprakelijkheid in het land waar zich mogelijkerwijze een ongeval of een
schade voordoet, onvoldoende bescherming biedt aan degenen die via de kanalisatie immuniteit
verkrijgen (ontwerpers, leveranciers etc). Anders gezegd: immuniteit in het land waar de schade is
geleden of waar het ongeval heeft plaatsgevonden is niet noodzakelijk voldoende om aan een
aantal personen immuniteit te verlenen. Leveranciers die onderdelen van gevaarlijke technologie-
en exporteren, lopen bijgevolg het risico aansprakelijk te worden gesteld voor een rechtbank en
volgens een toepasselijk recht dat niet meteen in verband staat met het land waarnaar de techno-
logie werd uitgevoerd en dat de aansprakelijkheid niet kanaliseert, noch beperkt. Aangezien, in
gevallen waar de ondernemingssluier kan worden doorbroken, deze stelling ook geldt voor schade

Ballarino, T., "La reparation des dommages catastrophiqucs. Problemes de droit international prive", in
"La Reparation des dommages catastrophiques", / . c , 71-72; Lowenfeld, A.F., "International Litigation
and the Quest for Reasonableness", o.c, 129 e.v.
Hierna genoemd doorbreken van de ondernemingssluier.
Zie o.m. Von Bar, C , "Environmental Damage in Private International Law", WecueiY rfes Cours,
Academy of International Law, 1997, Tome 268, Martinus Nijhoff Publishers, Den Haag, 1999, 393;
iacobsen, D.A. en Yellen, J.D., "Oil Pollution: the 1984 London Protocols and the Amoco Cadiz",
./on/™/ o/A/fln'fiwe Z.aw anrf Commerce, vol. 15, n° 4, 1984, 486.
Von Bar, C , "Environmental Damage in Private International Law", o.c, 344-346.
Voor een kritiek, zie o.m. Prince, P., "Bhopal, Bougainville and Ok Tedi: Why Australia's/oru/n non
conveme/u Approach is better", o.c, 577.
Er werd een overeenkomst bereikt waarbij Union Carbide Corporation 470 miljoen dollar betaalde.
Murase, S., "Perspectives from International Economic Law on Transnational Environmental Issues",
o.c., 382; Scovazzi, T., "Industrial Accidents and the Veil of Transnational Corporations", o.c, 413.
Brown, O.F., II, "Recent Developments from the Perspective of the United States", in Horbach,
N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", / . c , 483.
Meer in het algemeen wordt in deze zaak de bevestiging gezien van een trend naar een strikte verplich-
ting om geen schade te veroorzaken door gevaarlijke activiteiten (Horbach, N.L.J.T., L/'ao/Vi/y versus
/tesponj/6i7,Yy unrfer /nterna/iona/ Law, 1996, 287).
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veroorzaakt door dochterondernemingen, geldt deze stelling a/ortjon voor bedrijven die recht-
streeks aan het buitenland hebben geleverd °°. •

De reden waarom slachtoffers desgevallend zullen trachten om zich te richten tegen de moeder-
maatschappij van een ondememing die schade heeft veroorzaakt, ligt voor de hand: aangenomen
kan worden dat de moedermaatschappij over aanzienlijke financiele middelen beschikr*". Boven-
dien vertonen slachtoffers in het algemeen de neiging om hun vordering in te leiden voor recht-
banken die een hogere schadevergoeding toekennen . Toch dienen slachtoffers heel wat obsta-
kels te overwinnen vooraleer hun vordering voor een buitenlandse rechter zal worden aanvaard.
Het is dus niet gezegd dat indien de ondememingssluier kan worden doorbroken, de buitenlandse
rechter bevoegdheid opneemt en zijn eigen recht - of een voor slachtoffers "gunstig recht" -
toepast, slachtoffers automatisch in een betere positie zouden verkeren. Immers, hoe ingewikkel-
der en internationaler een bepaalde zaak is, des te hoger de advocatenkosten en de administratieve
kosten van een proces zullen zijn'"".

Het in het kader van dit proefschrift relevante punt bestaat erin dat indien de wetgeving van het
land van de /ex /oc/' </e/ic?/ de aansprakelijkheid naar een bepaalde pcrsoon kanaliseert en/of de
aansprakelijkheid van deze persoon beperkt, deze kanalisatie en/of beperking kunnen worden
ontweken indien een buitenlandse rechter bevoegdheid opneemt en een wetgeving toepast die de
aansprakelijkheid niet kanaliseert en/of beperkt. In de Amoco Cadiz zaak werden de kanalisatie
van aansprakelijkheid naar de scheepseigenaar en de beperking van de aansprakelijkheid inder-
daad opzij geschoven^. De vraag rijst of deze conclusie mag worden doorgetrokken naar het
nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

• - . . ' ' ' • £ •

2 2. #. 2. //«• "///raoco

Het is niet zonder gevaar om de conclusies met betrekking tot de wetgeving inzake aansprakelijk-
heid voor olieverontreiniging op zee zonder meer door te trekken naar de wetgeving inzake de

Specifiek wat betreft het doorbreken van de ondememingssluier spreekt het voor zich dat het feit dat
een dochtermaatschappij schade berokkent niet automatisch zal leiden tot de aansprakelijkheid van de
elders gevestigde moedermaatschappij. Er dient aan heel wat voorwaarden te zijn voldaan vooraleer
een moedermaatschappij kan worden aansprakelijk gesteld voor schade door gevaarlijke activiteiten
van een van haar dochterondememingen. Zo zal het loutere feit dat een ondememing de meerderheid
der aandelen heeft van een andere ondememing op zich geen voldoende reden zijn. Uit de uitspraak
van de Amoco Cadiz valt op te maken dat de rechter onderzocht heeft in welke mate Standard Oil
Company effectief zeggenschap had over beslissingen inzake de aankoop van het schip. Het criterium
van de effectieve zeggenschap is inderdaad belangrijker dan het bezit van de meerderheid der aande-
len: een bedrijf dat 51 % van de aandelen van een andere ondememing bezit zal niet meer of niet min-
der aansprakelijk zijn dan wanneer het 100 % van de aandelen in handen heeft. Wat telt is de daadwer-
kelijke zeggenschap, dit is beslissingsrecht of controle op de genomen beslissingen, binnen het bedrijf
dat de schade heeft veroorzaakt. Uiteraard gaan eigendom en zeggenschap over het algemeen hand in
hand.

McCaffrey, S.C., "Expediting the Provision of Compensation to Accident Victims", in HSndl, G. en
Lutz, R.E., 7Vn«i/ern'ng//ozarrfoui rec/wo/og/es and Sufrsfances. 77ie //iferna/i'ona/ Lego/ CAfl//e"S*'
Graham & Trotman, Martinus NijhofT, London, 1989, 209.
Ballarino, T., "La reparation des dommages catastrophiques. Problemes de droit international prive", in
"La Reparation des dommages catastrophiques", / .c , 99.
Zowel voor, tijdens als na een dergelijk proces, worden slachtoffers geconfronteerd met aanzienlijke
problemen. Zie hierover McCaffrey, S.C., "Expediting the Provision of Compensation to Accident Vic-
tims", o.c, 209.
Fontaine, E., "The French experience: Tanio and Amoco Cadiz incidents compared", in De la Rue,
CM. (ed.), i/aW/iYy/iw Damage »o f/ie A/ari/ie £nviVon«ienr, Lloyd's of London Press Ltd., 1993,104
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jvielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen. Zo is de kanalisatie van aansprakelijk-
heid naar de scheepseigenaar onder het CLC-Verdrag anders geformuleerd dan de kanalisatie van
aansprakelijkheid naar de exploitant van een keminstallatie onder het Verdrag van Parijs, onder
meer doordat in het maritieme recht het regresrecht van de scheepseigenaar intact wordt gelaten'"
^ Toch bevat de kanalisatie in het maritieme recht ook regels ter zake van de uitsluiting van
andere juridische grondslagen, c.q. van de aansprakelijkheid van andere personen dan de scheeps-
eigenaar. Het is precies dit element dat de essentie uitmaakt van de kanalisatie van aansprake-
lijkheid in het kernenergierecht. Daarenboven is de situatie sterk vergelijkbaar omdat de VS niet
zijn toegefreden, noch tot het CLC-Verdrag, noch tot het Verdrag van Parijs of het Verdrag van
Wenen.

Naar analogie met de rechtszaak naar aanleiding van het ongeval met de Amoco Cadiz, zou een
slachtoffer van een kemongeval in Europa de bouwer of de ontwerper van de Europese kemin-
stallatie in de Verenigde Staten kunnen dagvaarden*" en de toepassing kunnen vragen van de /ex
/oro. Dit impliceert dat het risico bestaat dat een Amerikaanse rechter zich bevoegd zou verklaren
en dat deze, door de gelijkenissen tussen het Europese en Amerikaanse nucleaire aansprakelijk-
heidsrecht, Amerikaans recht zou toepassen™. Precies op dit punt is de bescherming van de
Amerikaanse leveranciers bepaald onzeker: doordat de VS niet zijn toegetreden tot de intematio-
nale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen, kunnen de erin opgenomen verwijzingsregels geen
toepassing vinden en kan worden getracht om de kanalisatie en de beperking van aansprake-
lijkheid te omzeilen.

Een Amerikaanse rechtbank zal niet zomaar bevoegdheid opnemen; het is evenmin zeker dat
zomaar Amerikaans recht zal worden toegepast. Er moet in ieder geval een voldoende Ameri-
kaanse aanknopingspunt voorhanden zijn. Met betrekking tot het gebruik van kernenergie in
West-Europa, is de band met de VS niet ver te zoeken: voornamelijk Amerikaanse bedrijven
hebben, zeker in de beginjaren, reactoren geleverd en ontwerpen gemaakt voor westerse kern-
installaties. Anders dan bij de Bhopal-zaak en bij de Amoco Cadiz, doen Amerikaanse nucleaire
bedrijven niet noodzakelijk via dochterondernemingen zaken met Europese exploitanten van
keminstallaties: hier zal de ondernemingssluicr niet moeten doorbroken worden en zal het "vol-
staan" om een andere wet toe te passen dan dcze die de aansprakelijkheid kanaliseert of de leve-
ranciers exonereert.

Het "Amoco Cadiz-scenario" is bijgevolg voor de Amerikaanse nucleaire sector niet noodzakelijk
een fictie: de kans is reeel dat slachtoffers van een grensoverschrijdend kemongeval, in een kern-

Over de term kanalisatie in het maritieme recht, zie Remond-Gouilloud, M., "The Future of the Com-
pensation System established by International Convention", in De la Rue, C M . (ed.), LiaW/zVy /o r
Damage to {Ae A/anne £nWro/iroenf, Lloyd's of London Press Ltd., 1993, 94 e.v.; Ballarino, T., "La
reparation des dommages catastrophiques. Problemes de droit international priv6", in "La Reparation
des dommages catastrophiques", Ac, 73-75.
Cfr. m/ra, in hoofdstuk 12 van dit boek.
Het is immers niet ondenkbeeldig dat de bouw en de constructie van een gevaarlijke installatie in vraag
worden gesteld, zoals in de Bhopal zaak (zie hierover Nanda, V.P. en Bailey, B.C., "Nature and Scope
of the Problem", in HSndl, G. en Lutz, RE., 7rans/errmg //azarrfouj TecA/io/ogies onrf Si/fara/ices.
TTie /MernaHo/ia/ Lego/ C/ia//enge, Graham & Trotman, Martinus Nijhoff, London, 1989, 9).
Zoals bij de Amoco Cadiz zou de Amerikaanse rechter kunnen oordelen dat het Amerikaanse recht niet
wezenlijk verschilt van de /ex /oc/ rfe/i'c/7 - inzake beperking van de aansprakelijkheid, verplichte ver-
zekering van aansprakelijkheid lopen het Amerikaanse en Europese systeem inderdaad grotendeels ge-
lijk. Zie hierover Vanden Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of
via intemationale Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en
Verhoosel, G., (red.), "Grensoverschrijdende milieuproblemen", Ac, 477-479.
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installatie waarbij Amcrikaanse bedrijven bijvoorbeeld hebben ingestaan voor het onderhoud,
zullen trachten om in de VS toepassing te vragcn van het Amerikaansc recht waar de aanspra-
kelijkheid niet juridisch wordt gekanaliseerd. Los van het feit dat misschien juridische vraag-
tekens kunnen worden geplaatst bij de uitspraak van de Amoco Cadiz, blijft de houding van een
Amcrikaanse juryrechtbank een belangrijke onbekende en betekent dit dus een niet te verwaar-
lozen risico.

De uit het Verdrag van Parijs voortvloeiende regels (met name de beperking van de aanspra-
kelijkheid en de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant) zouden dus terzijde kunnen
worden geschoven ten voordele van het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht. Het feit dat met
name de VS zelf niet zijn toegetreden tot het intemationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht,
houdt een risico in voor de Amcrikaanse industrie. Deze problematiek stelt zich uiteraard niet
uitsluitend ten aanzien van de Verenigde Statcn en de Amerikaanse levcranciers. Meer in het
algemeen geldt voor het nucleaire aansprakelijkheidsrecht dat leveranciers enkel volledig be-
schermd zullen zijn indien zowel het land van de leverancier, het land waaraan wordt geleverd
(zijnde het land waar de keminstallatie is gelegen), als het land van het slachtoffer zijn toegetre-
den tot het intemationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht, en indien zij in hun interne wetgeving
deze Verdragen hebben geintroduceerd in het nationale recht^. Er bestaat bijgevolg wcl degelijk
een kans dat slachtoffers van een kemongeval wiens schade voor een (groot) deel niet werd ver-
goed, c.q. op basis van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht niet voor vergoeding in aanmerking
komt, zullen trachten om andere wegen te vinden om alsnog compensatie te bekomen.

Het "geslotcn systeem" zoals bedacht door het Harvard Rapport kan met andere woorden worden
omzeild indien niet alle landen waar een aanknopingspunt bestaat met het kemongeval zijn toege-
treden tot het intemationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht, c.q. de basisprincipes van het
Verdrag hebben ingevocrd in hun nationale wetgeving. De vraag rijst of en in welke mate de
auteurs van het Harvard Rapport aan deze problematiek aandacht hebben besteed en hoe het komt
dat anno 2000 de Amcrikaanse leveranciers van de - hoofdzakelijk Europese - nucleaire industrie
aan een niet te verwaarlozen risico worden blootgesteld.

2.2.5.5. /te/ang van rfe //TJ-rege/s in Ae/ //anwrf /topport

De belangrijkste doelstelling van het Harvard Rapport bestond in het uitwerken van een juridisch
regime dat de Amcrikaanse nucleaire toeleveringsindustrie zou beschermen tegen vorderingen in
de VS ingevolge kernongcvallen in het buitenland. Zoals aangegeven werd precies om die reden
voorgesteld om een geheel aan maatregelen*'° in te voeren, waarvan de kanalisatie van aansprake-
lijkheid er 66n was. Via de verschillende maatregelen zoals voorgesteld in het Harvard Rapport
werd een gesloten systeem opgebouwd dat ervoor moest zorgen dat elk kemongeval binnen dit
gesloten systeem wordt behandeld. Zodra evenwel, in een intemationale context, een land geen
deel uitmaakte van het systeem, kon dit gehele systeem op de helling worden gezet, zeker indien
de onder het systeem beschikbare bedragen ontoereikend zouden zijn om alle schade te compen-
seren. Het wekt dan ook weinig verwondering dat de auteurs van het Harvard Rapport groot

Blanchard, P., "The Risk of Civil Nuclear Liability of Foreign Contractors in Central and Eastern
Europe and the NIS", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy
Law",/.c, 532.
Cfr. supra, in § 2.1.3.3 van dit hoofdstuk
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voorstander waren van ecn mondiaal Verdrag in de schoot van het IAEA, eerder dan van regiona-
le verdragen .

Bij de bespreking van de mogelijkheid tot het indienen van vorderingen in de VS ingevolge een
kernongeval in het buitenland valt de voorzichtigheid op van de auteurs van het Harvard Rapport.
Enerzijds werd vastgesteld dat de Amerikaanse rechter niet makkelijk rechtsmacht zou aanvaar-
den op basis van de doctrine van de/bru/w non conven/ens en dat over het algemeen de kans regel
zou zijn dat de /&v /oc/ </e//c/( zou worden toegepast, eerder dan de het recht van de zetel van de
leverancier^. Anderzijds vonden de auteurs van het Harvard Rapport het te gevaarlijk, gelet op
de discretionaire bevoegdheid van dc rechter ter zake, om te vertrouwen op de forum non conve-
niens doctrine*" *'"* en om met zekerheid uitspraken te doen over het recht dat een Amerikaanse
rechtbank desgevallend zou toepassen'". Door de onzekerheden in verband met de bevoegdheid
van de rechtbank en met het recht dat zou worden toegepast, was een wetgevend ingrijpen nood-
zakelijk, hetzij via Verdrag, hetzij via nationale wetgeving'"\

Als oplossing voor mogelijke procedurele problemen, stelde het Harvard Rapport volgende IPR-
regels voor: de rechtbank van de plaats van keminstallatie zou exclusief bevoegd zijn, deze rech-
ter zou het recht van het land van de plaats van de keminstallatie toepassen en er diende een
systeem te worden ingevoerd van erkenning van buitenlandse vonnissen*". Op deze wijze zou op
een kemongeval in Europa het aansprakelijkheidsrecht van ecn Europees land van toepassing zijn.

Toch waren hiermce, steeds volgens het Harvard Rapport niet alle problemen van de baan, ten-
minste vanuit het oogpunt van de leveranciers. Hun positie kon in het gedrang komen indien bij
een zeer zwaar kernongeval in Europa de beperkte bedragen van het Verdrag van Parijs ontoerei-
kend zouden zijn, en indien geen bijkomende overheidstussenkomst beschikbaar was. In deze
hypothese kon het wel eens zijn dat de Amerikaanse rechter zou weigeren om de beperkingen van
het Verdrag van Parijs toe te passen, zeker indien een fout van een leverancier aan de basis lag
van het kemongeval"*. De lage limieten zoals die waren voorzien in het toenmalige ontwerp van
het Verdrag van Parijs*" waren volgens de auteurs van het Rapport:

"... an open invitation for injured persons to sue suppliers in the United States or in
other countries, not parties to the convention, in which suppliers may have assets"'*'.

Indien de landen die het Verdrag van Parijs zouden ondertekenen geen bijkomende schadever-
goeding zouden ter beschikking stellen, kon volgens het Harvard Rapport op dric verschillende

, 80.
//arvarrf /topporf, 26-29.
Worvorrf /?a/7porf, 66.
De Amoco Cadiz zaak heeft aangetoond dat de discretionaire bevoegdheid van de Amerikaanse rechter
terzake, indcrdaad kan leiden tot het omzeilen van een systeem van kanalisatie van aansprakelijkheid,
zelfs indien de kanalisatie van aansprakelijkheid onder het maritieme recht anders is geformuleerd dan
in het kemenergierecht.
//arvarrf flopport, 30.
//orvarrf/topport, 38.
//orvflrrf /fapport, 65-68; zie ook eerder, § 2.1.3.3.
//arvnrrf flopport, 84-85. ,
Het Harvard Rapport is verschenen in 1959, dus e£n jaar v66r de adoptie van het Verdrag van Parijs.
De onrwerptekst van het Verdrag van Parijs dat zich in bijlage van het Harvard Rapport bevindt, heeft
het over een aansprakelijkheid van 15 miljoen Europese rekeneenheden. Het is precies de limiet die la-
' " ' " ^ ' Verdrag van Parijs is opgenomen.
tf, 85.
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manieren worden tegemoet gekomen aan het risico van de leveranciers"'. De eerste mogelijkheid
zou erin bestaan om een Amerikaanse federale wet in te voeren op basis waarvan de schade-
vergocding die in Amerikaanse rechtbanken zou worden aanvaard ter zake van een kernongeval
in het buitenland, gelijk zou zijn aan het bedrag waarop het buitenlandse slachtoffer recht heeft op
basis van de wetgeving in de installatiestaat. Aansluitend zou een bepaling kunnen worden inge-
voerd op basis waarvan het recht van het land waar de schade is geleden, zou worden toegepast.
Het werd evenwel niet mogelijk geacht om een dergelijke federale wet in te voeren omdat het zou
getuigen van "international bad manners", omdat dit politiek onaanvaardbaar zou zijn ten opzichte
van Amerikaanse slachtoffers en omdat dit ook tot de nodige grondwettelijke problemen zou
kunnen leiden"*.

De tweedc mogelijkheid zou erin bestaan dat de VS zouden toetreden tot het Verdrag. Toetreding
van de VS tot het intemationaal nucleair aansprakelijkheidsrecht zou de bescherming van de
leveranciers kunnen verbeteren, aldus het Harvard Rapport*". Maar op dit vlak was het probleem
dat het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht uitgaat van een systeem van economische
kanalisatie en niet van de juridische kanalisatie zoals in het internationale kernenergierecht.
Doordat de Price-Anderson Act echter een betere bescherming bood dan de Europese Verdragen,
zouden de VS enkel tot deze Verdragen kunnen toetredcn mits een voorbehoud zou worden ge-
maakt betreffende de kanalisatie van aansprakelijkheid, aldus het Harvard Rapport"''. Toch was
ook een toetreding met voorbehoud niet evident, onder meer omdat de VS nog nooit partij waren
bij een intemationaal verdrag dat de erkenning inhield van een buitenlands vonnis"'.

De derde mogelijkheid was het afsluiten van governmen/a/ AoW /jarm/ess agreement met de
verschillende landen waamaar nucleair materiaal werd geexporteerd. Maar het Harvard Rapport
had reeds aangetoond dat privaatrechtelijke mechanismen om de leveranciers te beschermen
onvoldoende waren'"*.

Van bclang voor de huidige analyse is vooral het feit dat het Harvard Rapport een combinatie
heeft voorgesteld van materieelrechtelijke en procesrechtelijke bepalingen om zodoende het
"Amoco Cadiz scenario" te vermijden. De Amerikaanse nucleaire industrie was inderdaad vooral
beducht voor mogelijke gevolgen van bepaalde conflictregels, waarbij enerzijds een Amerikaanse
rechtbank zich bevoegd zou verklaren voor elders geleden schade en waarbij niet de /&* /oci

ft maar wel de /er/ora zou worden toegepast"' "*. De auteurs van het Harvard Rapport zijn

//arvorrf flnpport, 84-87. •
//arvarrf Knpporf, 85.
tforarrc/ /?o/)/ro«, 86.
//orvarrf flapporf, 86.
tfarvara"/topporf, 87.
Cfr. supra, §2.1.3.2.
Een deel van de problematiek heeft inderdaad betrekking op de regels van intemationaal privaatrecht,
waarbij enerzijds de rechtsmacht of jurisdictie van een gegeven rechtbank en anderzijds de toepasselij-
ke wetgeving twee essentiSle vragen zijn. Uitgangspunt wat de rechtsmacht betreft, is dat elke Staat
eenzijdig de regelen bepaalt van zowel dc nationale als de internationale jurisdictie van haar rechtban-
ken. Het gevolg hiervan is uiteraard dat in heel wat gevallen rechters in verschillende landen, op basis
van nun eigen nationale procesrechtelijke bepalingen, bevoegd zullen zijn voor eenzelfde zaak. Dit
biedt aan slachtoffers de mogelijkheid tot/orum $Aopp/ng, tot het kiezen van de in hun ogen meest ge-
schikte rechtbank. Specifiek wat het Anglo-Amerikaanse recht betreft, is de aanwezigheid van de ver-
weerder op Amerikaans grondgebied een factor die tot de bevoegdheid van de Amerikaanse rechtbank
leidt. Vaak zal uit dc jurisdictie van een bepaalde rechter ook de toepassing voortvloeien van het eigen
recht van de rechter (/ex/oro). Zie hierover o.m. Erauw, J., Begin.se/efl van /n/e/via/io/iaa/ /VrvaoJ-

f, Story, Gent, 1985; Rigaux, F. en Fallon, M., £>ro/7 //irer/iafto/ia/ /V/ve, Tome II, Droit positif
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bij de inschatting van de risico's bovendien uitermate voorzichtig geweest, en hebben oog gehad
voor het "Amoco Cadiz scenario", zelfs indien dat - zeker op basis van het toenmalige aanspra-
keltjkheidsrecht - een weinig waarschijnlijk scenario was.

Tegelijk hechtte het Harvard Rapport belang aan de noodzaak voor de VS om in bijkomende
maatregelen te voorzien. De bezorgdheid van Amerikaanse industrie voor vorderingen uit het
buitenland had in niet onbelangrijke mate te maken met de lage bedragen die op basis van het
Verdrag van Parijs beschikbaar waren. Immers, het risico voor leveranciers om in de VS te wor-
den gedagvaard zou minimaal zijn indien sowieso alle schade uit een kemongeval in Europa reeds
zou worden vergoed. Vandaar dienden bijkomende maatregelen te worden genomen teneinde
deze tekortkomingcn van het Verdrag van Parijs op te vangen.

Toch is blijkbaar iets fout gegaan met de opvolging van de drie hierboven besproken bijkomende
maatregelen die de tekorten van het Verdrag van Parijs zouden moeten opvangen, in die zin dat de
VS geen van deze drie maatregelen hebben uitgevoerd. De derde mogelijkheid (afsluiten van
vrijwaringsakoorden) werd sowieso als onvoldoende beschouwd. Daamaast hebben de VS geen
federale wet aanvaard, en waren de VS in 2000 nog steeds geen formed lid van het intemationale
nucleaire aansprakelijkheidsrecht. In de volgende paragraaf wordt de terughoudendheid van de
Amerikanen om tot de Verdragen toe te treden en met name om een federale aansprakelijkheids-
wet aan te nemen, verder toegelicht^'.

2.2.5.-/. Conc/us/e . r :

Een aantal industriele ongevallen heeft ertoe geleid dat Amerikaanse bedrijven voorzichtiger zijn
geworden om, in het algemeen, commercie'le activiteiten te ontwikkelen ter zake van leveringen
aan gevaarlijke industrieen en/of activiteiten, en om, in het bijzonder, onderdelen voor dergelijke
industrieen of activiteiten naar het buitenland te exporteren. Het ongeval met de olietanker Amo-
co Cadiz en het gaslek van Bhopal hebben aangetoond dat de Amerikaanse bedrijven niet im-
muun zijn tegen vorderingen in eigen land en tegen de toepassing van het Amerikaans recht op
vorderingen uit schade in het buitenland en dat, zoals bevestigd bij de Amoco-Cadiz, dergelijke
vorderingen de aansprakelijkheid van deze bedrijven in het gedrang kunnen brengen. Onder mecr
door deze ontwikkelingen vreest de Amerikaanse nucleaire toeleveringsindustrie (als ontwerpcr,
bouwer, leverancier van een onderdeel, ...) dat zij in de VS kan worden gedagvaard en aansprake-
lijk kan worden gcsteld op grond van het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht, ook al kanaliseert
het recht van het land van het slachtoffer de aansprakelijkheid naar de (Europese) exploitant van
dekerninstallatie.

Deze vaststelling impliceert echter niet dat zomaar elke leverancier (ook een niet-Amerikaanse
leverancier) van nucleair materiaal het risico loopt te worden gedagvaard in een of ander exotisch
land. De vordering moet ook goed gekozen zijn, zowel wat betreft het tocpasselijke recht als wat
betreft de kansen op uitvoering van een gunstige rechterlijke uitspraak. Vorderingen in de VS
voor een kemongeval in Europa, in een keminstallatie die met Amerikaanse hulp werd gebouwd,

beige, Larcier, Bruxelles, 1993; Van Hecke, G. en Lenaerts, K., /mernaf/onaa/ />rivaafrec/i/, Story,
Gent, 1989,33.
Ook Gautron wees reeds op het risico dat een Amerikaanse leverancier door zijn eigen rechtbanken
zou worden veroordeeld indien deze weigeren om het recht van de schadeverwekkende gebeurtenis toe
te passen (Gautron, R., "La responsabilite du Constructeur de Centrales Nucleaires", in Puget, H., /4.s-
pem ae rfroif rfe /'energ/e ato/m'sue, tome II, Centre francais de droit compart, Paris, 1967, 118).
Zie verderop, bij de bespreking van de rol van de VS bij de totstandkoming van het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie, § 2.2.9. ., , . - , - - .
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lijken aan deze voorwaarden te voldoen. Het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht staat erom
bekend om riante sommen toe te kennen aan slachtoffers - denk maar bijvoorbeeld aan de scha-
devergoeding van 6.000 miljard BEF, waartoe de tabaksindustrie werd veroordeeld"° - en bo-
vendien hebben de Amerikaanse leveranciers voldoende bezittingen in de VS om ook de uitvoe-
ring van een vonnis te kunnen garanderen.

De rechtszaak naar aanleiding van de zaak Amoco Cadiz heeft aangetoond dat de bescherming
die wordt geboden door de kanalisatie van aansprakelijkheid in het maritieme recht, onvoldoende
is indien niet allc landen die een aanknopingspunt hebben met de schade of met het ongeval,
verwijzingsregels bevatten naar een recht dat de aansprakelijkheid wel kanaliseert en beperkt. Via
de Amoco Cadiz werd duidelijk dat ook een ondememing die ogenschijnlijk niets met een con-
creet schadegeval heeft te maken, het risico loopt om te worden gedagvaard voor een schadegeval
dat zich aan de andere kant van de wereld heeft afgespeeld - met name de moedermaatschappij
van een ondememing die wel degelijk een band heeft met het schadegeval. Het succes van een
dergelijke vordering in de VS, zal in ruime mate afhangen van het feit of decorum no/i co/ive-
mens doctrine door de rechtbank al dan niet wordt gevolgd"'.

Aan dit Amoco Cadiz scenario is door de auteurs van het Harvard Rapport uitgebreid aandacht
besteed. Precics om te vermijden dat bij een grensoverschrijdend kemongeval een andere wet zou
worden toegepast dan de wet die de aansprakelijkheid kanaliseert naar de exploitant van een
keminstallatie, bevatte het gehele systeem van maatregelen van het Harvard Rapport ook regels
inzake IPR. Bij een grensoverschrijdend kemongeval is de kanalisatie van aansprakelijkheid pas
sluitend op voorwaarde dat allc landen met een mogelijk aanknopingspunt met het ongeval of met
de schade, eveneens de aansprakelijkheid kanaliseren naar de exploitant van de keminstallatie.

Het probleem voor de Amerikaanse leveranciers van de nucleaire industrie was/is niet noodzake-
lijk dat een andere rechter dan dcze van de installatiestaat bevoegdheid opneemt, maar vooral dat
een wet zou worden toegepast die de aansprakelijkheid niet naar een enkele persoon kanaliseert
en die bijgevolg, voor wat betreft de schade uit een kemongeval, vorderingen tegen meerdere
personen zou toelaten.

Doordat de in het Verdrag van Parijs beschikbare bedragen door dc VS als te laag werden aan-
zien, achtten de auteurs van het Harvard Rapport evenwcl dc introductie van de verschillende
maatregelen onvoldoende. Ook de VS zelf dienden bijkomende maatregelen te nemen, waarvan
de toetreding tot het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht nog het meest voor de hand
lag. Maar deze bijkomende maatregelen werden nooit doorgevoerd.

Het bclang van IPR-regels voor de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht
bestaat cr dus in dat de bescherming die bij een grensoverschrijdend kemongeval aan leveranciers
wordt geboden door de kanalisatie, slcchts een voldoende effect heeft indien tegelijk wordt voor-
zien in verwijzingsregels die garanderen dat een wet wordt toegepast die de aansprakelijkheid
kanaliseert naar de exploitant. De ideale situatie zou er voor leveranciers in bestaan dat alle lan-
den ter wereld lid zijn van de internationale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen en de verschil-
lende daarin opgenomen principes in hun interne wetgeving hebben opgenomen. Deze IPR-rcgels

"Amerikaanse tabaksindustrie in beroep tegen miljardenstraf", £)e Sfrwirfaarrf, 17 juli 2000; "Bode
Tabaksindustrie 340 miljard", M?C //anrfe/iWarf, 15 juli 2000.
Blijkbaar wordt de forum non conveniens meer en meer toegepast (Bunjes, H.J., "Praktische aspecten
bij de behandeling van massaschades", in A/rmascAarfe. Ke/g/ rfe 6enanrfe/ing van massa/e j c W e ee"
6i/zofl</ere 6e«arfen'ng?, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1996, 16).
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dienen ervoor te zorgen dat enkel dat recht wordt toegepast dat de aansprakelijkhcid kanaliseert
naar de exploitant van de kerninstallatie waar het kernongeval zich heeft voorgedaan. De IPR-
regels zijn dus van belang omdat zij ertoe leiden dat het gehele systeem "gesloten blijft"; anders
gezegd dienen de IPR-regels te garanderen dat op een concreet schadegeval een recht zal worden
toegepast dat de leveranciers beschermt, c.q. de aansprakelijkheid kanaliseert naar de exploitant
van de kerninstallatie.

Toch is de invoering van de kanalisatie van aansprakelijkheid, vanuit het oogpunt van de leveran-
ciers, enkel strikt noodzakelijk in "installatiestaten". Op zich is de kanalisatie van aanspra-
kelijkheid geen conditio sine qua non in landen die geen kerninstallaties hebben en dus enkel het
slachtoffer kunnen worden van een kemongeval in een buurstaat; het zal belangrijker zijn dat
deze landen de verwijzingsregel hanteren waardoor de zaak wordt behandeld voigens het recht
van de installatiestaat. Een afdoende bescherming zal indcrdaad voorhanden zijn indien alle in-
stallatiestaten de aansprakelijkheid kanaliseren naar de exploitant en indien alle niet-installa-
tiestaten een verwijzingsregel invoeren die garandeert dat het recht van de installatiestaat wordt
loegepast. Het belang voor de leveranciers van de nucleaire industrie dat zoveel mogelijk landen
toetreden tot het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht ligt voor wat betreft de niet
installatiestaten vooral in de verwijzingsregels.

Volledigheidshalve wordt benadrukt dat deze IPR-regels enkel van belang zijn bij een systeem
van juridische kanalisatie van aansprakelijkheid. Bij een economische kanalisatie is het niet van
belang dat een leverancier elders wordt gedagvaard en aansprakelijk gesteld, omdat deze aanspra-
kelijkheid toch wordt gedekt via de aansprakelijkhcidsverzekering of financiele zekerheid van de
exploitant. Een systeem van economische kanalisatie zou dus de positie van de (Amerikaanse)
leveranciers sterk kunnen vereenvoudigen. Dit kan een reden zijn waarom de Amerikanen vrede
hadden kunnen nemen met de invoering van de economische kanalisatie in het Verdrag van Parijs
en het Verdrag van Wenen^.

Door de beperktc toetreding van zowel niet-installatiestaten als van installatiestaten, bestaat ook
in 2000 nog steeds het risico dat het Amoco-Cadiz scenario zich zou voordoen in het nucleaire
aansprakelijkheidsrecht. Het feit dat de VS geen lid zijn het Verdrag van Parijs of het Verdrag van
Wenen, en dus de aansprakelijkheid niet kanaliseren en evenmin de "juiste" verwijzingsregels
hanteren, biedt bijgevolg perspectieven voor slachtoffers en vormt een risico voor leveranciers.
Precies in dit licht dicnt de veranderde houding van de VS te worden gezien ten aanzicn van het
internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht. De VS hebben inderdaad het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie van 12 September 1997 ondertekend; dit betekent dat hun beleid om
buiten het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht te blijven, is gewijzigd. Omdat ook
hier de kanalisatie van aansprakelijkheid ccn centralc rol heeft gespccld, wordt deze problematiek
hieronder aan de orde gesteld.

2.2.9. De rol van de kanalisatie van aansprakelijkheid bij de (moeizame) onderhandelingen
voorafgaand aan het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van 1997

Uit de analyse van het belang van de IPR-regels voor de kanalisatie van aansprakelijkheid is
gebleken dat zolang de VS de bevocgdheidsattributie en de tocpasselijke wetgeving onder de nu-
cleaire aansprakelijkheidsverdragen niet erkennen en zolang niet overal de kanalisatie van aan-
sprakelijkheid is ingevoerd, Amerikaanse leveranciers kwetsbaar zullen blijven voor vorderingen

Uit de analyse in § 2.2.6.1 is inderdaad gebleken dat verschillende voorstellen werden gelanceerd om
te opteren voor de economische kanalisatie, maar dat deze voorstellen het niet hebben gehaald.
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in eigen land, naar aanleiding van een kemongeval in het buitenland. Vanuit het standpunt van
Amerikaanse leveranciers komt het er vooral op aan de garantie te hebben dat de Amerikaanse
rechtcr - of een rechter in een ander land - een wet zal toepassen waar de aansprakelijkheid we]
wordt gekanaliseerd naar de exploitant van de keminstallatie. Dit verklaart de rol die de VS heb-
ben gespeeld bij het totstandkomen van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van 1997
en verklaart waarom de VS meteen tot dit Verdrag zijn toegetreden.

Het in September 1997 bereikte akkoord omtrent een Verdrag inzake Bijkomende Compensatie en
het Protocol van het Verdrag van Wenen, heeft inderdaad geleid tot een wijziging in het Ameri-
kaanse beleid ten aanzien van hun participatie in het intemationale nucleaire aansprakelijk-
heidsrecht. Terwijl de VS vroeger uitdrukkelijk opereerden buiten het intemationale kader, heb-
ben de VS als een van de eerste landen het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie onderte-
kend. De VS zijn enkel toegetreden tot het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie omdat het
een "alleenstaand" Verdrag is dat niet noodzakelijk vereist dat een lid van het Verdrag eveneens is
toegetreden tot het Verdrag van Parijs of het Verdrag van Wenen"'.

Toch liepen de onderhandelingen bij de totstandkoming van het Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie niet van een leien dakje omdat twee elementen met betrekking tot de kanalisatie van
aansprakelijkheid de onderhandelingsmarges aanzienlijk beperkten. Ten eerste voorziet de natio-
nale Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidswet, de Price-Anderson Act, niet in de kanalisatie
van aansprakelijkheid naar de exploitant van de keminstallatie en waren de VS niet bereid om de
Price-Anderson Act te wijzigen. Deze problematiek wordt in § 2.2.9.1 besproken. In tweede
instantie leek het niet haalbaar om de economische kanalisatie in te schrijven in het Verdrag
inzake Bijkomende Compensatie (§ 2.2.9.2). Uiteindelijk werd een oplossing gevonden die in
§ 2.2.9.3 wordt besproken. In § 2.2.9.4 tenslotte worden de bevindingen verder geanalyseerd.

2.2.9.7. £ers/e ieper/ting: fte/ioud van </e eco/io/m'scAe faina/«a/ie in rfe Price-/! nrferson /4c/

De wet die in de VS bepalend is bij de aansprakelijkheid voor schade uit een kemongeval, is de
Atomic Energy Act, zoals gewijzigd door de Price-Anderson Act van 1957. Deze wet wordt in
detail besproken in hoofdstuk 13 van dit boek. In deze paragraaf wordt met name aandacht be-
steed aan de bepaling inzake kanalisatie.

E6n van dc basiskenmerken van de Price-Anderson Act is de "omnibus dekking" en daaraan
gekoppeld het feit dat de Price-Anderson Act geen wijzigingen aanbrengt in het aansprakelijk-
heidsrecht van de verschillende staten"''. Dit houdt in dat de aansprakelijkheidsverzekering van
de exploitant van de keminstallatie niet enkel van toepassing is op de aansprakelijkheid van de
exploitant, maar op elke person iWemni/iec/. Onder "person indemnified" dient volgens artikel 42
USCS § 2014, t niet alleen te worden verstaan de persoon met wie een Indemnity Agreement is
afgesloten of de persoon die is verplicht om een financiele zekerheid te stellen, maar ook elke
andere persoon die voor het kemongeval aansprakelijk kan worden gesteld"'. Hierdoor geniet
elke persoon die tengevolge van een kemongeval aansprakelijk wordt gesteld voor de uit een
kemongeval voortvloeiende schade van de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant in
wiens installatie dat kemongeval plaatshad. Ook al heeft bijvoorbeeld een leverancier van de

Cfr. supra, § 2.2.2.2 van hoofdstuk 2.
Lowenstein, R., "Indemnification against Liability for Nuclear Accidents in Licensed Atomic Energy
Activities", in Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", /.c, 250.
Het is van belang erop te wijzen dat "person indemnified" dus niet het slachtoffer is van een kemonge-
val. Gautron wees reeds op de mogelijke verwarring van deze term: Gautron, R., "La responsabilite
civile et la protection financiere en raison des risques atomiques aux Etats-Unis", in Puget, H., /.c, 72.
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exploitant het kernongeval veroorzaakt en wordt hij hiervoor aansprakelijk gesteld, dan nog zal de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de exploitant tussenkomen. Op deze wijze kan bijvoorbeeld de
bouwer van een vliegtuig dat een gebrek vertoont en dat neerstort op een kerninstallatie, ook
genieten van de verzekeringsdekking van de exploitant"'. Dit is in feite wat de economische
kanalisatie naar de exploitant wordt genoemd"' "*.

Onder het systeem van de omnibus-dekking doet het er bijgevolg niet toe wie uiteindelijk voor
een rechtbank aansprakelijk wordt geacht voor een bepaalde schade. De economische gevolgen
van deze aansprakelijkheid zullen steeds worden gedragen door de verzekeringsdekking van de
exploitant van de kerninstallatie. Indien de initiele, door het Harvard Rapport aangehaalde reden
om de kanalisatie van aansprakelijkheid in te voeren worden getoetst aan de situatie onder de
Price-Anderson Act, dan blijkt op het cerste gezicht dat twee van deze doelstellingen zijn verwe-
zenlijkt. Onder de omnibus-dekking is geen dubbele verzekering vereist en bovendien kunnen ook
de proceskosten in de hand worden gehouden doordat partijen niet zullen trachten de aansprake-
lijkheid in elkaars schoenen tc schuiven. Dat het omnibus systeem werkt, is bewezen naar aanlei-
ding van het kemongeval van Three Mile Island, waar een advocatenkantoor alle gedaagden heeft
verdedigd (zowel de exploitant van de kerninstallatie als de ontwerper en de constructeur)"'.

Door deze omnibus dekking werd bij de invoering van de Price-Anderson Act in 1957 geen ver-
dere aandacht besteed aan dc kanalisatie van aansprakelijkheid in het Amerikaanse recht. Ter
gelegenheid van de eerste wijziging van de Price-Anderson Act, in 1966, kwam de vraag of de
Verenigdc Staten de kanalisatie diendcn in te voeren wel aan de orde^°. Het is overigens niet
verwonderlijk dat deze vraag uitgerekend toen op de agenda werd geplaatst, aangezien in 1966 de
notie "Extraordinary Nuclear Occurrence" (kortweg ENO) werd ingevoerd in de Price-Anderson
Act, hetgeen neerkomt op een regime van risicoaansprakelijkheid"'. Hoewel er dus een soort van
risicoaansprakelijkheid werd ingevoerd, werd er toch voor gekozen om de aansprakelijkheid voor
schade uit een kernongeval niet te kanaliseren naar de exploitant van de kerninstallatie. Dit zou
een onnodige en ongeoorloofde inbreuk vormen op het traditionele aansprakelijkhcidssysteem.
Bovendien was via de economische kanalisatie reeds een analogc regeling voorhanden: hierdoor
werden de administratieve kosten geminimaliseerd en wordt de economische last van de aanspra-
kelijkheid geconcentreerd. Vandaar werd geoordeeld dat:

"An adequate system to protect both the general public and the industry can be esta-
blished without introducing this drastic and novel principle"*".

Het grote verschil tussen het Internationale en het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht
bestaat er dus in dat onder de Amerikaanse Price-Anderson Act het gemene aansprakelijkheids-
recht ongemoeid wordt gelaten, terwijl in Europa het Verdrag van Parijs en het Verdrag van

™ S. Rep. N°296, 85th Congress, 1 " Session, 1957, 1818.
^ Over deze term, cfr. supra, § 2.2.1 van dit hoofdstuk.

Brown, O.F., "Nuclear Liability Coverage Developments in the United States of America", in M/c/ear
/n/eryuro 'Pi, AIDN/INLA, Rio de Janeiro, 1993, 11.5.6-2; Shapar, H.K., "La legislation relative a
l'indemnisation des dommages nucliaires aux Etats-Unis", flu//e///i rfe £)ro/7 M/c/eaire, n° 15, 1975,
55.
Brown, O.F., II, "Recent Developments from the Perspective of the United States", in Horbach,

^ N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 481.
^ Zie verderop in hoofdstuk 13.

Vanden Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via intemationale
Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en Verhoosel, G., (red.),

^ "Grensoverschrijdende milieuproblemen", Ac, 453-454.
Hearings held before the Joint Committee of Atomic Energy, 1965, 89th Congress, 1 st Session, 36-37.
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Wenen wel degelijk beperkingen aanbrengen aan het gemene civiele aansprakelijkheidsrecht. Pre-
cies omdat het Amerikaanse kernenergierecht de aansprakelijkheid niet juridisch kanaliseert naar
een enkele persoon, zijn de Verenigde Staten niet toegetreden tot het Verdrag van Wenen, noch
tot het Verdrag van Parijs.

Ook bij de onderhandelingen tijdens de revisie van het Verdrag van Wenen was deze problema-
tiek van belang. De VS stonden voor de keuze ofwel om de situatie bij het oude te laten - met alle
mogelijke gevolgen voor de positie van hun leveranciers - ofwel om toe te treden tot een gewij-
zigd Verdrag. Onder meer op basis van de mogelijke gevolgen van de Amoco Cadiz zaak werd er
toch voor gekozen om toe treden tot het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

Uiteraard diende een oplossing te wordcn gcvonden voor het verschil tussen de economische
kanalisatie in de VS en de juridische kanalisatie in het internationale nucleaire aansprakelijkheids-
verdragen. De meest eenvoudige manier om de Amerikaanse industrie te beschermen, zou erin
bestaan om ook de Price-Anderson Act te wijzigen door invoering van de juridische kanalisatie
van aansprakelijkheid. Indien een Amerikaanse rechter toch bevoegdheid zou aanvaarden voor
schade uit een kernongeval in Europa en indien deze Amerikaans recht zou toepassen, dan zou dit
tot gevolg hebben dat de verwijzingsregels van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht zouden
gelden: in principe zou de Amerikaanse rechter de exclusieve bevoegdheid erkennen van de recht-
bank van de installatiestaat en zou worden verwezen naar de /ex /oc; rfe/tc/i.

Maar voor de VS is het ondenkbaar om de Price-Anderson Act aan te passen door dc introductie
van de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid; het lijkt niet haalbaar en niet in de lijn met het
Amerikaanse recht om een federale wet te laten ingrijpen in het aansprakelijkheidsrecht van elke
afzonderlijke Staat. De introductie van dc kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant zou
een "pre-empting of State tort law" vercisen, hetgecn juridisch wel mogelijk is maar politiek -
nog steeds - onhaalbaar schijnt te zijn^\ Dezelfde bezwaren als deze die in het Harvard Rapport
werden aangehaald tegen de toetreding van de VS in de jaren zestig, waren dus grotendeels aan dc
ordc bij de onderhandelingen van de revisie van het Verdrag van Wenen. Dit was dus een eerste
belangrijke beperking bij de onderhandelingen. Er diende naar een andere oplossing te worden
gezocht.

2.2.9.2. 7vveerfe 6eper£/>ig.- AeAourf van rfe fana/ira/ie va/»

Een tweede oplossing zou erin hebben bestaan om het internationale nucleaire aansprakelijkheids-
recht in die zin te wijzigen dat economische kanalisatie zou worden toegelaten. In dat geval be-
anrwoordt immcrs het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht aan het internationale nu-
cleaire aansprakelijkheidsrecht en is voor de toetreding van de VS tot de Verdragen, geen wijzi-
ging van de Price-Anderson Act vereist.

* .. • c -

Zoals gezegd bieden noch het Verdrag van Wenen, noch het Verdrag van Parijs de mogelijkheid
om te kiezen voor hetzij economische kanalisatie, hetzij voor de juridische kanalisatie van aan-
sprakelijkheid"''. Nochtans werd de mogelijkheid om onder beide Verdragen ook de economische

Brown, O.F., II, "Recent Developments from the Perspective of the United States", in Horbach,
N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 479.
Blijkbaar waren de Europese nucleaire verzekeringspools niet bereid of niet in staat om ook een omni-
busdekking, die zowel de aansprakelijkheid dekte van de exploitant als van de leveranciers, te verlenen
(Murphy, A.W., "Third Party Liability of suppliers in international nuclear transactions", in Weinstein,
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kanalisatie toe te laten, wel degelijk besproken^. Hetzelfde geldt voor de onderhandelingen van
het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie ven het Protocol van het Verdrag van Wenen.

In de loop van de revisie van het Verdrag van Wenen hebbcn de VS inderdaad voorgesteld om
cen systeem van economische kanalisatie in te voercn; om met andere woorden te voorzien in een
systeem dat analoge bepalingen bevat aan de Price-Anderson Act*''*. Aanvankelijk waren de VS
zelfs voorstander van het toelaten van een altematief gebruik van economische of juridische
kanalisatie van aansprakelijkheid. Aan Verdragspartijen zou de mogelijkheid worden geboden om
te kiezen voor hetzij de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Wenen, hetzij abstrac-
tie te maken van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant. Deze laatste optie zou
worden onderworpen aan de voorwaarde dat in voldoende financiele bescherming zou worden
voorzien, ongeac/i/ de persoon die door de rechtbank zou worden aansprakelijk gesteld.

Een groot aantal landen bleek evenwel bezwaren te hebben tegen het feit dat bijvoorbeeld de
kanalisatie van aansprakelijkheid zou worden afgeschaft'^ •***. Het invoeren van de economische
kanalisatie zou Iciden tot een aanzienlijk aantal rcchtsvorderingen en bijgevolg tot dure proces-
sen"'.

Bij de volgende samenkomst van de Standing Committee werd de vraag naar de invoering van de
juridische dan wel economische kanalisatie definitief beantwoord. Het nieuwe Verdrag zou de
juridische kanalisatie overnemen zoals verwoord in het Verdrag van Wcncn. In de volgende
bijeenkomsten van de Standing Committee werd dit concept niet echt meer in vraag gesteld.
Blijkbaar was het voor de andere landen onbespreekbaar dat zou worden geraakt aan de kanalisa-
tie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een kerninstallatie; zelfs een keuze tussen econo-
mische of juridische kanalisatie bleek niet haalbaar. De reden waarom dit niet haalbaar was, is
moeilijk te achterhalen. Toch lijkt het aannemelijk om ervan uit te gaan dat net als in de jaren vijf-
tig, ook nu de Europese verzekeringspools zich blijven kanten tegen de economische kanalisatie.
Daarenboven is een aantal West-Europese landen zelf leverancier van nucleair materiaal gewor-
den en hebben zij dus meer belang bij de juridische kanalisatie^'".

Aangezien het enerzijds niet haalbaar was om de Price-Anderson Act te wijzigen door de invoe-
ring van de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid en aangezien het evenmin haalbaar was
om in de international Verdragen inzake nucleaire aansprakelijkheid de economische kanalisatie
toe te laten, diende een andere oplossing te worden gevonden.

J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", / . c , 180). Deze nucleaire verzekeringspools worden in hoofd-
stuk 6 besproken.
Cfr. supra, § 2.2.3 van dit hoofdstuk.
Proposal by the Delegation of the United States of America concerning Economic Channelling, /feport
o/rte £>r<i/W/ig Comm/Hee, IAEA, Wenen, 1992, 40.
Standing Committee on Liability for Nuclear Damage, 10th session, Wenen, 31 oktober - 4 november
1994, SCNZy/O/WF..*, 18 november 1994, 3.
Uit de discussie rond de kanalisatie van aansprakelijkheid blijkt dat, tijdens de onderhandelingen van
de revisie van de verdragen, Greenpeace International geen voorstander was van het behoud van de ka-
nalisatie. Zo stelde Greenpeace voor om de kanalisatie af te schaffen door het wijzigen van de notie
"exploitant": ook elke persoon die in zou staan voor de financiering of voor het leveren van gebrekkige
onderdelen of het verstrekken van gebrekkige dienstverlening zou worden beschouwd als exploitant
van een kerninstallatie (Greenpeace International, "Proposed Alternative to the IAEA. Draft Lan-
guage", Report o/tfie flro/iwg Committee, IAEA, Wenen, 1992, 82).
Standing Committee on Liability for Nuclear Damage, 10th session, Wenen, 31 oktober - 4 november
1994, SC;vZ/7fl/7W.4, 18 november 1994,9.
Zieverderop in §2.2.10.
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2.2.9.3. 0pto5$/ng.-KS/rerfen toe v/arfe "granc^/Aer c/ause"

Nadat in de onderhandelingen werd aanvaard dat de VS de Price-Anderson Act zouden wijzigen
en dat de juridische kanalisatie onder de Verdragen van Parijs en Wenen zou behouden blijven,
werd een oplossing uitgewerkt die zowel tegemoet kwam aan de Amerikaanse als aan de Europe-
se belangen. Een oplossing werd gevonden in de vorm van de speciale formule die in het intema-
tionale recht de grand/a/Aer c/a«5e of de c/ause rfer rfroi/s ac<7«/'.s wordt genoemd"'.

Principieel staat het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie open ter ondertekening van lidsta-
ten van het Verdrag van Parijs of van Wenen, of van landen wiens interne wetgeving voldoet aan
de bepalingen zoals wcergegeven in de Bijlage van het Verdrag"'. De Bijlage die uit elf artikelen
bestaat, verplicht een Verdragspartij die geen Verdragsstaat is bij het Verdrag van Parijs of van
Wenen, om te verzekeren dat het nationale recht conform is aan de bepalingen van de Bijlage.
Deze bepalingen nemen de grote basisprincipes van de internationale nucleaire aansprakelijk-
heidsregimes over, inclusief de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van
een kerninstallatie"'.

Artikel 2.1 van de Bijlage bevat de grandfather-clause. Het stelt dat het nationale recht van een
land wordt geacht in overeenstemming te zijn met (onder meer) de bepaling inzake kanalisatie
van aansprakelijkheid indien de wetgeving van dat land op 1 januari 1995 bepalingen bevat die
"require the indemnification of any person other than the operator liable for nuclear damage
(...)""*. Hoewel artikel 2.1 van de Bijlage niet expresses veriw verwijst naar de Verenigde Sta-
ten, is dit het enige land dat op 1 januari 1995 voldeed aan de in dat artikel gestelde voorwaarden.
Geen enkel ander land zal zich op de grandfather-clausule kunnen beroepen"*.

Deze grandfather-clausule laat de Verenigde Staten bijgevolg toe om tot het internationale nu-
cleaire aansprakelijkheidsrecht toe tc treden, zcmrfer de verplichting op zich te nemen om de kana-
lisatie van aansprakelijkheid tc moeten invoeren en dus zonder de Price-Anderson Act te moeten
wijzigen"'. Tegelijk zijn de Europese leden van de Verdragen verzekerd van het feit dat enkel
juridische kanalisatie is toegelaten.

Het grote belang voor de VS bestaat erin dat met name ook de procedureregels van het Verdrag
van Wenen (en dat van Parijs) worden behouden. Door toe te treden tot dit Verdrag en de daaraan
verbonden procedureregels zal de Amerikaanse rechter gehouden zijn de Verdragsbepalingen toe
te passen. Overeenkomstig artikel XIII van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie is ex-
clusief bevoegd de rechtbank van de Verdragsstaat waar het kemongeval zich heeft voorgedaan.

Zeer in het algemeen stelt een grandfather clause bepaalde mensen of landen vrij om te voldoen aan
bepaalde verplichtingen die uit een wet of een Verdrag voortvloeien.
Artikel II van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie.
Met name in de artikelen 3.9 en 3.10 van de Bijlage van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie:
"The right to compensation for nuclear damage may be exercised only against the operator liable (...)
The operator shall incur no liability for damage caused by a nuclear incident outside the provisions of
national law in accordance with this Convention".
Hiermee wordt duidelijk gerefereerd aan de omnibus-dekking zoals voorzien in de Price-Anderson
Act.
McRae, B., "La Convention sur la reparation: sur la voie d'une regime mondial permettant de faire face
a la responsabilite' et a I'indemnisation des dommages nucleaires", fiu//ef/n rfe Droif A/uc/eo/re, n° 61,
1998, 38; Kremen, D., "Transboundary Damage. Carpe Solutionem", A/uc/ear /mer yura /JWi
AIDN/rNLA, Washington, 1999,275.
Standing Committee on Liability for Nuclear Damage, 1 Hh session, Wenen, 20-24 maart 1995, SC-

.J, 24 april 1995, 11.
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Deze rechtszaak zal worden beoordeeld op grond van het recht van de bevoegde rechtbank (arti-
kel XIV). Dit betekent dat zodra een vordering in de VS zal worden ingespannen ingevolge een
kernongeval in Europa, ook de procedureregels van het intemationale nucleaire aansprakelijk-
heidsrecht zullen van toepassing zijn. .

Zodra het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie in werking zal zijn getreden, zullen de VS
bijgevolg voor het eerst deel uitmaken van het intemationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht.
Op procedureel vlak betekent dit dat een Amerikaanse leverancier in principe niet meer in de VS
kan worden gedagvaard ingevolge een kernongeval in Europa.

2.2.9.-/• Conc/i«!e

Een ree'le inschatting van het risico naar aanleiding van de rechtszaak met de Amoco Cadiz, heb-
ben de VS ertoe gebracht om actief deel te nemen aan de onderhandelingen bij de revisie van het
Verdrag van Wenen en om vervolgens het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van 1997 te
ondertekenen. Immers, zolang de VS niet waren toegetreden tot het intemationale nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht, bleven de Amerikaanse leveranciers in eigen land kwetsbaar voor vorderin-
gen ingevolge een kemongeval in Europa. De onderhandelingen bij de revisie van het Verdrag
van Wenen werden inderdaad aangegrepen als opportuniteit om dan toch een bijkomende be-
schermingsmaatregel zoals reeds voorgesteld door het Harvard Rapport, in te voeren: de toetre-
ding van de VS tot het intemationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

Toch heeft deze toetreding heel wat voeten in de aarde gehad, omdat de VS vasthielden aan de
economische kanalisatie zoals voortvloeiend uit de Price-Anderson Act en omdat anderzijds een
aantal andere onderhandelingspartners vasthield aan de (juridische) kanalisatie van aansprakelijk-
heid. De uiteindelijke oplossing komt aan beide vereisten tegemoet en laat de VS via een achter-
poort toe om de economische kanalisatie te behouden en laat de juridische kanalisatie in de Ver-
dragen onaangeroerd. Hieruit blijkt dat de moeizame onderhandelingen van het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie voor een belangrijk deel betrekking hadden op de kanalisatie van aan-
sprakelijkheid.

Een aantal vragen blijft echter onopgelost. Zo rijst de vraag of personen die schade lijden in een
land dat enkel lid is van het Verdrag van Wenen of van Parijs en niet van het Verdrag van 1997,
toch nog een vordering in de VS kunnen instellen*". Bovendien rijst de vraag of landen een
voorbehoud kunnen maken^ ten aanzien van de grandfather-clause en wat de gevolgen daarvan

Zie ook McRae, B., "Nuclear Liability from the Perspective of the United States", in Mvc/ear /n/er
7wra /999, AIDN/INLA, Washington, 301-302.
Artikel 19 van het Weense Verdragenverdrag van 1969 bevat het algemene beginsel dat clke Staat vrij
is om een voorbehoud aan te tekenen: elke Staat die een Verdrag tekent, goedkeurt of ratificeert kan
een voorbehoud maken, behalve indien het maken van reserves uitdrukkelijk door het desbetreffende
Verdrag is verboden, indien het Verdrag slechts een beperkte vrijheid toelaat of indien het voorbehoud
niet verenigbaar is met de doelstelling en de bedoeling van het Verdrag. Een voorbehoud wordt in ar-
tikel 2, d gedefinieerd als "a unilateral statement, however phrased or named, made by a State when
signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to
modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State". De tekst van
het Weense Verdragenverdrag van 23 mei 1969 is onder meer gepubliceerd in Suy, E., C077U5 /urw
Gen/ium. /) Co//ec(/o/i o/fiasic TatM o/i Modern //ifemafe fle/afto/u, Acco, Leuven, 1996, 99-120. Zie
hierover o.m. Brownlie, I., Pnncfp/es o /PuMc /nternario/ia/ Law, Clarendon Press, Oxford, 5th edi-
tion, 1998, 614; Cogen, M., //amftoe* /nternattonaa/ rec/ir, tweede uitgave, 1998, Mys & Breesch,
Gent, 393; Daillier, P. en Pellet, A., ZVoi'r //i/ernaH'o/ia/ A/6/ic, Librairie Ginirale de Drott et de Juris-
prudence, Paris, 1999, 179. ..--•...
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zijn voor wat betreft de immuniteit van Amerikaanse leveranciers. Dit boek is echter geen onder-
zoek naar de immuniteit van Amerikaanse leveranciers en bijgevolg zal aan deze vragen geen
verdere aandacht worden besteed. De analyse van de wijze waarop het Verdrag inzake Bijkomen-
de Compensatie is tot stand gekomen en de achterliggende reden van het gewijzigde Amerikaanse
beleid, hebben wel enkele interessante inzichten opgeleverd voor de verdere analyse in dit proef-
schrift.

Daarenboven is het zeer de vraag of het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie ooit in werking
zal treden; ook de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede generatie lijken dus niet
te leiden tot een groot enthousiasme. En zolang dit Verdrag niet in werking is, blijft de toestand
van de Amerikaanse leveranciers onzeker. Ook hier geldt de noodzaak dat zoveel mogelijk landen
tot het Verdrag zullen toetreden. Om die reden drongen de VS aan op een Verdrag dat dermate
aantrekkelijk zou zijn dat de meeste landen tot dat Verdrag zouden willen toetreden^'. Een Ver-
drag zal, steeds volgens de VS, aantrekkelijk zijn indien het er zowel in slaagt om te voorzien in
een adequate compensatie voor slachtoffers als wanneer het de industrie toelaat om zich te ont-
wikkelen; deze ontwikkeling zou niet mogen worden geremd door onzekerheden op het vlak van
de aansprakelijkheid''"'. Volgens deze redenering is het voor slachtoffers van een kernongeval in
de eerste plaats van belang dat wordt gei'nvesteerd in veiligc onderdelen en dienstverlening; in-
dien er echter onzekerheid bestaat inzake aansprakelijkheid, dan zou de beschikbaarheid van
dergelijke goederen en diensten in het gedrang kunnen komen. Deze onzekerheid kan enkel wor-
den weggenomen door het opstellen van een internationaal nucleair aansprakelijkheidsregime
waar zoveel mogelijk landen aan deelnemen'".

Uit bovenstaande analyse blijkt tenslotte eens te meer dat de VS een aanzienlijke invloed hebben
uitgeoefend op het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie en het Protocol van het Verdrag van
Wenen, nadat zij ook al hun stempel hadden gedrukt op de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen
van de eerste generatie.

In deze paragraaf werd reeds gesuggereerd dat de Europese nucleaire industrie er niet voor te
vinden was om de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid op te geven ten voordele van de
cconomische kanalisatie. In onderstaande paragraaf wordt toegelicht waarom ook de Europese
nucleaire industrie belang heeft bij de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid.

2.2.10. Belang van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een kernin-
stallatie voor Europese nucleaire leveranciers

In het intemationale kernenergierecht is het belang van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar
de exploitant van een keminstallatie niet meer beperkt tot de relatie tussen de Amerikaanse leve-
ranciers enerzijds en Europese exploitanten anderzijds. Sinds de opheffing van het Amerikaanse
monopolie op nucleaire know-how en nucleair materiaal, is een aantal Europese bedrijven ook
zelf producent geworden van nucleair materiaal. Deze bedrijven hebben bijgevolg dezelfde be-
langcn als de Amerikaanse nucleaire toeleveringsindustrie in het begin van de jaren vijftig: ook
zij hameren op het belang van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant omdat

McRae, B., "Nuclear Liability from the Perspective of the United States", in "Nuclear Inter Jura 1999",
/.c.,297.
US Non-Paper on an Approach to Revising the Vienna Convention to attract Broad Adherence, Stan-
ding Committee on Liability for Nuclear Damage, 10th session, Wenen, 31 oktober - 4 november
1994, SCM//0/7A/F.4, 18 november 1994, 102.
/Wrfem.
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ziizelf op die manier niet kunnen worden aansprakelijk gesteld voor de uit een kernongeval
voortvloeiende schade.

Dit is een belangrijk element in de appreciatie van de verhouding tussen westerse leveranciers en
landen van het voormalige Oostblok. Na de val van de Berlijnse muur ging een nieuwe markt
open voor de Westerse (zijnde Amerikaanse en Europesc) nucleaire toeleveringsindustrie. Maar
het probleem hierbij was dat slechts een zeer beperkt aantal landen van het voormalige Oostblok
lid was van het Verdrag van Wenen of in hun interne recht een wetgeving had die de aansprake-
lijkheid kanaliseerde naar de exploitant van de kerninstallatie.

Nochtans was de situatie ten aanzien van het voormalige Oostblok landen bijzonder, in die zin dat
na het ongeval in Tsjemobyl, westerse landen erop aandrongen dat de veiligheid van de kemin-
stallaties in het Oostblok zou worden verbeterd. Tsjernobyl had aangetoond wat de gevolgen van
een emstig kernongeval konden zijn. Het verbeteren van de veiligheid kon evenwel enkel worden
bereikt door middel van westerse technologie en kennis. Naar aanleiding van de Conferentie van
Lissabon van 1992 verbonden de Verenigde Staten en een aantal andere Westerse regeringen zich
ertoe om de veiligheid van reactoren van Sovjetmakelij te verbeteren362

Zolang de tussenkomst van de Westerse bedrijven beperkt bleef tot het verrichten van algemene
studies, werd geoordeeld dat ook de risico's zeer beperkt waren^". Indien westerse bedrijven
evenwel echte bijstand verleenden (in de vorm van dienstverlening of levering van goederen)
liepen zij het risico te worden aansprakelijk gesteld indien zich een kernongeval zou voordoen.
Om aan het aansprakelijkheidsrisico tegemoet te komen werd een aantal bilaterale akkoorden
getekend, bijvoorbeeld tussen de VS en Oekraine en de Russische Federatie; deze akkoorden
bleken echter, vanuit het standpunt van de leveranciers, geen afdoende bescherming te bieden
waardoor de mccrderheid van Westerse leveranciers niet bereid was om mee te werken zonder
betere bescherming tegen aansprakelykheid^. Een andere tijdelijke oplossing bestond erin dat
het land waarnaar de technologie werd uitgevoerd, zich garant zou stellen; maar ook hier beston-
den twijfels over de daadwerkelijke financiele capaciteiten van de landen van het voormalige
Oostblok^". Het resultaat hiervan was dat de levering van materiaal dat de veiligheid van de
Russische kcrncentrales kon verbeteren, in het gedrang dreigde te komen^.

De inspanningen die Europese en Amerikaanse leveranciers vanaf de jaren negentig ondernamen
om landen van het voormalige Oostblok ervan te overtuigen om toe te treden*" tot het Verdrag

In mei 1992 vond de Z.«6on Co-orrfma/i'ng Con/erence on /tomfa/ice *o Me Afew/y /nrfe/je/irfe/i/ S7a/er
o/fAe forwer Sov/e/ d/n/on plaats, op basis waarvan een veiligheidsprogramma werd uitgewerkt. Aan-
sluitend hierbij werd een fonds opgericht inzake bijstand bij nucleaire veiligheid. Het Nuclear Safety
Account, in het leven geroepen in februari 1993, wordt beheerd door de European Bank for Recon-
struction and Development (EBRD). Zie hierover Zahariev, K., "Nuclear Liability from the Perspective
of the European Bank for Reconstruction and Development", in AW/ear/nteryi/ra /9PP, A1DN/INLA,
Washington, 1999,277-282.
X., "Potential liability of contractors working on nuclear safety improvement projects in Central and
Eastern Europe", A'uc/eflr Law flu/torn, n° 53, 1994, 37.
Brown, O.F., "Bilateral Agreements with CEEC/NIS from the Perspective of the United States", in
Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 492.
X., "Potential liability of contractors working on nuclear safety improvement projects in Central and
Eastern Europe", o.c, 40-41.
Brown, OF., "Bilateral Agreements with CEEC/NIS from the Perspective of the United States", in
Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac., 492.
Totnogtoe zijn hun inspanningen niet zonder succes gebleken: tussen 1990 en 1994 hebben niet minder
dan zes voormalige Oostbloklanden Het Verdrag van Wenen ondertekend, namelijk Armenifi, Estland,
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van Wenen zijn te vergelijken, of zijn ten minste ingegeven door dezelfde belangen, als de in-
spanningen van de VS om haar eigen leveranciers via het Harvard Rapport immuun te maken
voor vorderingen in eigen land. Europese leveranciers van nucleair materiaal wensen niet in eigen
land aansprakelijk tc worden gesteld voor schade uit een kemongeval in Oost-Europa waarbij een
kerninstallatie is betrokken waar zij goederen hebben geleverd of diensten hebben verstrekt. Om
die reden drongen Europese leveranciers meer en meer aan op de toetreding van deze landen tot
het Verdrag van Wenen. De bczorgdheid van deze leveranciers had inderdaad te maken met de
vrees dat buitenlandse slachtoffers ertoe geneigd zullen zijn solvabele leveranciers van de kernin-
stallatie te dagvaarden en te zoeken naar een rechtbank die rechtsmacht zal opnemen"*. Europese
en Amerikaanse leveranciers beperkten hun inspanningen evenwel niet tot het aandringen op
toetreding tot het Verdrag van Wenen; er werd ook telkens nagegaan of, eens de toetreding tot het
Verdrag een feit was, dit Verdrag wel op afdoende wijze in het interne recht werd omgezet. Op-
vallend is telkens dat de omzetting in het interne recht vaak de nodige tijd in beslag nam"'"" .

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de Europese leveranciers voldoende zouden worden
beschermd door een stelsel van economische kanalisatie. Met name de Europese nucleaire verze-
keraars lijken zich tegen een dergelijk systeem te verzetten.

Door de toetreding van de landen van het voormalige Oostblok tot het intemationale nucleaire
aansprakelijkheidsrecht, hopen westerse leveranciers immuun te zijn voor vorderingen die desge-
vallend tegen hen kunnen worden ingestcld. Toch blijkt ook hier het belang van een massale
toetreding van landen tot de bestaande Verdragen. Er zijn immers verschillende scenario's denk-
baar waarbij de uit deze Verdragen voortvloeiende principes, en dan met name de kanalisatie van
de aansprakelijkheid naar de exploitant van de kerninstallatie en de beperking van diens
aansprakelijkheid, kunnen worden omzeild.

Zo is het perfect mogelijk dat indien cen kemongeval plaatsheeft in een land dat lid is van het
Verdrag van Wenen, waarbij eveneens schade wordt veroorzaakt in een land dat geen lid van dit
Verdrag, slachtoffers in dit laatste land zullen trachten om op een andere manier schadever-
goeding te bekomen"'. Stel bijvoorbeeld dat een kemongeval plaatsheeft in de republiek Tsjechie'

de Tsjechische Republiek, Litouwen, Rocmenie en Bulgarije en in 1996 is ook Rusland lid geworden
van dit Verdrag. Hiermee zijn de problcmen echter nog niet van de baan. Het is lang niet zeker of de
exploitanten op de markt dckking zullen kunnen vinden voor hun aansprakelijkheid en of de cxploitan-
ten de premies zullen kunnen betalen. Zie "Outlook on International Nuclear Liability", AWeomcj
ffee*, 29 September 1994, 2.
Blanchard, P., "The Risk of Civil Nuclear Liability of Foreign Contractors in Central and Eastern
Europe and the NIS", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy
Law", Ac, 524.
Zo ondertekende Hongarijc het Verdrag van Wenen op 28 juli 1989, maar een nationale wet die de
verdragsbepalingen op afdoende wijze in het Hongaarse recht integreerde, kwam pas tot stand in de-
cember 1999. Hetzelfde geldt voor Tsjechifi (dat het Verdrag van Wenen ratificeerde in februari 1994
en waar de wet tot stand kwam in 1997) en voor Oekratne (dat in 1996 toetrad tot het Verdrag van We-
nen, maar dat einde 1999 nog steeds geen afdoende bepalingen in haar interne wetgeving had inge-
voerd). Voor details zie Blanchard, P., "The Risk of Civil Nuclear Liability of Foreign Contractors in
Central and Eastern Europe and the NIS", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in
Nuclear Energy Law", / . c , 534 e.v.
Voor een uitstekend overzicht en bespreking van de wetgeving van deze landen, zie Horbach, N.L.J.T.
(ed.), "Nuclear Energy Law and Regulation in Central and Eastern Europe", in Horbach, N.L.J.T. (ed.),
"Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", / . c , 139 e.v. Zie ook Overview o/Afoc/eor
£egM/<tfion i/i CenWa/ and fasfern furope anrf Me ATO, OECD/NEA, Paris, 1998.
Leigh, W.J., "The Nuclear Liability Convention - the only World on Liability?", in Horbach, N.L.J.T.
(ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", / . c , 513.
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(lid van het Verdrag van Wenen) waarbij eveneens schade wordt veroorzaakt in Belgie (lid van
het Verdrag van Parijs)^. In een dergelijk geval zal het voor slachtoffers in Belgie aantrekkelijk
zijn om te zoeken naar een aanknopingspunt met een land dat geen lid is van het Verdrag van
Wenen. Een aanknopingspunt kan er bijvoorbeeld in bestaan dat wordt aangevoerd dat het onge-
val is veroorzaakt door een gebrekkig onderdeel en gebrekkig onderhoud van een Frans bedrijf.
Hoewel zowel Frankrijk als Belgie lid zijn van het Verdrag van Parijs en bijgevolg de aansprake-
lijkheid kanaliscren naar de exploitant van een kcrninstallatie, kan bijvoorbeeld worden getracht
om in Frankrijk een forum te vinden en om het Franse gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrecht
toetepassen.

Er zijn nog vcrschillende andere scenario's denkbaar waarbij de schade uit een kernongeval kan
worden behandeld iw//e/i de bestaande nucleaire aansprakelijkheidsverdragen, zelfs indien het
land van de installatiestaat lid is van een van de verdragen of zelfs indien andere factoren de
toepassing van het Verdrag van Wenen of het Verdrag van Parijs toelaten"''. Het spreekt voor
zich dat het succes van een aansprakelijkheidsvordering buiten de bestaande verdragen in belang-
rijke mate afhangt van de op de zaak toepasselijke regels van internationaal privaatrecht en van de
regels inzake de erkenning van buitenlandse vonnissen"*.

Het belang van de kanalisatie van aansprakelijkheid bij de aanvraag van de eenentwintigste eeuw
bestaat erin dat de verschillende landen die nucleair materiaal en kennis cxporteren, bondgenoot
zijn geworden voor de introductie van een systeem dat de leveranciers beschermt. Ook de West-
Europese exportlanden hebben er belang bij dat zowel de kanalisatie van aansprakelijkheid als de
IPR-rcgels in dc wetgeving van de importlanden worden ingevoerd.

2.2.11. Conclusie

In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht bestaan twee grote systemen van kanalisatie. In een eerste
systeem ("economische kanalisatie") wordt niet geraakt aan het civiele aansprakelijkheidsrecht en
zal eenieder door een slachtoffer van een kernongeval kunnen worden gedagvaard c.q. aansprake-
lijk worden gesteld, indien hiertoe aan allc wettelijke voorwaarden is voldaan. Toch zal de uitein-
delijke last van deze aansprakelijkheid worden gedragen door degene naar wie de schade wordt
gekanaliseerd. In de regel zal dit de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant van de kern-
installatie zijn. Onder een systeem van economische kanalisatie is het dus mogelijk dat de aan-
sprakelijkheidsverzekering van de exploitant zal dienen tussen te komen, zelfs indien een andere
persoon dan de exploitant werd aansprakelijk gesteld. Het tweede systeem ("juridische" of directe
kanalisatie van aansprakelijkheid) grijpt wel degelijk in in het civielrechtelijke aansprakelijk-
heidsrecht in die zin dat het een aantal rechtsgronden, waarover een slachtoffer overeenkomstig
het gemene recht beschikt ter compensatie van de door hem geleden schade, buiten werking stelt.

In de internationale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen - Verdrag van Parijs van 1960 en het
Verdrag van Wenen van 1963 - werd het tweede systeem overgenomen. De /-a//o /egis van de

373 ^°°^ ?**" ^ " d"* landen is het Gemeenschappelijk Protocol van 1988 in werking.
Zie bijvoorbeeld een aantal scenario's uitgewerkt in Leigh, W.J., "The Nuclear Liability Convention -
the only World on Liability?", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear

^ Energy Law", Ac., 509 e.v.
In Europa is met name het Europees Executieverdrag van 1968 van belang (Verdrag van Brussel van
27 September 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerleggingvan beslissingen in
burgerlijke en handelszaken). Over de invloed van het Europees Executieverdrag op het nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht zie Sands, Ph. en Galizzi, P., "The 1968 Brussels Convention and Liability for
Nuclear Damage" in fle/onn o/GViV Afac/ear Z./ato/iQ', OECD, Paris, 2000,475-506.
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introductie van dit systeem is een kopie van de argumenten van het Harvard Rapport: het vermij-
den van een dubbele verzekeringsdekking en van langdurige en ingewikkelde processed". De
historische rol die de Verenigde Staten hebben gespeeld bij de ontwikkeling van kernenergie en
het juridische en vervolgens - tijdelijke - feitelijke monopolie dat daaruit is ontstaan, heeft dan
ook sporen nagelaten in het kernenergierecht™. De kanalisatie van aansprakelijkheid is immers
ontstaan als beschermingsmechanisme ten voordele van de Amerikaanse leveranciers.

De kanalisatie van aansprakelijkheid zoals verwoord in zowel het Verdrag van Parijs als het
Verdrag van Wenen, bestaat uit twee elementen: zowel de extracontractuele vorderingen van een
slachtoffer als de contractuele regresvorderingen van de exploitant zelf, zijn beperkt. Een derdc
kan enkel een vordering instellen tegen de exploitant en daarenboven kan niemand anders dan de
exploitant aansprakelijk worden gesteld. Onder beide Verdragen is het de bedoeling geweest dat
een exclusief systeem in het leven zou worden geroepen. Dit impliceert dat voor schade uit een
kernongeval die nict onder het Verdrag wordt gecompenseerd, m'ema/id aansprakelijk is. In die
optiek kan worden gesproken van een exclusieve aansprakelijkheid van de exploitant van een
kerninstallatie. Door de evolutie van het civielrechtclijke aansprakelijkheidsrccht is het echter
onzeker of het nucleaire aansprakelijkheidsrecht nog steeds zal worden beschouwd als enige /ei
5pecia//5, bijvoorbeeld ten aanzien van door een kernongeval veroorzaakte milieuschadc. In de
mate waarin een bijzondere rechtsgrond voorhanden is voor de aansprakelijkheid voor dergelijke
schade, is een conflict tussen twee /ex spec/a/es niet uitgesloten.

Precies omdat, door de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van de
kerninstallatie, de leveranciers van de exploitant niet kunnen worden aansprakelijk gesteld heeft
steeds weerstand bestaan tegen dit principe. Recent nog werd in Oostenrijk vanaf 1 januari 1999
de kanalisatie van aansprakelijkheid afgeschaft. Ook in de VS zelf, is via de Price-Anderson Act
het systeem van de cconomische kanalisatie in vocge.

Aansluitend hierbij is het vreemd te moeten vaststellen dat in de Verenigde Staten een adequaat
systeem kan worden bereikt waarbij zowel de belangen van de industrie als de belangen van
slachtoffers worden gediend, zcWer hierbij de kanalisatie van aansprakelijkheid te moeten invoe-
ren, terwijl voor een adequaat systeem in Europa de invoering van kanalisatie van aansprakelijk-
heid we/ was vereist. Indien, zoals steeds wordt voorgehouden, kanalisatie van aansprakelijkheid
inderdaad voordelig is voor slachtoffers, is het vreemd om vast te stellen dat de Amerikaanse
Price-Anderson Act geen kanalisatie van aansprakelijkheid heeft ingevoerd in het Amerikaanse
kernenergierecht en dat de Verenigde Staten niet zijn toegetreden tot een van de nucleaire aan-
sprakelijkheidsverdragen"^.

De keuze om in de Verdragen van Parijs en Wenen het systeem te introduceren van de juridische
kanalisatie van aansprakelijkheid, heeft tot gevolg dat ook maatregelen dienden te worden inge-
voerd inzake IPR. Deze maatregelen dienden te garanderen dat bij een grensoverschrijdend kern-
ongeval een recht zou worden toegepast dat de aansprakelijkheid kanaliseert naar de exploitant en
dat uitsluitend de rechter in de installatiestaat bevoegdheid zou kunnen opnemen. De rechtszaak
naar aanleiding van het ongeval met dc Amoco Cadiz heeft evenwel aangetoond dat met name het
feit dat dc VS niet waren toegetreden tot een van de internationale aansprakelijkheidsverdragen
inzake olieverontreiniging op zee, een belangrijke tekortkoming vormde aan de bescherming. Ook

Cfr.j«/>rn,§ 2.1.3.1.
Ook in die zin Hebert, J., "Nucleaire", o.c, 8-9.
Met deze nuance dat de Verenigde Staten als een van de eerste landen het Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie hebben ondertekend op 29 September 1997; in 2001 was het Verdrag evenwel nog steeds
niet geratificeerd door de Verenigde Staten.
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het Harvard Rapport had erop gewezen dat door de beperkte beschikbare bedragen onder het
Verdrag van Parijs de kans bestond dat slachtoffers zouden trachten om via andere wegen dan de
bijzondere nucleaire aansprakelijkheidswetgeving volledige compensatie te bekomen. Mede
hierdoor hebben de VS actief deelgenomen aan de onderhandelingen van het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie van September 1997 en hebben zij als een van de eerste dat Verdrag
ondertekend. Vanuit het standpunt van de Amerikaanse leveranciers is het vooral belangrijk dat,
zodra dit Verdrag in werking treedt, de Amerikaanse rechter op basis van de verwijzingsregels
van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie, de exclusieve bevoegdheid zal erkennen van
de rechtbank van de installatiestaat en dat ook het recht van dat land toepassing zal vinden.

Meteen is ook het belang aangetoond van de toetreding van een zo groot mogelijk aantal landen
tot de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van zowel de eerste als de tweede generatie. Als
algcmene regel kan worden gesteld dat de leveranciers pas volledig immuun zullen zijn voor
vorderingen buiten dc verdragen indien alle landen waarmee zij aanknopingspuntcn hebben of
waarzij bezittingcn hebben, tot de verdragen zijn toegetreden. Zolang dit niet het geval is, kan het
voor slachtoffers van een kernongeval zinvol zijn om een forum en een toepasselijk recht te vin-
den to/ten deze Verdragen. De geringe kans op een snelle inwerkingtreding van het Verdrag
inzake Bijkomende Compensatie leidt er echter toe dat de positie van de Amerikaanse leveran-
ciers nog geruime tijd onzeker zal zijn, dat zij met andere woorden nog steeds kwetsbaar zullen
voor vorderingen in eigen land tcngevolge van kernongevallen in installaties gebouwd met Ame-
rikaanse kennis en technologic. Hetzelfdc geldt ook voor de Europese leveranciers die inmiddels
een belangrijke exporteur zijn geworden van nucleaire technologie en kennis.

Op zich kan uit de vaststelling dat dc kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht is
ingevoerd met het oog op de beschcrming van de industrie nog geen enkele conclusie worden
getrokken met betrekking tot de merites en tekortkomingen van de kanalisatie van aansprakelijk-
heid. Het is immers principieel mogelijk om een systecm in het leven te roepen, dat zowel de
belangen van slachtoffers als van de industrie zou dienen. Het is dan ook moeilijk om de kanalisa-
tie van aansprakelijkheid te beoordelen zonder een objectief toetsingskader. Zoals reeds aangege-
ven in de inleiding van dit bock, werd in dit onderzoek geopteerd voor de rechtseconomie als
toetsingskader. De beoordeling van de merites van de kanalisatic van aansprakelijkheid, zal
plaatsvinden in hoofdstuk 15 van dit bock. ^

Nadat in paragraaf 2.2 de kanalisatie van aansprakelijkheid in het nucleaire aansprakelijkheids-
recht centraal stond, wordt in onderstaande paragraaf verder gegaan met de juridische analyse van
de kanalisatie aansprakelijkheid buiten het kernenergierecht.

2J. ATana/uafie va#» aa/ispraAe/iyAr/ietT/ AwiVen Ac/ Aerwenerg/erecAf

In de bovenstaande paragrafen werd weergegeven hoe de kanalisatie van aansprakelijkheid is
ontstaan, en wcrden diverse aspecten belicht van de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kern-
energierecht, met name de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een kerninstal-
latie. Op basis van deze analyse zal vervolgens worden aangetoond dat het begrip "kanalisatie van
aansprakelijkheid" ook buiten het kernenergierecht en dan met name in het extracontractuele
aansprakelijkhcidsrecht wordt gehanteerd. De analyse van het gebruik van de term kanalisatie van
aansprakelijkheid in het kernenergierecht enerzijds en in het (milieu)aansprakelijkheidsrecht
anderzijds, zal ons toelaten om in de paragraaf 2.4 het begrip "kanalisatie" preciezer af te bake-
nen.

Bij wijze van voorbeeld zullen enkele wettelijke bepalingen uit het Belgische en uit het Neder-
landse aansprakelijkheidsrecht worden aangehaald. Deze bespreking zal zich met name richten tot
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een aantal wettelijke bepalingen waar het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid" werd gehan-
teerd. Het ligt geenszins in onze bedoeling om op exhaustieve wijze een overzicht te geven van
alle wettelijke bepalingen waarin de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd of waarin het begrip
kanalisatie wordt gehanteerd buiten het aansprakelijkheidsrecht. De bedoeling is om na te gaan
welke de precieze inhoud is van dit begrip buiten het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Meer in
het bijzonder willen we in deze paragraaf aantonen dat het begrip "kanalisatie van aansprakelijk-
heid" zoals dat wordt gebruikt in het milieurecht, een andere strekking heeft dan in het kernener-
gierecht, en dat totnogtoe nauwelijk aandacht werd besteed aan deze verschillen.

Hieronder zal worden aangegeven hoe kanalisatie van aansprakelijkheid buiten het kernenergie-
recht wordt omschreven in het Belgische recht (§ 2.3.1) en in het Nederlandse recht (§ 2.3.2). De
gevolgen van deze omschrijvingen op de dogmatiek inzake risicoaansprakelijkheid, worden in
§ 2.3.3 besproken. Deze inzichten zullen toelaten om in § 2.4 het begrip "kanalisatie van aanspra-
kelijkheid" verder af te bakenen.

2.3.1. Kanalisatie van aansprakelijkheid volgens naar Belgisch recht

De omschrijving van het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid" in het Belgische recht dient te
worden geplaatst in het licht van dc onduidelijkheid, in een deel van de Belgische doctrine, om-
trent de begrippen kanalisatie van aansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid'™. Hieronder zal
eerst het verschil tussen beide begrippen worden uiteengezet (§ 2.3.1.1). In tweede instantie wordt
onderzocht hoe het begrip kanalisatie wordt gebruikt door de Interuniversitaire Commissie tot
Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest (§ 2.3.1.2).

2.5. /. /.

In een deel van de Belgische doctrine bestaat verwarring omtrent het begrip kanalisatie van aan-
sprakelijkheid, en dan met name met betrekking tot de wederzijdse wisselwerking tussen kana-
lisatie van aansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Het lijkt in bepaalde gevallen inderdaad
niet makkelijk om de kanalisatie van aansprakelijkheid te plaatsen in het brede gamma van de van
de klassieke fout afwijkende aansprakelijkheidsregimes. In deze paragraaf zal worden aangetoond
dat kanalisatie van aansprakelijkheid niet hetzelfde is als risicoaansprakelijkheid, hoewel beide
begrippen door de wetgever vaak samen worden geTntroduccerd.

Bocken brengt de verschillende van de fout afwijkende civiele aansprakelijkheden samen onder
de nocmcr objectieve aansprakelijkheid"'. Deze groep dient volgens Bocken vervolgens te wor-
den onderverdeeld in twee grocpen, namelijk risicoaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijk-
heid voor eigen daad^°. Als criterium voor het onderscheid tussen beide begrippen, geldt dat bij
objectieve aansprakelijkheid voor eigen daad het slachtoffer nog steeds het bewijs dient te leveren
van het causaal vcrband tussen de schade en de daad van de verweerder, terwijl een dergelijk
bewijs bij risicoaansprakelijkheid niet meer zou moeten worden geleverd. Tegelijk worden vol-

Vanden Borre T., "Transplantatie van kanalisatie van aansprakelijkheid van het kernenergierecht naar
het milieu(aansprakelijk-heids)recht: een goede of een gebrekkige zaak?", in Faure, M. en Deketelaere,
K., (red.), "Ius Commune en Milieurecht", / .c , 352.
Bocken, H., "Van fout naar risico", o.c, 333 e.v. Hij wordt hierin onder meer gevolgd door Van Oeve-
len (Van Oevelen, A., "Objectieve aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door milieuverontreini-
ging volgens het Belgische recht", in "Risicoaansprakelijkheid voor Milieuschade", Ac, 87).
Deze groep verdeelt Bocken opnieuw onder in enerzijds de schuldloze aansprakelijkheid en anderzijds
de aansprakelijkheid voor rechtmatige daad (bestaande uit compensatoire aansprakelijkheid, rechtmati-
ge overheidsdaad en de aansprakelijkheid voor bijzonder gevaarlijke activiteiten).
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eens deze visie kanalisatie van aansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid beschouwd als syno-
niemen.

Rjsicoaansprakelijkheid wijkt in deze visie nog meer af van de klassieke foutaansprakelijkheid en
gaat verder dan objectieve aansprakelijkheid omdat het slachtoffer niet meer dient te bewijzen dat
de schade werd veroorzaakt door de al dan niet foutieve gedraging van de verweerder: "£>e sc/ia-
</« M»n//y««'rfwc/i naar een we/6epaaWe/jersoon ge£a/ia//seerrf omifal aeze/jersoon zeggensc/iap

over (e'en vanj <fe ra/'coyac/oren rfie iiy /ie/ /o/s/a/Krtome/i van ae sc/iarfe een ro/ Ae66en
g p - Bij risicoaansprakelijkheid moet niet worden bewezen dat de aansprakelijke recht-
streeks of onrechtstreeks de schade heeft veroorzaakt omdat de schade wordt gekanaliseerd naar
«n persoon""". • . • , ,

Kanalisatie van aansprakelijkheid staat dus los van elke causaliteit in die zin dat de aansprakelijke
niet Ianger wordt geselecteerd op basis van feitelijke causaliteir"''. Hiermee wordt bedoeld dat
indien bijvoorbeeld het kernongeval door een leverancier van de exploitant werd veroorzaakt, de
causaliteit tussen het gedrag van de leverancier en het kemongeval niet dient te worden vastge-
steld. In zekere zin leidt de kanalisatie van aansprakelijkheid inderdaad tot een afzwakking van de
causaliteitsvereiste'": er is niet meer vereist dat degene naar wie de aansprakelijkheid wordt
gekanaliseerd daadwerkelijk en feitelijk de schade heeft veroorzaakt. * •..

De indeling van Bocken gaat dus uit van een dubbele veronderstelling: enerzijds dat enkel in de
gevallen die worden ondergebracht bij de risicoaansprakelijkheid de aansprakelijkheid wordt
gekanaliseerd (en dat beide begrippen synoniemen zijn) en anderzijds dat kanalisatie uitsluitend
mogelijk is bij risicoaansprakelijkheid (hiermee wordt een aansprakelijkheid zonder fout be-
doeld).

Zoals verder zal blijken, betekent kanalisatie van aansprakelijkheid in de brede betekenis van het
woord dat de aansprakelijkheid naar een bepaalde persoon wordt geleid of gedirigeerd. Toch blij-
ken een aantal aansprakelijkheden die door Bocken onder de noemer "aansprakelijkheid voor
rechtmatige daad" worden geplaatst, eveneens de aansprakelijkheid te kanalisercn. Alvast in de
categorie van gevaarlijke activiteiten lijkt dit het geval te zijn: voor wat betreft de opslag van gas
in situ wordt de aansprakelijkheid gekanaliseerd naar de houder van de exploitatievergunning; de
schade terzake van het oppompen van grondwater respectievelijk van het vervoer van gasachtige
producten wordt gekanaliseerd naar de exploitant van grondwaterwinningcn, resp. de houder van
de vervoersvergunning. Het "kanaliseren van aansprakelijkheid" kan dus niet als criterium worden
weerhouden om een onderscheid te maken tussen risicoaansprakelijkheid en objectieve aanspra-
kelijkheid voor eigen daad, tenminste voor de genoemde aansprakelijkheidsvormen. De aanspra-

Bocken, H., "Van fout naar risico", o.c, 373; Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Aansprake-
lijkheid en financiele zekerheden - Vergoeding van schade door het Vlaamse Gewest", in "Vooront-
werp Decreet Milieubeleid", /.c, 869; Bocken, H., "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie", Ac, 315.
Bocken, H., "Van fout naar risico", o.c, 373; Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Aansprake-
lijkheid en financiele zekerheden", in "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 888.
Volgens Faure en Van den Bergh dienen risicoaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid
duidelijk te worden onderscheiden van de kanalisatie van aansprakelijkheid (Faure, M. en Van den
Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 169).
Bocken, H., "Van fout naar risico", o.c, 373; Bocken, H., "Het proces zonder einde: aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt door grondwaterwinning en bronbemaling", 77/Vfoc/iny? voor
1995, 1657.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 169.
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kelijkheid wordt dus niet alleen gekanaliseerd bij de aansprakelijkheidsvormen die Bocken on-
derbrengt bij de risicoaansprakelijkheid.

Daarenboven dient te worden onderstreept dat het dirigeren van een aansprakelijkheid naar een
bepaaldc persoon in beginscl geen uitstaans heeft met de grondslag van deze aansprakelijkheid.
Een gekanaliseerde aansprakelijkheid betekent dat een persoon wordt aangewezen die aanspra-
kelijk is. Toch betekent dit niet dat deze persoon enkel kan worden aansprakelijk gesteld op basis
van stelsel van risicoaansprakelijkheid. De vraag wie moet worden aansprakelijk gesteld, kan dus
niet worden gelijkgeschakeld met de vraag op welke grondslag deze aansprakelijkheid is geba-
seerd (fout, risico of vermoeden van aansprakelijkheid). Het feit dat een persoon wordt aange-
wezen als aansprakelijke persoon impliceert niet noodzakelijk dat deze persoon aansprakelijk is
op basis van een fout, dan wel op basis van risicoaansprakelijkheid. De samenloopproblematiek
die door de kanalisatie wordt geregeld, staat dus los van de aansprakelijkheidsgrondslag, en bij-
gevolg kunnen beide begrippen niet als synoniemen worden aanzien. Doordat beide begrippen
losstaan van elkaar, is in principe kanalisatie ook mogelijk bij foutaansprakelijkheid. Voorzover
bekend bestaat er geen foutaansprakelijkheid die de aansprakelijkheid tegelijk kanaliseert, en
bestaat er niet meteen een risicoaansprakelijkheid die de aansprakelijkheid niet kanaliseert, maar
dit betekent niet dat deze combinatie niet zou kunnen worden gecreeerd. Het is dus gcvaarlijk om
op basis van ccn indeling van het geldende Belgische aansprakelijkheidsrecht dogmatische con-
clusies te trekken, i.e. inzake de begrippen kanalisatie van aansprakelijkheid en risicoaanspra-
kelijkheid^. De door Bocken ondemomen poging tot systematisering van de verschillende regi-
mes is dus zeker verdienstelijk maar niet allesomvattend^. , . .-,-.,•.>,.

Concluderend kan worden gesteld dat risicoaansprakelijkheid niet noodzakelijk hetzelfde is als
het kanaliseren van de aansprakelijkheid naar een bepaalde persoon^. Sterker nog: beide begrip-
pen hebben niet noodzakelijk iets met elkaar te maken. Kanalisatie heeft betrekking op de vraag
welke pcrsonen kunnen worden aansprakelijk gesteld; dit staat in beginsel volledig los van de
aansprakelijkheidsgrondslag. Niet alle vormen van risicoaansprakelijkheid vereisen dus noodza-
kelijkerwijze kanalisatie van aansprakelijkheid. Tegelijk is kanalisatie perfect mogelijk onder een
regime van foutaansprakelijkheid. De indeling van de verschillende risicoaansprakelijkheden
zoals die wordt gevolgd door een dcel van dc Belgische rechtsleer, is zeker op het vlak van het
onderscheid tussen risicoaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid voor eigen daad niet
langer houdbaar. Risicoaansprakelijkheid is namelijk geen synoniem voor de kanalisatie van
aansprakelijkheid, maar staat daar in beginsel volledig los van. ^;,

Vervolgens wordt onderzocht hoe de term kanalisatie van aansprakelijkheid wordt gebruikt door
de Interuniversitaire Commissie tot Hcrziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest .
Deze Commissie heeft in 1995 namelijk belangrijke voorstellen gelanceerd voor de verbetering

Hierop wordt verder ingegaan bij de bespreking van de gevolgen op het dogmatisch denken rond
risicoaansprakelijkheid (Cfr. m/ra, in § 2.3.3 van dit hoofdstuk).
Cousy, H., "Enkele beschouwingen over de systematiek van de stelsels van foutloze aansprake-
lijkheid", in "Liber Amicorum Jacques Putzeys", / .c , 39.
In zekere zin kan kanalisatie worden beschouwd als een kenmerk van de verschillende bekende vor-
men van risicoaansprakelijkheid (De Pue, E., "Hoofdstuk 4. Privaatrecht", in De Pue, E., Lavrysen, L
en Stryckers, P., Mi/i'euzatooeftje, editie 2000, Kluwer, Antwerpen, 2000, 818).
Deze Commissie is opgericht bij KB van 5 juli 1989 met als opdracht om een voorontwerp van kader-
decreet inzake milieuhygiene uit te werken en aanbevelingen te formuleren om de doelmatigheid van
het milieuhygifrierecht te vergroten. Op 20 februari 1995 werd het resultaat van de opmerkelijke werk-
zaamheden aan de Minister overhandigd. De Interuniversitaire Commissie was erin geslaagd om in een
relatief kort tijdsbestek de aanzet te geven tot de codificatie van het Vlaamse milieuhygifinerecht en al-
dus de samenhang, de slagkracht en de efficientie van Vlaamse milieurecht te vergroten.
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van het Vlaamse milieurecht. Een aantal van deze voorstellen werd reeds in decreten gegoten"";
op andere vlakken, zoals inzake milieuaansprakelijkheid, is een decretale tekst alsnog uitgeble-
ven Het is dus interessant om in het kader van dit proefschrift verder te onderzoeken of de termi-
nologie zoals die wordt gehanteerd door de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het
Milieurecht in het Vlaamse Gewest eveneens de begrippen risicoaansprakelijkheid en kanalisatie
onder eenzelfde noemer plaatst.

2J./.2. Ge6rt/i£ van tfe /e/ra faj/iafoaAe rfoor </e //i/eru/Hversj/aire Co/w/nis«e /
van Ae/ M/iewecA/ i« Ae/ K/aawise Gewerf

Op zich zijn de bepalingen van het Voorontwerp Decreet Milieubeleid inzake het herstel van
schade door milieuverontreiniging duidelijk. Artikel 9.1.3 van het Voorontwerp bepaalt dat ecn-
ieder die door emissie schade of milieuverstoring veroorzaakt, hiervoor aansprakelijk is. Artikel
9.1.4 gaat hier verder op in en stelt dat indien de emissie uitgaat van een ingedeelde inheriting of
het gevolg is van een ingedeelde activiteit, de aansprakelijkheid zal berusten op de exploitant van
deze inrichting of activiteit.

Volgens de toelichting bij het Voorontwerp hanteren beide artikelen een aansprakelijkheid waar-
bij geen fout moet worden bewezen: deze aansprakelijkheid is niet afhankelijk van het bewijs dat
de schade werd veroorzaakt door een al dan niet foutieve gedraging van de aansprakelijke"'.
Nochtans kan worden gediscussieerd of hier inderdaad een risicoaansprakelijkheid wordt inge-
voerd: de tekst heeft het uitdrukkelijk over een schade t/oor em/rc/e. Het slachtoffer zal dus nog
steeds moeten bewijzen dat een emissie heeft plaatsgevonden. Daarom verkiezen we om in deze
context te spreken van een quasi-risicoaansprakelijkheid.

Toch bestaat een duidelijk verschil tussen beide artikelen: enkel artikel 9.1.4 dirigeert, dus kanali-
seert de aansprakelijkheid naar een bepaalde persoon (exploitant van een vergunningspiichtige
inrichting). Artikel 9.1.3 bevat geen kanalisatie: er wordt volstaan met aan te geven dat eenieder
aansprakelijk is voor schade door emissie. Nochtans wordt bij de artikelsgewijze bespreking
gesteld dat ook artikel 9.1.3 de aansprakelijkheid kanaliseert"*.

Het is duidelijk dat ook de Interuniversitaire Commissie de begrippen kanalisatie van aansprake-
lijkheid en risicoaansprakelijkheid als synoniemen beschouwt, hetgeen zoals hierboven reeds is
aangegeven, niet correct is. Artikel 9.1.3 voert een algemene quasi-risicoaansprakelijkheid in voor
schade door emissie, zon<fer deze aansprakelijkheid te kanaliseren naar een bepaalde persoon;
artikel 9.1.4 voert een risicoaansprakelijkheid in en kanaliseert deze naar de exploitant van een
vergunningspiichtige inrichting. Enkel ten aanzien van de exploitant van een vergunningspiichtige
inrichting, voert het Voorontwerp een kanalisatie van aansprakelijkheid in. Doordat het onder-
scheid met risicoaansprakelijkheid niet wordt gemaakt, is het ook tevergeefs zoeken naar een
motivatie naar de voordelen van de kanalisatie ten overstaan van een regime van risicoaansprake-
lijkheid zonder kanalisatie van aansprakelijkheid.

Zo zijn de bepalingen van de bodemsaneringsdecreet evenals de wijzigingen van het milieuvergun-
ningsdecreet ten dele gebaseerd op de voorstellen van de ICHM.
Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Aansprakelijkheid en financielc zekerheden", in "Voor-
ontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 888.
Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Aansprakelijkheid en financiele zekerheden", in "Voor-
ontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 888.
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Overigens werd in 1998 in opdracht van de Vlaamse Minister van Leefrnilieu onderzoek gedaan
naar de "Opportuniteit en de haalbaarheid van een vernieuwd vergoedingssysteem voor milieu-
schade". Hierbij werden met name de bepalingen van het Voorontwerp Decreet Milieubeleid
onderzocht. Ook in het kader van dit onderzoek werd gewaarschuwd voor een ongenuanceerd
gebruik van het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid"^.

De vraag in welke mate het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid" zoals gehanteerd door de
ICHM verschilt van de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht, is vrij makkelijk
te beantwoorden. In tegenstelling tot het Verdrag van Parijs, bevat het Voorontwerp geen bijko-
mende bepalingen die de kanalisatie aanscherpen. Het is duidelijk niet de bedoeling van het Voor-
ontwerp om even ver te gaan als in het kemenergierecht: de voorgestelde tekst van het voor-
ontwerp van decreet bevat geen bepaling die andere rechtsgronden buiten werking stelt of die het
regresrecht van de exploitant beperkt. De huidige tekst bevat geen bepaling op basis waarvan
Slachtoffers zich ui'te/uitent/ tot de exploitant kunnen richten en op basis waarvan de exploitant
slechts in uitzonderlijke gevallen een regTesrecht zou kunnen uitoefenen. De Memorie van Toe-
lichting zelf bevestigt immers dat de in artikel 9.1.4 uitgewerkte regel de artikelen 1382 en vol-
gende van het Burgerlijk Wetboek niet buiten toepassing plaatst, maar aanvult"''. De kanalisatie
zoals voorzien in het Voorontwerp Decreet Milieubeleid, is bijgevolg een andere vorm dan de
kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht.

De onduidelijkheid met betrekking tot het begrip "kanalisatie" is niet eigen aan de Belgische
rechtsorde. Ook in Nederland blijkt niet meteen eenduidigheid te bestaan, al werden er reeds
pogingen ondemomen om de gewenste duidelijkheid te creeren.

2.3.2. Omschrijving van "kanalisatie van aansprakelijkheid" in het Nederlandse recht

In het Nederlandse recht kwam de kanalisatie van aansprakelijkheid uitdrukkelijk aan de orde in
het kader van de invoering van de aansprakelijkheid van gevaarlijke stoffen in het NBW. Omdat
de Nederlandse wetgever in dat kader het begrip "kanalisatie" heeft gehanteerd, is het interessant
na te gaan om welke reden zulks nuttig werd geacht en wat met deze term werd bedoeld c.q.
beoogd. Deze vraag wordt beantwoord in § 2.3.2.1. Nadien worden de merites besproken van een
poging tot systematisering van de verschillende door de Nederlandse wetgever gehanteerde be-
grippen (§ 2.3.2.2).

Deketelaere, K., Deketelaere, M. en Schutyser, F., "Onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaar-
heid van een Vernieuwd Vergoedingssysteem voor Milieuschade", Instituut voor Milieu- en Energie-
recht, KUL, december 1998, 17-18; zie hierover Schutyser, F., "Aansprakelijkheid voor milieuschade
en financiele zekerheid naar toekomstig recht: nieuwe oplossingen", in Deketelaere, K. en Wiggers-
Rust, L.F. (red.), /lan.rp/Y7£e/i//tneirf voor mi'/ieusc/iarfe en /inanc/e/e zeteWje/rf. £en verge/i/Wng w"
AWer/fl/irfs, fle/gisc/i en £uropees rec/if, Die Keure, Vermande, Brugge, 1998, 133 e.v.; Schutyser, F.,
Deketelaere, M en Deketelaere, K., "Onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een Ver-
nieuwd Vergoedingssysteem voor Milieuschade", ASi/i'eu- en £nerg/erec/if, 1999, nr. 6-7, 146-174.
Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Aansprakelijkheid en financiele zekerheden", in "Voor-
ontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 886. Weliswaar sluit de toepassing van artikel 9.1.4 de toepassing
uit van artikel 9.1.3, maar dit heeft niet de invoering van kanalisatie van aansprakelijkheid tot gevolg
De in het voorontwerp aangehaalde regeling betreft twee aanknopingspunten van eenze//tfe juridische
grondslag die niet cumulatief kunnen worden toegepast, hetgeen betekent dat zodra een exploitant aan-
sprakelijk wordt bevonden op grond van die regel, iemand die voldoet aan de omschrijving van artikel
9.1.3 niet op rfi'e gro/irf kan worden aansprakelijk gesteld. Desgevallend zal deze laatste op een andere
juridische grond kunnen worden aansprakelijk gesteld. .,•>-.,. •
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j 2 7. Jfana/isariei/i A e f W e r w w i arf i te /d . - /75 MB JP

Naar aanleiding van de op 1 februari 1995 van kracht geworden wijzigingen in het NBW betref-
fende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem
werden in het Nederlandse NBW drie nieuwe kwalitatieve aansprakelijkheden i n g e v o e r d ^ •"*.
0e bepalingen die in het bijzonder onze aandacht wegdragen, zijn deze met betrekking tot de
wijzigingen van Boek 6 (aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen) '" .

Ter gelegenheid van de invoering van deze kwalitatieve aansprakelijkheden werd de term kanali-
satie van aansprakelijkheid gehanteerd. Volgens de Memorie van Toelichting wordt de risicoaan-
sprakelijkheid gekanaliseerd ";'« ^/('er voege a"af in 6egm.se/ /er za&e van ee'n ge6eurten;'.s m'ef o/?
m m ^ e perconen tege/i/A een ri5ico<2an.spraAe/i/Anei</ 6 e r a s / " ^ . Sommige auteurs suggereren
dat kanalisatie uitdrukkelijk slechts om samenloop van risicoaansprakelijkhcden gaat* . Het is
hierbij onduidelijk of hieimee wordt gesuggereerd dat kanalisatie altijd in verband staat met
risicoaansprakelijkheid, dan wel of wordt bedoeld dat de kanalisatie zoals ingevoerd door de
wetswijziging is verbonden aan risicoaansprakelijkheid.

De Nederlandse wetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen segmentering van aansprake-
lijkheid, klevende aansprakelijkheid en kanalisering van aansprakelijkheid**'.

Een stelsel van gesegmenteerde aansprakelijkheid impliceert dat de aansprakelijkheid wordt
gelegd op degene in wiens handen de stof zich bevond op het tijdstip dat de schade werd veroor-
zaakt. Aansprakelijk is degene die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis de
meeste invloed op de stof kan uitoefenen'"". Vanaf het moment waarop de stof wordt door-
gegeven aan de volgende schakel binnen de ketting van verwerkers, bewerkers, verkopers etc., zal
in principe een nieuwe "houder" voor deze stoffen aansprakelijk zijn. Bauw heeft het in ca.su over
het adagium de aarMprafe/iyAAeu/ vo/gfrfe .s/o/""". -"';••-••• •

Cfr. supra, in § 2.2.2.2 van hoofdstuk 1.
Zie afdeling 6.3.2. BW inzake de aansprakelijkheid voor de beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers of
bewaarder van gevaarlijke stoffen (art. 6:175), voor de exploitant van een stortplaats (art. 6:176) en
voor de exploitant van een boorgat (art. 6:177). Wetsontwerp 21 202, Vergaderjaar 1988-1989, Aan-
vulling van de Boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW. Met deze wetswijziging wilde de Nederlandse wetgever
onder meer uitwerking geven aan het Verdrag van Lugano inzake de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid voor milieuschade (Raad van Europa, 22 juni 1993). Zie hierover De Boer, J., "Risicoaansprake-
lijkheid voor gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging", A^eaer/a/ias •/urafenWaa', 1993, 225. Tege-
lijk wilde Nederland een achterstand inhalen ten overstaan van landen zoals Belgifi, die een algemene
aansprakelijkheidsregel hebben voor (gebrekkige) zaken (Memorie van Antwoord, Eerste Kamer, Ver-
gaderjaar 1993-1994, 21 202, nr. 99a, 5).
Ook inzake de wijzigingen aangebracht in Boek 8 ter zake van transport (artikel 8: 623 NBW) wordt
gesproken van kanalisering van de aansprakelijkheid (Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, ver-
gaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, 25).
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,21 202, nr. 3, 8.
Spier, J. en Sterk, C.H.W.M., "Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen", Ac, 32.
Meteen dient erop te worden gewezen dat reeds omtrent deze terminologie op verschillende wijze
wordt gehanteerd. Zo maakt Messer een onderscheid tussen kanalisatie met segmentatie en kanalisatie
zonder segmentatie (Messer, E.A., flwcoaan.sprate/i/i/ieja' voor m;7ie«veron/re/n/g/«g m Ae/ fl*P,
diss., Amhem, Gouda Quint, 1994, 221). r ; v •;... „; ,;-w,.Ua;v-. '"•'' - • # *«
VanAcht, R.J.Jen Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", Ac, 71. :• '
Bauw, E., "Buitencontractuele Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging", Ac, 186. ...
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Het tweede stelsel is dat van de klevende aansprakelijkheid: de persoon die de stof in het verkeer
heeft gebracht blijft aansprakelijk voor de door deze stof veroorzaakt schade, zoals inzake de
wetgeving inzake productaansprakelijkheid. Zelfs indien de stof op dat moment in handen is van
een andere persoon, blijft de aansprakelijkheid als het ware kleven aan de persoon die de stof in
het verkeer heeft gebracht.

Kanalisatie betekent dat voor een gebeurtenis de risicoaansprakelijkheid naar een cnkele persoon
wordt geleid'"" en dat de aansprakelijkheid binnen een segment - zoveel mogelijk'"" - rust op
dezelfde makkelijk te traceren persoon""". Eenzelfde indeling is terug te vinden bij Bauw, die
gesegmenteerde en gekanaliseerde aansprakelijkheid onderscheidt, waarbij hij klevende aanspra-
kelijkheid ziet als een spiegelbeeld van de gesegmenteerde aansprakelijkheid'"'*.

Het stelsel van de gesegmenteerde aansprakelijkheid wordt gehanteerd ter zake van de aansprake-
lijkheid voor gevaarlijke stoffen. In hoofde van artikel 6:175 BW, eerste lid rust een risicoaan-
sprakelijkheid op de bedrijfsmatige gebruiker of bezitter van gevaarlijke stoffen'"". Het tweede lid
legt de aansprakelijkheid bij de "bewaarder die er zijn bedrijf van maakt zodanige stoffen te be-
waren". Met bewaarder wordt gelijkgesteld de vervoerder, expediteur, stuwadoor, bewaarder of
soortgelijke ondernemer die de stof ten vervocr of uit hoofde van een met het vervoer samen-
hangende overeenkomst in ontvangst heeft genomen. Hier wordt gesproken van een kanalisatie
van de aansprakelijkheid naar de bewaarder . De aansprakelijkheid van de bewaarder strekt zich
uit tot de periode dat hij de zaak onder zijn bewaring heeft. Op deze wijze wordt de aansprakelijk-
heid gelegd bij degene bij wie de stof was op het moment waarop de schade werd veroorzaakt*".
De Nederlandse wetgever achtte het niet opportuun om inzake de aansprakelijkheid voor gevaar-
lijke stoffen cen regime van klevende aansprakelijkheid in te voeren omwille van bezwaren uit
het oogpunt van de verzekerbaarheid'"°. Door de segmentering van aansprakelijkheid wordt de
verzekering gekoppeld aan een bepaalde locatie, waardoor het risico beter kan worden over-
zien*". Bij klevende aansprakelijkheid daarentegen blijft een persoon aansprakelijk zelfs op het
moment waarop hij alle feitelijke controle over een stof heeft verloren. Hicruit blijkt dat het ver-
zekeringsaspect inzake de aansprakelijkheid voor gevaarlijkc stoffen cen belangrijke rol heeft
gespeeld bij de wetswijziging"'^.

• • • ' • J , .

Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, 8.
Van Acht, R.J.J en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", Ac, 71.
Van Maanen, G.E., "Aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke stoffen en verontreiniging van
lucht, water of bodem", ffeeAWarf voor /V/vaafrecAf, AforonVjor en /tegfr/rau'e, 1990, 5946, 57.
Bauw, E., "Buitencontractuele Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging", Ac, 186.
Artikel 6: 175 NBW luidt: "Degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een stof gebruiktof
onder zich heeft, terwijl van deze stof bekend is dat zij een bijzondcr gevaar van emstige aard voor
personen of zaken oplevert, is aansprakelijk, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt".
Spier, J. en Sterk, C.H.W.M., "Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen", Ac, 52; Van Dunne, J M.
en Smale, L.J., "Aansprakelijkheid voor milieuschade en financiele zekerheid naar huidig recht: knel-
punten en gerealiseerde oplossingen", o.c, 50; Schamps heeft het over "le systeme de canalisation
segments" (Schamps, G., "La mise en danger", Ac, 189).

Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, 9.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, 9-10; Spier, J. en
Sterk, C.H.W.M., "Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen", Ac, 12-14.
Bauw, E., "Buitencontractuele Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging", Ac, 186; Sturms,
W.W., "Internationale ontwikkelingen m.b.t. aansprakelijkheid voor milieuschade", in "Risicoaan-
sprakelijkheid voor Milieuschade", Ac, 131.
Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Aansprakelijkheid en Verzekering", Ac, 25.
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Opvallend is overigens dat de Nederlandse wetgever zich bij de invoering van de kanalisatie van
aansprakelijkheid grosso modo heeft laten leiden door dezelfde argumenten als deze aangehaald
in het Harvard Rapport: het vcrmijden van samenloop (processueel argument) en het vermijden
van een dubbele verzekeringsdekking"^. _ . : , . • . ; . . . ^ •*,

Uitgaande van dc stelling dat kanalisatie niets meer is dan het dirigeren van een aansprakelijkheid
naar een bepaalde categorie personen, c.q. personen die een bepaalde hoedanigheid bezitten, is
ook het onderscheid dat door de Nederlandse wetgever wordt gemaakt niet eenduidig te noemen.
Zowel in het stelsel van de gesegmenteerde aansprakelijkheid als van de klevende aan-
sprakelijkheid, wordt de aansprakelijkheid immers gedirigeerd en dus gekanaliseerd, naar respec-
tievelijk de houder van een stof en naar de invoerder van een product. Maar hiermee is een twee-
de element aangeraakt, dat voor de verdere analyse van belang kan zijn, met name de band tussen
een kwalitatieve en een gekanaliseerde aansprakelijkheid. Dit wordt verder geanalyseerd bij de
bespreking van de gevolgen voor de dogmatiek inzake risicoaansprakeUjkheid"'".

Hocwel in artikel 6:175 BW de aansprakelijkheid onmiskenbaar wordt geleid of gedirigeerd (of
"gekanaliseerd") naar een bepaaide persoon, rijst de vraag naar het verschil tussen deze kana-
lisatie van aansprakelijkheid en de kanalisatie van aansprakelijkheid zoals gehanteerd in het kern-
energierecht. Er zal sprake zijn van een kanalisatie in het Nederlandse (milieu)recht indien, con-
form de kanalisatie in het kcrnenergierecht, deze bepaling de toepassing van andere rechtsgronden
buiten werking stelt. Uit de tekst van het BW valt reeds op te maken dat nergens met zoveel
woorden wordt gesteld dat het recht op schadevergoeding enkel tegen een enkele persoon kan
worden uitgeoefend. Artikel 6:175 BW laat slachtoffers toe om meerdere personen aan te spre-
ken: het desbetreffende artikel biedt inderdaad meerdere aanknopingspunten (beroeps- of be-
drijfsmatige gebruiker, bewaarder of leidingbeheerder) en raakt niet aan de eventuele toepassing
van andere rechtsgronden. Dit was uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever. De benadeelde
kan alle in aanmerking komende bepalingen en dus alle mogelijke juridische grondslagen, inroe-
pen""' *". Verschillende auteurs wezen reeds op de mogelijke parallelle toepassing van artikel
6:175 BW met andere bepalingen, hetzij inzake algemene onrechtmatige daad'"', hetzij met een
van de andere ingevoerde risicoaansprakelijkheden'"*. . ,

Hieruit volgt dat het begrip "kanalisatie" zoals gehanteerd in het Nederlandse recht niet kan wor-
den gelijkgesteld met de kanalisatie van aansprakelijkheid zoals gehanteerd in het intemationale
en nationale kernenergierecht. In Nederland wordt kanalisatie blijkbaar gehanteerd als een over-
koepelende term om aan te geven dat de aansprakelijkheid naar een bepaalde persoon wordt
gedirigeerd, zonder hierbij evenwel te raken aan het gemeenrechtclijke aansprakelijkheidsrecht.
Ook van Maanen wees op het verschil tussen de kanalisatie van aansprakelijkheid zoals gehan-
teerd naar aanleiding van de wijziging van het Nederlandse BW met de kanalisatie van aan-

Cfr. supra, § 2.1.3 van dit hoofdstuk.
Cfr. '"/'"a. § 2.3.3 van dit hoofdstuk.
^ ' " ' *' ^" Sterk, C.H.W.M., "Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen", Ac, 56.
In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat het aan de rechter toekomt om de voor het
slachtoffer meest gunstige bepaling toe te passen (Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergader-
jaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, 9).
Van Maanen, G.E., "Aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke stoffen en verontTeiniging van
lucht, water of bodem", o.c, 57.
Zo kan de regeling inzake de aansprakelijkheid bij boorgaten (artikel 6:177) in samenloop worden
gebracht met de regeling betreffende gevaarlijke zaken (artikel 6: 173) (Van Dunne, J.M. en Smale,
L.J., "Aansprakelijkheid voor milieuschade en financiele zekerheid naar huidig recht: knelpunten en
gerealiseerde oplossingen", in "Aansprakelijkheid voor milieuschade en financiele zekerheid", Ac, 53).
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sprakelijkheid in het kemenergierecht"". Vandaar berreft de kanalisatie onder de Nederlandse
wetgeving inzake aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen minstens een andere vorm van kana-
lisatie dan deze onder het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960. Tot eenzelfde conclusie werd
gekomen na de analyse van de bepalingen van Voorontwerp Decreet Milieubeleid van de
ICHM™.

Een opvallende gelijkenis tussen het Belgische en Nederlandse recht bestaat erin dat bij de ver-
schillende vormen van risicoaansprakelijkheid in het Belgische en het Nederlandse civiele aan-
sprakelijkheidsrecht de risicoaansprakelijkheid telkens wordt gecombineerd met de kanalisatie
van aansprakelijkheid. Totnogtoe werd niet de vraag gesteld waarom een dergelijke koppeling
zou zijn vereist of wat daarvan de voordelen zijn. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat in
beide landen evenmin duidelijkheid bestaat over de precieze inhoud van de term "kanalisatie van
aansprakelijkheid". Uitgaande van de voorstellen van de Nederlandse wetgever, werd in de Ne-
derlandse rechtsleer wel een poging ondernomen tot systematisering.

2.3.2.2.

Een belangrijke poging tot verduidelijking van de verschillende begrippen werd ondernomen door
Tjittes. Hij plaatst de segmentering, kanalisering en de klevende aansprakelijkheid onder de al-
gemene noemer cen/ra//sen>ig van aan.spra&e/;//:ne/d, hetgeen inhoudt dat de aansprakelijkheid
naar een duidelijk aanwijsbare (rechts)persoon wordt geleid''*'. Volgens Tjittes vallen de drie
"rechtsinstrumenten" (segmentatie, klevende aansprakelijkheid en kanalisering) onder de algeme-
ne noemer van de centralisering van aansprakelijkheid. Als voorbeeld van kanalisering haalt hij
de aansprakelijkheid aan van de bedrijfsmatige gebruiker van een gebrekkige roerende zaak ex
artikel 6:173, lid IJunc/o 181, lid 1.

Via de centralisering van aansprakelijkheid tracht de Nederlandse wetgever zowel de belangen
van het slachtoffer als dc belangen van de schadeveroorzaker te dienen^. Het slachtofferbe-
schcrmingsargument bestaat erin dat de aansprakelijkheid bij een enkele persoon berust waardoor
voor het slachtoffer mocilijk te achterhalen samcnloopsituaties worden vermeden. Het probleem
bij milicuschade door gevaarlijke stoffen is immcrs dat deze stoffen het resultaat zijn van de
bewerking van verschillende personen of bedrijven, waardoor het moeilijk wordt degene aan te
duiden die aansprakelijk kan worden gesteld''". Met samenloop wordt in deze context dan ookde
situatie bedoeld waarbij voor eenzelfde schadegeval meerdere personen op verschillende juridi-
sche bases kunnen worden aansprakelijk gesteld. Degene die wettelijk aansprakelijk wordt gesteld
fungeert als het ware als aanspreckpunt voor het slachtoffer''*'; deze laatste hoeft zich niet te
bekommeren om de (voornamelijk contractuele) verhoudingen tussen de verschillende personen.

Centralisering dient daarnaast ook de belangen van de schadeveroorzaker: door centralisering
wordt het nemen van een dubbele vcrzekeringsdekking vermeden en worden dus geen onnodig

Van Maanen, G.E., "Aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke stoffen en verontreiniging van
lucht, waterof bodem", o.c.,57. . ,,. .
Cfr.supra, in § 2.3.1.2 van dit hoofdstuk. , - . : , . . . . ; :
Tjittes, R.P.J.L., "Centralisering van aansprakelijkheden", A/erfer/anrfs ./urnfe/iA/orf, 1995, 274.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, 3 en 4.
Sturms, W.W., "Internationale Ontwikkelingen m.b.t. aansprakelijkheid voor milieuschade", o.c, 131.
Messer, E.A., "Risicoaansprakelijkheid voor milieuverontreiniging in het BW", / . c , 32.
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zware lasten gelegd op het bedrijfsleven. Centralisering voorkomt in deze optiek de noodzaak om
een risico meermaals te verzekerei/". • .

Tjittes vindt de benadering waarbij enkel bovenstaande overwegingen de grondslag vormen voor
het invoeren van een centralisering van aansprakelijkheid, eenzijdig**\ Hij bepleit een sterkere
theoretische fundering van de centralisering van aansprakelijkheid waarbij ook elementen als de
zeggenschap over de schadeveroorzakende gedraging, de mogelijkheid tot risicospreiding en de
preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht moeten worden betrokken bij de vraag of
een gegeven aansprakelijkheid al dan niet moet worden gecentraliseerd.

Hij wijst er voorts op dat de wetgever zich blijkbaar niet bewust is van het bestaan van twee
tegengestelde vormen van centralisering, namelijk cumulatieve en exclusieve centralisering*".
Exclusieve centralisering betekent dat voor een bepaalde schadeveroorzakende gebeurtenis een
enkele persoon exclusief wordt aansprakclijk gesteld. Cumulatieve centralisering houdt in dat in
een kluwen van rechtsverhoudingen een duidelijke centrale persoon naast andere personen, en op
een verschillende juridische grondslag, mede aansprakelijk wordt gesteld*^. Het is opvallend hoe
zeer het door Tjittes gemaakte onderscheid tussen exclusieve en cumulatieve centralisering doet
denken aan het onderscheid tussen juridische en economische kanalisatie''^. Cumulatieve centra-
lisering laat het gemene aansprakelijkheidsrecht onverkort gelden, net zoals dat het geval is bij
economische kanalisatie. Exclusieve centralisering daarentegen stelt het gemene aan-
sprakelijkheidsrecht wel degelijk buiten werking, net zoals dit het geval is bij juridische kanalisa-
tie. ... . : • . • • • . ; . ' , • . . - .

Vervolgens plaatst Tjittes de nodige vraagtekens bij de doelstelling die de Nederlandse wetgever
beoogt te bereiken door de invoering van de centralisering van aansprakelijkheid. Zo stelt hij
onder meer dat de slachtoffers over het algemeen worden bijgestaan door juridische deskundigen
voor wie samenloopproblemen geen moeilijkheden mogen opleveren'"". Aldus komt Tjittes tot de
conclusie dat door het onderscheid tussen cumulatieve en exclusieve centralisering de centralise-
ringgedachte niet op eenduidige wijze in het BW is terug te vinden. Cumulatieve centralisering
dient vooral de belangen van benadeelden, terwijl exclusieve centralisering eerder de belangen
van de schadeveroorzaker dient'"'.

Het is zonder meer de verdienste geweest van Tjittes, te wijzen op het centrale element bij kanali-
satie van aansprakelijkheid: kanalisatie van aansprakelijkheid biedt een oplossing bij samenloop-
problemen. Het wijst een persoon aan die voor een bepaalde schade kan worden aansprakelijk
gesteld; het dirigeert de aansprakelijkheid naar die persoon. Anderzijds wordt ook in het door
Tjittes gemaakte onderscheid tussen kanalisatie, segmenteren en klevende aansprakelijkheid, het
begrip "kanalisatie" eerder ongenuanceerd gehanteerd'"^. Ook in een stelsel van gesegmenteerde
aansprakelijkheid is namelijk sprake van kanalisatie. Kanalisatie van aansprakelijkheid moet
worden beschouwd als een synoniem van centralisering van aansprakelijkheid, en niet als een
vorm van centralisering. Op zich is het begrip "centralisering" dus even vaag als het begrip "kana-

Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 202, nr. 3, 8.
Tjittes, R.P.J.L., "Centralisering van aansprakelijkheden", o.c, 279.

Cfr.TOprn, §2.2.1.
«i Tji'tes, R.P.J.L., "Centralisering van aansprakelijkheden", o.c, 280.
^ Tjittes, R.P.J.L., "Centralisering van aansprakelijkheden", o.c, 281.

S
, g p j , ,

Samen met Hartlief heeft Tjittes het over een gekanaliseerde of gesegmenteerde aansprakelijkheid
(Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Aansprakelijkheid en Verzekering", Ac, 26).
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liseren", waarbij het zeer de vraag is of centraliseren een betere term zou zijn dan kanaliseren*".
Het is dus niet meteen duidelijk wat de introductie van de term "centralisering" kan bijbrengen in
de gehele discussie.

Voortbouwend op de inzichten die de analyse van de kanalisatie van aansprakelijkhcid buiten het
kernenergierecht heeft opgeleverd, kan worden gewezen op de gevolgen van de genoemde ondui-
delijkheden op het dogmatisch denken rond risicoaansprakelijkheid.

2.3.3. Gevolgen voor de dogmatiek inzake (risico)aansprakelijkheid

Men kan niet om de vaststelling heen dat het inderdaad een vaste gewoonte lijkt te zijn van de
nationale en international wetgever om risicoaansprakelijkheid steeds naar een bepaalde persoon
te dirigeren en om dus in een klap twee verschillende elementen te regelen: de aansprakelijk-
heidsgTondslag en de samenloopvraag. Telkens werd dus risicoaansprakelijkheid op eenzelfde lijn
geplaatst met kanalisatie van aansprakelijkheid, wat heeft geleid tot een verschraling van het dog-
matisch denken. Dankzij het onderzoek van Tjittes is gebleken dat bij kanalisatie van aansprake-
lijkheid in essentic een uitspraak wordt gedaan naar mogelijke samenloop'"''. Het dirigeren van
een aansprakelijkheid en dus een uitspraak omtrent samenloop, staat echter volledig los van de
aansprakel ij kheidsgrondsl ag.

Tegelijk kan worden vastgesteld dat bijvoorbeeld de nieuwe aansprakelijkheden in het Nederlands
Burgerlijk Wetboek worden beschouwd als een "kwalitatieve aansprakelijkheid". Van Dam om-
schrijft een kwalitatieve aansprakelijkheid als een aansprakelijkheid op grond van een speciale
relatie met een zaak of een persoon^. Hier kan een nieuw element aan de analyse worden toege-
voegd: de band tussen kwalitatieve aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid en kanalisatie van
aansprakelijkheid.

Telkens wanneer een kwalitatieve aansprakelijkheid in het Ieven wordt geroepen, wordt in feite
de samenloopproblematiek geregeld. De verschillende wettelijke bepalingen die risicoaansprake-
lijkheid'"* invoeren, bepalen tegelijk dat een gegeven hoedanigheid tot aansprakelijkheid zal
leiden: het bezit van een vergunning, het invoeren van een product"*", het bezit van een huis, het
professioneel gebruik van een gevaarlijk product, ... Hiermee wordt onvermijdelijk de aanspra-
kelijkheid geleid of gedirigeerd naar de bezitter, invoerder, gebruiker, etc. Deze vormen van
risicoaansprakelijkheid zijn dus allemaal vormen van kwalitatieve aansprakelijkheid: de hoeda-
nigheid van een persoon zal beslissend zijn. Het is precies deze kwalitatieve aansprakelijkheid die
de kanalisatie van aansprakelijkheid impliceert: de persoon naar wie de aansprakelijkheid wordt

Zie ook eerder Vanden Borre T., "Transplantatie van kanalisatie van aansprakelijkheid van het kern-
energierecht naar het milieu(aansprakelijkheids)recht: een goede of een gebrekkige zaak?", in Faure,
M. en Deketelaere, K.., (red.), "lus Commune en Milieurecht", Ac, 371.
Ook Bocken had in zijn proefschrifl onderkend dat het er bij kanalisatie van aansprakelijkheid op aan
komt de persoon te identificeren die juridisch aansprakelijk is, met name in gevallen waar IPR-
problemen de procesvoering bemoeilijken (Bocken, H., "Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie", /.c,
314-315).
Van Dam, C.C., "Aansprakelijkheidsrecht", Ac, 297.
Hicrboven hebben we dit begrip omschreven als een van de foutaansprakelijkheid afwijkend aanspra-
kelijkheidsregime (zie hoofdstuk 1).
Hier brengen we bijgevolg een nuance aan op onze eerdere stelling dat onder de productaansprake-
lijkheidsrichtlijn wel sprake is van risicoaansprakelijkheid maar niet van kanalisatie van aansprakelijk-
heid (Vanden Borre T., "Transplantatie van kanalisatie van aansprakelijkheid van het kernenergierecht
naar het milieu(aansprakelijkheids)recht: een goede of een gebrekkige zaak?", in Faure, M. en Dekete-
laere, K., (red), "lus Commune en Milieurecht", Ac, 358).
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gekanaliseerd, is de persoon in wiens hoofde de kwalitatieve aansprakelijkheid is gevestigd (ou-
der, onderwijzer, werkgever, exploitant van een gevaarlijke activiteit, houder van gevaarlijke
stoffen, ...)• Er kan inderdaad worden geconcludeerd dat een gekwalificeerde aansprakelijkheid
hetzelfde betekent als een gekanaliseerde aansprakelijkheid. Deze beide begrippen hebben echter
nietnoodzakelijk een risicoaansprakelijkheid tot gevolg.

Het is inderdaad mogelijk om risicoaansprakelijkheid te creeren zonrfer kanalisatie of zonder
gekwalificeerde aansprakelijkheid''''*. Artikel 9.1.3 van Voorontwerp Decreet Milieubeleid is daar
een voorbeeld van: eenieder die door een emissie schade of milieuverstoring veroorzaakt, is daar-
voor aansprakelijk. Of dit effectief een risicoaansprakelijkheid inhoudt, is niet meteen zeker
omdat de aansprakelijkheid afhangt van de emissie. Het relevante punt bestaat erin dat deze aan-
sprakelijkheid niet naar een iepaaWe ca/egon'e van personen wordt gedirigeerd. Een zuivere
vorm van risicoaansprakelijkheid voor milieuschade, zonder kanalisatie zou luiden: "wie milieu-
schade veroorzaakt, is hiervoor aansprakelijk". Dit zou een zeer brede en algemene risicoaanspra-
kelijkheid impliceren voor milieuschade; tegelijk wordt de aansprakelijkheid niet naar een per-
soon met een bepaalde hoedanigheid gedirigeerd en kan dus niet worden gesproken van een kana-
lisatie van aansprakelijkheid.

Het verschil tussen een risicoaansprakelijkheid met en zonder gekwalificeerde aansprakelijkheid
bestaat erin dat bij een gekwalificeerde aansprakelijkheid de aansprakelijkheid enkel rust op de
persoon die de desbetreffende hoedanigheid bezit, c.q. op de persoon waarnaar de aansprakelijk-
heid wordt gekanaliseerd. Anders gezegd: doordat een aansprakelijkheidsgrondslag wordt gekop-
peld aan een persoon (of hoedanigheid), kan die specifieke aansprakelijkheidsgrondslag enkel ten
aanzien van die persoon worden toegepast.

Het feit dat de verschillende van kracht zijnde vormen van risicoaansprakelijkheid meteen ook
deze aansprakelijkheid kanaliseren naar een bepaalde persoon, impliceert dat de risicoaansprake-
lijkheid enkel geldt ten aanzien van die welbepaalde persoon of groep van personen. Andere
personen zullen op een andere juridische basis, desgevallend via de foutaansprakelijkheid, dienen
te worden aangesproken. In die optiek zijn de verschillende vormen van risicoaansprakelijkheid
zoals die onder het huidige recht bestaan, een vorm van beperkte risicoaansprakelijkheid: enkel de
personen wier hoedanigheid bepalend is, zijn aansprakelijk buiten de fout om.

Uit de ontkoppeling van het kanaliseren van de aansprakelijkheid (of kwalificeren van een aan-
sprakelijkheid) en de aansprakelijkheidsgrondslag, volgt ook onmiskenbaar dat een gekwalifi-
ceerde of gekanaliseerde aansprakelijkheid evenzeer denkbaar is bij foutaansprakelijkheid. Een
voorbeeld zou kunnen zijn: "De exploitant van een vergunningsplichtige inrichting die een fout
heeft begaan, is hiervoor aansprakelijk". Een dergelijke aansprakelijkheid bestaat, voorzover
bekend, niet. Toch lijken zowel een risicoaansprakelijkheid zonder kanalisatie als een foutaan-
sprakelijkheid met kanalisatie vanuit theoretisch en dogmatisch oogpunt mogelijk. Artikel 9.1.3
van het Vlaamse Voorontwerp Decreet Milieubeleid gaat aardig in de richting van een risico-
aansprakelijkheid zonder kanalisatie.

De systematische koppeling tussen risicoaansprakelijkheid en de kanalisatie van aanspra-
kelijkheid (of een kwalitatieve aansprakelijkheid), heeft in feite geleid tot een systematische
beperking van de groep personen die kon worden aansprakelijk gesteld. Vandaar dat bijvoorbeeld
ook het door Schamps geformuleerde voorstel om een algemene risicoaansprakelijkheid in te

Ook Van Dam spreekt volkomen terecht van een kwalitatieve risicoaansprakelijkheid en foutaanspra-
kelijkheid (Van Dam, C.C., "Aansprakelijkheidsrecht", Ac, 297 e.v.).
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voeren voor gevaarlijke activiteiten strikt genomen gee'n algemene risicoaansprakelijkheid is*"-
in haar voorstel wordt de aansprakelijkheid gekanaliseerd naar de exploitant.

Het verschil tussen risicoaansprakelijkheid en kanalisatie van aansprakelijkheid is blijkbaar uit het
oog verloren doordat beide juridische begrippen in het hedendaagse aansprakelijkheidsrecht bijna
altijd samen voorkomen. Het wekt dan ook weinig verwondering dat ook de succesvolle pogingen
om het begrip kanalisatie te verduidelijken, beperkt zijn gebleven. In onderstaande paragraaf zal
worden getracht om een duidelijkere begripsomschrijving van "kanalisatie van aansprakelijkheid"
te introduccren.

De kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht impliceert dat de aansprakelijkheid
wordt gedirigeerd naar de exploitant van de kerninstallatie, dat de regresrechten van de exploitant
worden beperkt en dat andere rechtsgronden buiten werking worden gesteld. De kanalisatie van
aansprakelijkheid buiten het kemenergierecht houdt in dat de aansprakelijkheid weliswaar naar
een persoon wordt gedirigeerd, maar dat de regresrechten en het gemene aansprakelijkheidsrecht
ongemoeid worden gelaten. Het is dan ook zinvol om dit ruime begrip op preciezere wijze af te
bakenen.

In deze paragraaf wordt aangegeven welke de wezenlijke kenmerken zijn van de kanalisatie van
aansprakelijkheid (§ 2.4.1) en zal een overzicht worden gegeven van de verschillende mogelijke
verschijningsvormen van de kanalisatie van aansprakelijkheid (§ 2.4.2).

2.4.1. Wezenlijke kenmerken van de kanalisatie van aansprakelijkheid

Het kanaliseren van de aansprakelijkheid moet worden gezien als een manier om processuele of
samenloopproblemen het hoofd te bieden. Hiermee worden problemen bedoeld inzake de identifi-
catie van de aansprakelijke persoon: vaak is moeilijk vast te stellen waar de oorzaak ligt van een
bepaalde schade, en kunnen meerdere personcn voor deze schade worden aansprakelijk gesteld.
Een bepaalde gevaarlijke activiteit is het gevolg van een samengaan van activiteiten van verschil-
lende actoren die elk (voor een deel) de schade kunnen veroorzaken.

Kanalisatie van aansprakelijkheid biedt een oplossing voor dit probleem door 6e"n persoon aan te
wijzen die een bepaalde band of zeggenschap heeft over een van de risicofactoren die een rol
hebben gespeeld bij het schadegeval**". Het slachtoffer hoeft niet te onderzoeken wie van de
verschillende actoren daadwerkelijk aan de oorzaak ligt van de schade. Bij de kanalisatie van
aansprakelijkheid in het kemenergierecht kan slechts een persoon worden aangesproken; in geval-
len waar de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd buiten het kemenergierecht kunnen nog steeds
meerdere personen worden aangesproken.

De essentie van een regime waarbij de aansprakelijkheid naar een bepaalde persoon wordt geka-
naliseerd betreft de samenloopvraag: wijst de wet een persoon of een activiteit aan die geacht
wordt aan de oorzaak van de schade te liggen? Anders gezegd: is voor de aansprakelijkheid een
bepaalde hoedanigheid vereist?

Zoals besproken onder § 3.4 van hoofdstuk 1.
Bocken, H., "Van (but naar risico", o.c, 373.
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In zekere zin impliceert kanalisatie van aansprakelijkheid dat een feitelijk vermoeden wordt ge-
creeerd dat de schade door een bepaalde persoon is veroorzaakt. Bij schade door emissie zoals
verwoord in artikel 9.1.4 van het Voorontwerp Decreet Milieubeleid, wordt vermoed dat de scha-
de is veroorzaakt door de exploitant van een vergunningsplichtige inrichting; bij schade door
gevaarlijke stoffen onder het Nederlandse NBW wordt de schade vermoed te zijn veroorzaakt
door de beroepsmatige gebruiker van gevaarlijke stoffen. Of 1/1 casu daadwerkelijk kan worden
gesproken van een feitelijk vermoeden wordt hier in het midden gelaten; van belang is dat een
regime van kanalisatie van aansprakelijkheid een bijzonder aanspreekpunt creeert voor het slacht-
offer en dat uitspraak wordt gedaan over mogelijke samen loopproblemen. Bij kanalisatie van
aansprakelijkheid zal de wet een persoon aanduiden die door de benadeelde in een extracontractu-
eel verband kan worden aangesproken voor een specifieke schade of voor schade uit een specifie-
ke activiteit. Ook hier komt de band naar voren met het begrip "kwalitatieve aansprakelijkheid":
de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd naar de persoon die een bepaalde hoedanigheid be-
kleedt. Inzake milieuaansprakelijkheid wordt de aansprakelijkheid over het algemeen gekanali-
seerd naar die persoon die een bepaalde zeggenschap heeft over gevaarlijke activiteiten of produc-
ten.

Kanalisatie van aansprakelijkheid betekent dat een of meerdere aanknopingspunten worden gege-
ven ter zake van de persoon of de personen bij wie de aansprakelijkheid moet worden gelegd: de
exploitant van een vergunningsplichtige inrichting, al dan niet samen met, de bewaarder van
gevaarlijke stoffen, de producent van een gebrekkig product,...

Het kanaliseren van aansprakelijkheid op zich betekent dan ook niets meer of niets minder dan dat
de aansprakelijkheid in een gegeven schadegeval, via een wettelijke bepaling wordt gedirigeerd
naar een bepaalde persoon. Dit houdt in dat, in een potentieel kluwen van rechtsverhoudingen,
door de wetgever een welbepaalde persoon wordt aangeduid die - al naargelang de vorm van de
kanalisatie - hetzij mogelijks, hetzij in ieder geval, hetzij als enige, hetzij samen met anderen
aansprakelijk zal worden gesteld.

Hiermee hoeft de wetgever evenwel geen uitspraak te doen naar de mogelijke aansprakelijkheid
van anrfere personen dan degene naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd. Kanalisatie
van aansprakelijkheid hoeft daarom niet noodzakelijk andere rechtsgronden uit te sluiten. De wet
kan de kanalisatie zowel op cumulatieve als op exclusieve wijze regelen. Indien het aanduiden
van de aan te spreken persoon gepaard gaat met het beperken van het aantal aan te spreken perso-
nen, impliceert dit dat andere personen - die op basis van het gemene aansprakelijkheidsrecht
zouden kunnen worden aangesproken - worden geexonereerd; dat zij met andere woorden niet
meer door derden kunnen worden aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Wordt het aantal
personen daarentegen niet beperkt, dan is het effect dat als het ware een richtlijn wordt gegeven
van de bij voorkeur aan te spreken persoon, naast andere personen die op basis van het gemene
recht aansprakelijk zijn en blijven.

Essentieel bij de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht is wat de Aesc/iermenrfe
wrfeng of de wef/e/i/Ae eronera/ie ten aanzien van een potentiele schadeveroorzaker kan worden
genoemd^'.

Vanden Borre T , "Transplantatie van kanalisatie van aansprakelijkheid van het kernenergierecht naar
het milieu(aansprakelijk-heids)recht: een goede of een gebrekkige zaak?", in Faure, M. en Deketelaere,
K., (red), "Ius Commune en Milieurecht", / . c , 358.
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Met wettelijke exoneratie wordt bedoeld dat door de kanalisatie een persoon die op basis van het
gemene aansprakelijkheidsrecht aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, via een wettelijke
bepaling wordt geexonereerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de bouwer van een kerninstallatie
die door een slachtoffer van een kemongeval niet op cxtracontractuele - laat staan op contractuele
- basis kan worden aangesproken. De leverancier wordt met andere woorden beschermd doordat
de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd naar de exploitant van de keminstallatie. Hiermee grijpt
de kanalisatie in in de externe, extracontractuele verhouding van slachtoffers ten overstaan van
een keten van potentiele schuldenaars. Het maakt een aantal gemeenrechtelijke aansprakelijk-
heidsvorderingen van slachtofFersjuridisch onmogelijk.

Via de beschermende werking van elke vorm van kanalisatie van aansprakelijkheid, wordt in
zekere mate een beperking aangebracht aan de kring van personen die op de gegeven juridische
grondslag kan worden aangesproken. Wordt de kanalisatie gekoppeld aan risicoaansprakelijkheid,
dan kunnen enkcl de personen naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd, op deze juridi-
sche grondslag worden aangesproken. Omdat risicoaansprakelijkheid systematisch wordt gekop-
peld aan de kanalisatie van aansprakelijkheid, leidt kanalisatie in feite tot een beperkte hanteer-
baarheid van de risicoaansprakelijkheid.

Hieruit blijkt eens te meer het gevaar om kanalisatie zomaar gelijk te stellen met risicoaansprake-
lijkheid. Kanalisatie op zich geeft geen enkele aanwijzing met betrekking tot de aansprake-
lijkheidsgrondslag: het geeft niet aan of in hoofde van degene naar wie de aansprakelijkheid
wordt gekanaliseerd al dan niet een fout dient te worden bewezen. Zo is het ook mogelijk dat de
wetgever een bepaalde samenloop verduidelijkt dan wel uitsluit bij een regime van foutaansprake-
lijkheid.

Indien de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen zouden uitgaan van een regime van foutaan-
sprakclijkheid, dan zou dit geen afbreuk doen aan de beperkende werking van de kanalisatie
ondcr deze Verdragen. De vraag of de aansprakelijkheid al dan niet is gebaseerd op de klassieke
fout, hoeft daarom geen verband te houden met de vraag of een slachtoffer meerdere dan wel een
enkele persoon kan aanspreken. Onder het gemene foutaansprakelijkheidsrecht wordt de aanspra-
kelijkheid niet gekanaliseerd: daar wordt in abstracto weergegeven dat een schadevergoedings-
verplichting bestaat in hoofde van degene die een fout heeft begaan. Dat kan bijgevolg eender wie
zijn.

2.4.2. Mogelijke verschijningsvormen van de "kanalisatie van aansprakelijkheid"

Doordat kanalisatie in bepaalde gevallen wel andere rechtsgronden uitsluit en in andere gevallen
geen afbreuk doet aan het gemene aansprakelijkheidsrecht, is duidelijk dat deze term een zeer
bredc waaier aan juridische verschijningsvormen dekt. Verduidelijking zal worden gegeven door
de voorstellen van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het
Vlaamse Gewest en de bepaling van artikel 6:175 NBW te plaatsen tegenover de bepalingen van
het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960.

De bepaling op basis waarvan de exploitant van een inrichting aansprakelijk is voor schade ver-
oorzaakt door emissie in art. 9.1.4 van het Voorontwerp Decreet Milieubeleid, is inderdaad een
vorm van kanalisatie van aansprakelijkheid omdat een uitspraak wordt gedaan inzake samenloop.
De feitelijke oorzaak van een schade door emissie kan hetzij bij de exploitant van de vergunnings-
plichtige inrichting of activiteit liggen, maar kan net zo goed elders liggen, bijvoorbeeld in een
gebrek in een onderdeel van de installatie. Teneinde het slachtoffer de noodzaak te besparen om
de juiste aansprakelijke te idcntificeren, wordt de exploitant van een vergunningsplichtige activi-
teit uitgekozen als degene die dient te worden aangesproken. De aansprakelijkheid wordt naarde
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exploitant geleid. Hetzelfde kan worden gezegd van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen
ex artikel 6.175 NBW. Zo wordt de aansprakelijkheid in de eerste plaats gedirigeerd naar degene
die de stof gebruikt of onder zich heeft. Maar ook de bewaarder of leidingbeheerder kunnen inge-
volge hetzelfde artikel worden aansprakelijk gesteld; bovendien worden andere rechtsgronden
niet buiten werking gesteld.

Bij de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht wordt wel degelijk ingegrepen in
het gemene aansprakelijkheidsrecht omdat bijkomende bepalingen de kanalisatie verstrakken,
namelijk door het regTesrecht van de persoon waarnaar de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd
te beperken en door de overige rechtsgronden waarop een slachtoffer zich desgevallend zou kun-
nen beroepen, buiten werking te stellen. ••

Het moet daarom duidelijk worden gemaakt dat de kanalisatie van aansprakelijkheid in relatie
staat met drie variabelen. Ten eerste het aantal personen naar wie de aansprakelijkheid wordt
gekanaliseerd; ten tweede het al dan niet intact laten van de regresvorderingen van de persoon
waamaar de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd (beperken van de contractuele aansprakelijk-
heid) en ten derde het al dan niet intact laten van de gemene aansprakelijkheidsrecht voor het
slachtoffer van de schade (beperken van de extracontractuele aansprakelijkheid). Dc kanalisatie
van aansprakelijkheid kan dus varieren volgens onderstaand model.

Theoretische verschijningsvormen van de kanalisatie van aansprakelijkheid

Aantal personen naar wie de
aansprakelijkheid wordt
gekanaliseerd

Naar 1 persoon

Naar > 1 persoon

Cemeen recht intact

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Regres mogelijk

Neen

Neen

Ja

Ja

Neen

Neen

Ja

Ja

De theoretisch meest zuivere of strenge vorm van kanalisatie zal deze zijn waarbij slachtoffers
zich slechts kunnen richten tot ecn enkele persoon, waarbij slachtoffers niet over de mogelijkheid
beschikken om een andere persoon op enige andere rechtsgrond aan te spreken, en waarbij ten-
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slotte de persoon naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd over geen enkel regresrecht
beschikt. Door toevoeging van de "variabelen" beperking van het regresrecht en buiten werking
stellen van het gemene aansprakelijkheidsrecht, kan kanalisatie bijgevolg leiden tot een exc/i/sieve
aa/ispraAe////Wieirf*^. Hiermee wordt een aansprakelijkheid bedoeld waarbij slechts een enkele
persoon op een enkele juridische grondslag voor een specifieke schade kan worden aansprakelijk
gesteld, en waarbij deze over geen enkel regresrecht beschikt.

Hierbij moet ook worden duidelijk gemaakt dat het beperken van het regres en het buiten werking
stellen van het aansprakelijkheidsrecht automatisch leiden tot het kanaliseren van de aanspra-
kelijkheid. Indien iemands regresrecht wordt beperkt, betekent dit dat hij ook moet instaan voor
dc gevolgen van daden of activiteiten van anderen en dat de aansprakelijkheid voor schade ver-
oorzaakt door deze anderen, automatisch naar hem wordt gedirigeerd. Hetzelfde geldt voor het
buiten werking stellen van het gemene aansprakelijkheidsrecht.

Het spreekt voor zich dat dit een vereenvoudigd model is omdat afhankelijk van het aantal perso-
nen naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd en al naargelang het aantal personen waar-
tegen regres kan worden uitgeoefend, nog meerdere opties beschikbaar zijn. Ook de reele regres-
mogelijkheid zal de "strengheid" van de kanalisatie bepalen*'".

Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat de kanalisatie zoals voorzien in het Neder-
landse artikel 6:175 NBW te beschouwen is als een van de lichtste vormen van kanalisatie: de
aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd naar meerdere personen, en zowel de regresrechten van de
"gekanaliseerde", als de gemeenrechtelijke vorderingen van het slachtoffer worden intact gelaten.
De kanalisatie als voorzien in het Vlaamse Voorontwerp Decreet Milieubeleid is een iets "zwaar-
dere" vorm van kanalisatie aangezien voor wat betreft emissies door vergunningsplichtige inrich-
tingen, er slechts een persoon is naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd.

Kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht is in het licht van bovenstaande elemen-
ten een zeer verregaandc vorm van kanalisatie, omdat de aansprakelijkheid naar slechts een enke-
le persoon wordt gekanaliseerd en omdat het slachtoffer maar een enkele rechtsgrond ter beschik-
king heeft om compensatie te kunnen bekomen van de door hen geleden schade'"''. Voorstanders
van de kanalisatie van aansprakelijkheid hebben overigens steeds gehamerd op het belang van het
feit dat kanalisatie, om haar doel te bereiken, geen enkele uitzondering mag kennen'"'.

De in het maritieme recht voorziene kanalisatie van aansprakelijkheid gaat duidelijk minder ver,
aangezien de regresrechten van de scheepseigenaar intact worden gelaten en omdat personen
naast de scheepseigenaar kunnen worden aangesproken'"'. In het maritieme recht geniet slechts
een gering aantal potentiele schadeveroorzakers van de beschermende werking, terwijl niet wordt
geraakt aan hun interne verhouding.

Zie ook "Liability and Compensation for Nuclear Damage", / . c , 24.
Met andere woorden de vraag of een regresrecht daadwerkelijk kan worden uitgeoefend, dan wel
slechts een theoretische mogelijkheid is waarvan, ingevolge de machtspositie van de persoon waarte-
gen regres zou kunnen worden uitgeoefend, in de praktijk geen gebruik kan worden gemaakt.
Theoretisch heeft de exploitant de mogelijkheid om regres uit te oefenen tegen de leveranciers, maar
gelet op de monopoliepositie van de Amerikaanse leveranciers, werd de regresclausule slechts in uit-
zonderlijke gcvallen in de contracten ingelast.
Pierard, J.P., "Responsabilite civile. Energie atomique", / . c , 462.
Zie hierover o.m. Remond-Gouilloud, M., "The Future Compensation System established by the
International Convention", in De la Rue, CM. (ed.), Z./a6;7i'r>'/br Damage /o fAe A/arme £nv/>o/imen'.
Lloyd's of London, 1993, 94 e.v. Zie ook in hoofdstuk 12 van dit boek.
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Kanalisatie van aansprakelijkheid kan bijgevolg voorkomen onder een zeer groot aantal vormen
waarbij de strengheid van de kanalisatie kan varieren. Gelet op deze vele mogelijkheden, heeft het
weinig zin om voor elk van deze vormen een eigen benaming naar voren te schuiven. Wei draagt
het de voorkeur weg om de term kanalisatie van aansprakelijkheid voor te behouden voor het
dirigeren van een aansprakelijkheid naar een bepaalde persoon of naar een categorie van perso-
nen. • . . • • • . • •-• ..

Het verdient ook de aanbeveling dat de wetgever, telkens wanneer hij gebruik wenst te maken van
de kanalisatie van aansprakelijkheid, telkens de drie criteria voor ogen houdt en motiveert waar-
om hij voor een strengere dan wel voor een lichtere vorm kiest van de kanalisatie van aansprake-
lijkheid*". De wetgever dient zich bewust te zijn van de brede waaier van mogelijkheden waar-
over hij beschikt om de civielrechtelijke aansprakelijkheid aan een bepaalde persoon toe te wij-
zen. Onafhankelijk van deze toewijzing en de strengheid van de kanalisatie van aansprakelijkheid,
kan hij deze nog eens combineren met een foutaansprakelijkheid dan wel met een regime van
risicoaansprakelijkheid. De Belgische, noch de Nederlandse, noch de intemationale wetgever'"*
lijken zich van deze uitgebreide mogelijkheden en hun gevolgen bewust te zijn**'.

Bovenstaand overzicht moet worden gezien als een eerste poging tot verduidelijking van het
begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid". Er blijven vele vragen open. Bijkomend onderzoek is
vereist naar de verschillende rechtstakken waarin sprake kan zijn van kanalisatie van aansprake-
lijkheid''"'. Bovendien is bijvoorbeeld onduidelijk of gevallen bestaan waar sprake is van kanali-
satie van aansprakelijkheid onder een regime van foutaansprakelijkheid. Dit zijn vragen waarop in
het kader van dit proefschrift niet verder kan worden ingegaan.

2.5. Cpnc/usfe .

Kanalisatie van aansprakelijkheid is een begrip dat in essentie een uitspraak doct over samen-
loopproblemen: het kiest uit een grote groep personen die personen uit die op basis van een speci-
fteke juridische grondslag aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Voorzover bekend werd de kanalisatie van aansprakelijkheid altijd gekoppeld aan risicoaanspra-
kelijkheid. Er lijken dus op heden geen vormen te bestaan van risicoaansprakelijkheid die de
aansprakelijkheid niet kanaliseren.

De term kanalisatie zelf lijkt voor het eerst in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht te zijn gehan-
teerd. Kanalisatie van aansprakelijkheid is een juridisch begrip dat voortkomt uit de vrijwarings-
clausule (hold harmless clause) waarmee de Amerikaanse overheid initieel de private sector Het

Het ware aangewezen dat bijvoorbeeld de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieu-
rccht in het licht van deze elementen haar conclusies inzake de kanalisatie van aansprakelijkheid naar
de exploitant zou verduidelijken.
Artikel 6.1 van het Milieuschadeverdrag van de Raad van Europa kanaliseert de aansprakelijkheid naar
de exploitant. Ook de Europese Commissie wil de aansprakelijkheid kanaliseren naar de persoon die
controle uitoefent over een activiteit (Wi76oe<t 6efre#e/irfe miV/euaoniprfl/te/y/Uie/rf, COM(2000), 66
def. 9 februari 2000,20-21).
Eerder heeft ook Cousy reeds gewezen op de gebrekkige systematiek van de verschillende fout afwij-
kende aansprakelijkheidsregimes (Cousy, H., "Enkele beschouwingen over de systematiek van de stel-
sels van foutloze aansprakelijkheid", in "Liber Amicorum Jacques Putzeys", Ac, 38).
Zo is in Duitsland reeds onderzoek gedaan naar de kanalisatie van aansprakelijkheid in het arbeids-
recht; (Mohr, P.C., "Die Kanalisierung der Haftung unter besondere Beriicksichtigung des Atom-
rechts", o.c, 128).
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participeren in de ontwikkeling van het gebruik van kemenergie. Via het Harvard Rapport werd
deze vrijwaringsclausule in de vorm van een kanalisatie van aansprakelijkheid ingevoerd in hei
international nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Maar blijkbaar werd in de loop der jaren uit het
oog verloren dat de vrijwaringsclausule initieel als een tijdelijke clausule werd beschouwd zodat
de private sector zich kon voorbereiden op de vrije markt. Doordat de kanalisatie van aansprake-
lijkheid werd ingevoerd via een Verdrag, werd meteen ook de gunstmaatregel uit de Amerikaanse
contractuele politiek bestendigd.

In het intemationale kernenergierecht worden twee vormen van kanalisatie onderscheiden: de
economische kanalisatie en de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid. De Amerikaanse
Price-Anderson Act hanteert een systeem van economische kanalisatie; de intemationale Verdra-
gen gaan uit van een juridische kanalisatie van aansprakelijkheid waarbij zowel wordt ingegrepen
in het extracontractuele aansprakelijkheidsrecht (uitsluiten van andere rechtsgronden) als in het
contractuele aansprakelijkheidsrecht (regresrecht van de exploitant ten overstaan van zijn leve-
ranciers).

Volgens het Harvard Rapport was de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van de
keminstallatie noodzakelijk om drie redenen. Door kanalisatie zou ten eerste een dubbele verzeke-
ringsdckking worden vermeden. Indien zoweF de exploitant als diens leverancier voor hetzelfde
risico een verzekeringsdekking moeten nemen, zou dit resulteren in hogere verzekeringskosten
zonder evenredig voordeel voor slachtoffers. Vervolgens wordt ook het beperken van de samenloop
als een voordeel gezien omdat een slachtoffer eenvoudig kan achterhalen wie hij precies moet aan-
spreken bij een vordering tot schadevergoeding. Tenslotte zou het onredelijk zijn de leverancier van
een klein onderdeel van de reactor aansprakelijk te stellen voor alle schade uit een kemongeval.
Daarbij, zo werd geredeneerd, zou het voor slachtoffers weinig zin hebben om deze kleine bedrijven
aan te spreken omdat deze sowieso onvoldoende middelcn hebben om aan alle uit een kemongeval
voortvloeiende vorderingen het hoofd te bieden. Op basis van deze argumenten, werd de kanalisa-
tie van aansprakelijkheid ingeschreven in het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 en het Verdrag
van Wenen van 21 mei 1963 inzake de civiele aansprakelijkheid bij kemongevallen: precies dezelf-
de redcnen als deze aangegeven in het Harvard Rapport zijn terug te vinden in het Expose des Motifs
van het Verdrag van Parijs en bij de voorbereidende werken van het Verdrag van Wenen.

Het meest opvallende, en meteen vemieuwcnde element van de kanalisatie van aansprakelijkheid
in het kernenergierecht, bestaat in de combinatie van het dirigeren van de aansprakelijkheid naar
de exploitant van de keminstallatie met het beperken van diens regresrechten en het buiten wer-
king stellen van het gemene aansprakelijkheidsrecht.

Van meet af aan werd erkend dat de kanalisatie van aansprakelijkheid zoals verwoord in het
intemationale kernenergierecht een drastische ingreep was in het civiele aansprakelijkheidsrecht,
aangezien dit leidt tot de immuniteit van de leveranciers van de exploitant van de keminstallatie;
anderzijds werd ook gewezen op de voordelen ervan. Voorstanders van de kanalisatie in het
kernenergierecht benadrukken dat de afschaffing van de gemeenrechtelijke vorderingen bij een
kemongeval kadert in een geheel van maatregelen dat zowel de belangen van de industrie als de
belangen van de slachtoffers dient. De beschikbare aansprakelijkheidsdekking, die weliswaar is
beperkt, moet in deze optiek, samen met de andere maatregelen (zoals exclusieve bevoegdheid
van een rechter, toepasselijk recht e.d.m.), worden gezien als een garantiefonds voor slachtoffers.
Bij afwezigheid van al deze maatregelen zou cen slachtoffer geen enkele garantie hebben dat
welke som ook zou kunnen worden uitbetaald, aldus de redenering. Tegenstanders daarentegen
blijven bezwaren uiten tcgen het afschaffen van de gemeenrechtelijke vorderingen.
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De discussie omtrcnt het nut, de merites en de tekortkomingen van de kanalisatie van aansprake-
lijkheid in het kemenergierecht, is nog steeds actueel. Getuige daarvan het feit dat Oostenrijk in
1999 de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kemenergierecht heeft afgeschafl.

Het belang dat met name de VS hechten aan de bescherming van de nucleaire industrie, is ook
eebleken naar aanleiding van hun inspanningen bij de onderhandelingen van het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie. Toen in de rechtszaken naar aanleiding van de ongevallen met de
Amoco Cadiz en in Bhopal bleek dat Amerikaanse leveranciers kwetsbaar waren voor vorderin-
gen in eigen land voor schadc uit een schadegeval elders in de wereld, hebben de VS actief deel-
genomen aan de onderhandelingen: gevreesd werd dat het Amoco Cadiz scenario zich ook zou
kunnen voordoen in het kemenergierecht. Het resultaat zal zijn dat zodra het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie in werking zal zijn getreden, de Amerikaanse rechter de zaak in princi-
pe zal doorverwijzen naar de rechtbank van de installatiestaat.

Het is vooralsnog onduidelijk of de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede genera-
tie wel in werking zullen treden. Het gebrek aan enthousiasme van de verschillende landen om toe
te treden tot een van de intemationale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen lijkt een bres te slaan
in de bescherming van de nucleaire toeleveringsindustrie.

Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat de vrees van de Amerikaanse industrie om
buiten het nucleaire aansprakelijkheidsrecht te worden aansprakelijk gesteld in belangrijke mate
verband houdt met hun stelling dat de onder de Verdragen van Parijs en Wenen beschikbare
bedragen, dermate laag zijn dat de kans reeel is dat een groot deel van de schade niet voor ver-
goeding in aanmerking komt op basis van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Het is indcrdaad
niet ondenkbeeldig dat slachtoffers zullen trachten om via andere wegen de niet vergoedbare
schade alsnog vergoed te zien.

Ook buiten het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt de term kanalisatie gehanteerd, maar het
moet duidelijk zijn dat de kanalisatie van aansprakelijkheid in het nucleaire aansprakelijkheids-
recht en in het (milieu)aansprakelijkheidsrecht aanzienlijk van elkaar verschillen. Kanalisatie in
het kemenergierecht gaat duidelijk een stuk verder"': het beperkt de mogelijkheden van de
slachtoffers om zich op een andere rechtsgrond te baseren encrzijds en anderzijds kan degene die
wordt aansprakelijk gesteld slechts in een beperkt aantal gevallen een regTesrecht uitoefenen.

Het gebruik van deze term buiten het kemenergierecht gaat echter vaak gepaard met heel wat
verwarring; zo wordt risicoaansprakelijkheid in een deel van de Belgische doctrine ten onrechte
beschouwd als een synoniem voor kanalisatie van aansprakelijkheid. Deze verwarring heeft voor
een groot deel te maken met het feit dat in de praktijk risicoaansprakelijkheid en kanalisatie nage-
noeg steeds samen voorkomen. Uit de analyse is evenwel gebleken dat de samenloopvraag dog-
matisch duidelijk dient te worden onderscheiden van aansprakelijkheidsgrondslag.

Het kanaliseren van aansprakelijkheid betekent dan ook niets meer of niets minder dan dat de
aansprakelijkheid in een gegeven schadegeval, via een wettelijke bepaling wordt gedirigeerd naar
een bepaalde persoon. Dit houdt in dat in een potentieel kluwen van rechtsverhoudingen door de
wetgever een welbepaalde persoon wordt aangeduid die - al naargelang van vorm van de kanali-
satie - hetzij mogelijks, hetzij in ieder geval, hetzij als enige, hetzij samen met anderen aanspra-
kelijk kan worden gesteld.

Ook in die zin: Pelzer, N., "Channelling: Concept and Policy under the Paris and the Vienna Conven-
tions", o.c, 3.
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De "strengheid" van een bepaalde vorm van kanalisatie van aansprakelijkheid zal afhangen van
drie factoren: het aantal personen naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd, het al dan
niet intact laten van de regresvorderingen van de "gekanaliseerde" en het al dan niet intact laten
van de gcmene aansprakelijkheidsrecht voor slachtoffers van de schade.

Het feit dat de kanalisatie steeds wordt verbonden aan een aansprakelijkheidsgrondslag heeft in
feite een beperking tot gevolg van de personen die zich op deze grondslag kunnen baseren. Bijge-
volg heeft elke vorm van kanalisatie een beperkende werking; die vormen van kanalisatie waarbij
eveneens worden ingegrepen in het gemene aansprakelijkheidsrecht (contractueel en extracontrac-
tueel) hebben daarenboven een beschermende of exonererende werking ten aanzien van andere
potcntiele gedaagden/daders. Teneinde absolute duidelijkheid te hebben bij de verschillende
vormen van kanalisatie lijkt het aangewezen dat de wetgever, telkens wanneer hij gebruik wenst
te maken van de kanalisatie van aansprakelijkheid, steeds de drie criteria voor ogen houdt en
motiveert waarom hij voor een strengere dan wel voor een lichtere vorm kiest van de kanalisatie
van aansprakelijkheid.

3. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANT VAN EEN KERNINSTALLATIE

Het derde basisprincipe van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, naast de risicoaansprakelijk-
heid en de kanalisatie van aansprakelijkheid, is de beperking van de aansprakelijkheid van de
exploitant van de kerninstallatie. Dit is een belangrijke afwijking van het gemene civiele aanspra-
kelijkheidsrecht waar in principe degene die schade berokkent aan een ander, gehouden is tot
compensatie van alle door een slachtoffer geleden schade.

In het algemeen omschrijft de Vries de beperking van de aansprakelijkheid als dc bevoegdheid
van een schuldenaar om zich van zijn verplichting tot schadevergoeding te kwijten door betaling
van een lager bedrag dan de werkelijk geleden schade*". Deze bevoegdheid impliceert m COSH dat
het slachtoffer van een kernongeval niet het recht heeft om van de exploitant van de kerninstalla-
tie de compensatie te vorderen van alle door hem geleden schade. In deze paragraaf wordt onder-
zocht waarom de exploitant van een kerninstallatie de bevoegdheid kreeg om slechts een deel van
de schade uit een kernongeval te moeten compenseren.

De Verdragen van Parijs en Wenen beperken de aansprakelijkheid van de exploitant van een
kerninstallatie op dubbcle wijze: zowel het bedrag van de aansprakelijkheid als de periode waarin
hij aansprakelijk kan worden gesteld, werden gelimiteerd. Bij beide elementen van de beperking
van aansprakelijkheid zal ook worden aangegeven in welke mate aan dit principe wijzigingen
worden aangebracht door de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede generatie of
door de lopende onderhandelingen voor de revisie van het Verdrag van Parijs.

In eerste instantie wordt de beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid besproken (§ 3.1)
en in tweede instantie de beperking van de aansprakelijkheid in de tijd (§ 3.2). De conclusies van
deze analyse wordt weergegeven in § 3.3.

De Vries, F.J., We»e/ij°£e //m/feri/ig vo/i aansprate/iy/Uieirf, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1990,
2. Hij wordt in deze visie gesteund door Van Maanen, G., "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor
kemongevallen naar Nederlands recht", in Faure, M. (red.), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risi-
co", Ac, 32.
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5./. va« Ac/Aerfrag wt/i

De beperking van het bedrag waarvoor de exploitant kan worden aansprakelijk gesteld, wordt
zowel besproken naar huidig als naar toekomstig recht. Eerst worden de bepalingen van het NEA-
regime (§3.1.1), van de Belgische wet van 1985 (§ 3.1.2) en van de WAKO (§ 3.1.3) aan de orde
gesteld; nadien wordt ook gekeken welke de wijzigingen zijn die mogelijkerwijze in de toekomst
zullen worden aangebracht aan deze beperking van de aansprakelijkheid. In § 3.1.4 worden met
name de wijzigingen besproken ingevolge het Protocol van het Verdrag van Wenen en door het
Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van September 1997 en worden eveneens de voorstellen
besproken die bij de revisie van het Verdrag van Parijs ter tafel liggen. In § 3.1.5 wordt een over-
zicht gegeven van de verschillende bedragen die in een aantal landen en in het internationale
nucleaire aansprakelijkheidsrecht beschikbaar zijn. Tenslorte worden in § 3.1.6 enkele conclusies
getrokken.

3.1.1. Volgens het NEA-regime •

In deze paragraaf wordt in ccrste instantie ingegaan op de ra//o /eg/5 van de beperking van de
aansprakelijkheid (§ 3.1.1.1); in tweede instantie worden de verdragsbepalingen van het Verdrag
van Parijs inzake de beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid geanalyseerd (§ 3.1.1.2).
In § 3.1.1.3 tenslotte wordt het verband aangetoond met de bepalingen van het Aanvullend Ver-
drag van Brussel van 1963.

3./././. ^ar/o /eg/'s ' ' ' ' •

De invoering van de beperking van de aansprakelijkheid heeft alles te maken met het feit dat
kernenergie, bij de totstandkoming van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen op het einde van
dejaren vijftig en het begin van de jaren zestig, nog in haar beginschoenen stond. In die periode
bestond een grote vraag naar kernenergie, vooral met het oog op de steeds toenemende elektrici-
teitsbehoeftes. Er bestond nauwelijks discussie over de positieve bijdrage die kernenergie kon
leveren tot de industriele en maatschappelijke vooruitgang. In de visie van die tijd was het dan
ook in het belang van de samenleving en van de verschillende landen dat deze nieuwe energie-
vorm zou worden ontwikkeld. Anderzijds werd ook gewezen op de gevaren die met het gebruik
van kernenergie gepaard gingen en op de noodzaak om deze gevaren te remedieren''". Indien de
exploitant van de kerninstallatie met een te zware aansprakelijkheid zou worden belast, dan zou
dit strijdig kunnen zijn met dit belang, aldus de redenering''*'. Kortom, een onbeperkte aansprake-
lijkheid kon de ontwikkeling van de kernenergic-industrie ernstig in het gedrang brengen. Er
diende bijgevolg een oplossing te worden gevonden waarbij zowel aan het /or<ferMng.yzwec£ als
aan het SWw/zzvvec£ werd tegemoet gekomen*".

Dit blijkt overigens duidelijk uit een van de overwegingen uit de Exposd des Motifs'.456 457.

Pelzer, N., "The nature and scope of international co-operation in connection with the peaceful uses of
nuclear energy and its limits - an assessment", o.c, 34 e.v.
Camier, M.-C, "Rcsponsabilite et Assurance du Risque Atomique", / . c , 92.
Deze termen zijn ontleend aan Pelzer, N., iSegrenzre unrf un&egrenzfe //a/m/ig im rfeutecAe/j
/ffomrec/ir, Nomos, Baden-Baden, 1982, 9; Pelzer, N., "Reformilberlegungen zur Ausgestaltung der
atomrechtlichen Haftung", in Lukes, R. (herausg.), SecAstes Deu«cAei /(/o/«rec/i«-5ympojium, Carl
Heymanns Verlag, Keulen, 1980,411.
Ook de preambule van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 bevat een bepaling die dit bevestigt:
"Desirous of ensuring adequate compensation for persons who suffer damage caused by nuclear inci-
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"On the one hand, the public exposed must be ensured of adequate protection in the
face of unknown dangers, both for legal and for psychological reasons, and, on the
other hand, the growth of the nuclear industry should not be hindered by a burden of
liability which could be intolerable in the case of an incident assuming catastrophic
proportions and which could not be covered by conventional insurance".

De kern van de bepcrking van aansprakelijkhcid in het kemenergierecht heeft inderdaad te maken
met de beperkte mogelijkheden van de verzekeringsmarkt in de jaren vijftig*" *". Het nucleaire
risico werd en wordt beschouwd als een niet actuarieel risico dat sommen vereist die de capaciteit
van de verzekeringsmarkt te boven gaan*"' *". Volgens de Expose des Motifs van het Verdrag
van Parijs zou het voor de exploitant, zelfs met cen beperking van de aansprakelijkheid, niet
makkelijk zijn om een afdoende dekking te vinden*". De redenering was dat de middelen van de
exploitant sowieso beperkt zijn tot de aansprakelijkheidsverzekering en de desgevallcnd daarbo-
venop beschikbare eigen middelen van de exploitant, maar dat een aansprakelijkheid die deze
sommen te boven gaat, niet zou leiden tot een hogere schadevergoeding . Een onbeperkte aan-
sprakelijkheid zou niet meteen positieve gevolgen hebben voor slachtoffers: niemand heeft onbe-
perkte middelen en bijgevolg zou een onbeperkte aansprakelijkheid niet leiden tot een onbeperkte
schadevergoeding''^. Indien de exploitant volledig aansprakelijk zou zijn, zou er een aanzienlijk
risico bestaan dat hij na een kernongeval failliet zou gaan, hetgeen ook voor slachtoffers zeer
nadclig is*' . In feite was de redenering dat een garantie op een beperkte schadevergoeding beter
was dan de onzekerhedcn verbonden aan het gemeenrechtelijke stelsel. Een onbeperkte aanspra-
kelijkheid zou weinig tocvoegen aan de positie van slachtoffers omdat een onbeperkte aansprake-
lijkheid niet zou leiden tot een onbeperkte dekking*^ *".

De opstellers van het Verdrag hebben blijkbaar drie uitgangspunten gehanteerd om het bedrag te
bepalen waarvoor de exploitant kon worden aansprakelijk gesteld**. Het eerste uitgangspunt was
dat de aansprakelijkheid van de exploitant nauw diende te zijn verbonden aan de op de markt

dents whilst taking the necessary steps to ensure that the development of nuclear energy for peaceful
purposes is not hereby hindered".

*" £rpoje rfei A/of//i, 32. Dit stuk is overgenomen uit de oorspronkelijke Expose des Motifs van 1960;
naar aanleiding van de wijzigingcn aan het Verdrag van Parijs, aangebracht door het Protocol van
1982, werd eveneens dc Expose des Motifs licht gewijzigd. Ook deze gewijzigde Expose des Motifs
bevat evenwel ccn analoge bepaling.

*" Strohl, P., "Bilan des recherches de la section de langue francaise", o.c, 141-142.
*" Zoals hoger weergegeven vloeit de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant voort uit de

resultaten van het Voorlopig Rapport, dat uitging van het totaal gebrek aan kennis en ervaring inzake
dekking van dergelijke risico's. Cfr. supra, § 2.1.2 van dit hoofdstuk.

**° Radetzki, M., "Limitation de la responsabilite civile nucleaire: causes, consequences et perspectives",
flu//eri>i rfe £)ro/r Afac/eoire, n° 63, 1999, 12.

*" Over de vcrzekerbaarheid van een risico cfr. m/ra, in § 4 van hoofdstuk 9. . . •,
*" Expose rfw A/o/;/s, 53. ' *
*" Radetzki, M., "Limitation de la responsabilitd civile nucleaire: causes, consequences et perspectives",

o.c, 11.
*** "Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 25.
*" Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 92.
*" Breining, W., "Reform of liability in Nuclear Law (unlimited liability does not automatically create

unlimited cover", A/uc/enr low 0u//eft'n, n° 25, 1980, 76-79; Matthijs, J., "Aansprakelijkheid bij toe-
passing van kemenergie tot vreedzame doeleinden", o.c, 128.

**' Volgens sommige auteurs is de discussie met betrekking tot een beperkte dan wel onbeperkte aanspra-
kelijkheid een politieke en geen juridische discussie (Pelzer, N., "The present state of research carried
out by the English speaking section of the Centre for Studies and Research", o.c, 278).

*** Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 97-99.
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beschikbare verzekeringsdekking. Ten tweede zou worden voorzien in e'en enkele beperking; het
werd onmogelijk geacht om per type installatie of locatie een afzonderlijke limiet vast te leggen.
Tenslotte werd ervoor gekozen om geen onderscheid te maken naargelang het type schade (zaak-
of letselschade). Het werd onhaalbaar geacht om de sommen inzake letselschade te beperken ten
voordele van sommen voor zaakschade**'.

Vooral het eerste uitgangspunt heeft een doorslaggevende rol gespeeld. Dit valt af te leiden uit de
Verdragstekst zelf, maar ook uit het Harvard Rapport, waar werd gesteld dat indien de prive-
industrie deelneemt aan de nucleaire ontwikkeling, de aansprakelijkheid dient te worden beperkt
tot het bedrag waarvoor op de verzekeringsmarkt dekking kan worden verkregen''™: volgens de
auteurs van het Harvard Rapport kan een verzekeringsdekking, door de beperkte capaciteiten van
de verzekeringsmarkt, slechts een beperkte bescherming bieden tegen ruineuze vorderingen,
tenzij de aansprakelijkheid via aangepaste wetgeving in bedrag en in de tijd wordt beperkt'"'.
Over het algemeen wordt het bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, inderdaad beperkt
tot de bedragen die op de verzekeringsmarkt beschikbaar zijn'"". Als criterium voor het bepalen
van de aansprakelijkheidslimiet van de exploitant van een kerninstallatie werd dus niet de moge-
lijke omvang van de schade genomen, maar wel de capaciteit van de verzekeringsmarkt. In feite
komt het erop neer dat in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht de aansprakelijkheidsproblematiek
werd gekoppeld aan de verzekering eerder dan de verzekeringsproblematiek te koppelen aan de
aansprakelijkheid''^.

Toch werd bij de onderhandelingen even overwogen om in bepaalde gevallen te voorzien in een
regime van onbeperkte aansprakelijkheid wanneer het kernongeval te wijten zou zijn aan de fout
van de exploitant of van een van zijn werknemers. Uiteindelijk werd een dergelijke bepaling niet
in het Verdrag ingeschreven omdat werd geoordeeld dat de begrippen nalatigheid en grove schuld
moeilijk te omschrijven zijn en dat hieraan een te ruime betekenis zou worden toegekend''™.

De reden waarom het bedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant werd beperkt, was dan
ook louter van economische aard*"; er werd niet of nauwelijks gezocht naar juridische of rechts-
dogmatische gronden'™. Ook in de litcratuur werd de beperking van de aansprakelijkheid nood-
zakelijk geacht teneinde dc economische haalbaarheid van een activiteit niet in het gedrang tc
brengen. Of ook andere dan economische motieven hebben meegespeeld om de aansprakelijkheid
te beperken is, althans voor wat betreft het Verdrag van Parijs, bij gebrek aan de officiele publica-
tie van voorbereidende werken, niet zeker. Wel werd door twee bronnen dicht bij de onderhande-
lingen aangegeven dat de beperking van de aansprakelijkheid reeds in andere rechtstakken be-

Een aantal voorstellen bevatte inderdaad bepalingen in die richting. Zo was er een Duits voorstel om
bij overlijden 100.000 DM toe te kennen; voor wat betreft zaakschade zou de waarde van de zaak wor-
den vergoed, vermeerderd met de kosten nodig om de zaak te beschermen tegen gevolgen van de ra-
dioactieve straling (Camier, M.-C, "Responsabilite ct Assurance du Risque Atomique", Ac, 99).
/ / r f f, 45-50.
//arvarrf flnppor/, 71-72.
Pelzer, N., "The present state of research carried out by the English speaking section of the Centre for
Studies and Research", o.c, 281.
Moulaert, J., "De burgerlijke verantwoordelijkheid bij het gebruik voor vredesdoeleinden van de

^ kemenergie", o.c, 1192.
"(-..) onbeperkte aansprakelijkheid (zou) gemakkelijk tot rulnering van de exploitanten kunnen leiden
zonder dat zij wezenlijk tot vergoeding van de veroorzaakte schade zou bijdragen" (£cpoje das A/ofi/j,

Hohlefelder, W., "Reconsideration of the Principle of the Nuclear Operator's Limitation of Liability",
^ in Afuc/eor 77n>rf />arfy £/a6j//Q> anrf /nwonce , AEN-OECD, Paris, 1985, 375.

Pelzer, N., "Begrenzte und unbegrenzte Haftung", Ac, 13.
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stond*" en dat dit principe derhalve niet door het nucleaire aansprakelijkheidsrecht werd inge-
voerd''™. De beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid tegenover derden zou overigens
voor het eerst zijn voorgekomen in het Verdrag van Warschau van 1929'"', al kunnen de eerste
sporen van de beperking van aansprakelijkheid nog verder terug in de tijd worden getraceerd'"°
Ook in het Harvard Rapport werd aangegeven dat de beperking van de aansprakelijkheid onder
meer reeds in voege was in het luchtvaartrecht en in het maritieme recht en dat een beperking van
de aansprakelijkheid werd gehanteerd in gevallen waar een activiteit die van groot maatschappe-
lijk nut kon zijn, de Industrie voor aanzienlijke risico's plaatste''*'.

Vaak wordt ervan uitgegaan dat een beperking van de aansprakelijkheid de tegenhanger is van de
betere bcscherming van het slachtoffer dankzij het ingestelde regime van risicoaansprakelijk-
heid''". De artikelsgewijze bespreking van het Verdrag van Wenen lijkt dit te bevestigen*". In
welke mate de beperking van de aansprakelijkheid ook in het Verdrag van Parijs kan worden
beschouwd als tegenhanger van het voordeel van een regime van risicoaansprakelijkheid, is niet
meteen duidelijk bij gebrek aan specifieke bepalingen hierover in de Expose des Motifs. Pelzer
trekt de systematische koppeling tussen beide basisprincipes in twijfel'"'''. Hij stelt dat de koppe-
ling tussen risicoaansprakelijkheid en beperking van de aansprakelijkheid zich ncrgens op een
algemene wijze heeft doorgezet en dat voldoende voorbeelden bekend zijn, ook in buitenlands
recht, waar de aansprakelijkheid niet wordt beperkt bij risicoaansprakelijkheid''*'. Volgens Strohl
moet de beperking van de aansprakelijkheid ten dele worden verklaard als tegenhanger van de
kanalisatie van aansprakelijkheid''^. Door de kanalisatie van aansprakelijkheid zoals geformu-
leerd in het Verdrag van Parijs en de hieruit voortvloeiende exclusieve aansprakelijkheid van de
cxploitant van de kerninstallatie, moet de exploitant immers ook instaan voor de aansprakelijk-
heid van bijvoorbeeld zijn leveranciers, wat een verzwaring van deze aansprakelijkheid tot gevolg
heeft, aldus Strohl.

Hierbij werd met name verwezen naar de wctgeving inzake de aansprakelijkheid voor schade veroor-
zaakt door luchtvaartuigen: het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 tot het brengen van een-
heid in enige bepalingen inzake het intemationaal luchtvervoer (fi.S. 24 September 1936) en het Ver-
drag van Rome van 7 oktober 1952 betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan der-
den aan het aardoppervlak veroorzaakt (S.S., 27 September 1966). Zie hierover o.m. Naveau, J. en
Godfroid, M., Precis rfe </roi7 /le'rie/i, Bruylant, Bruxelles, 1988, 183 e.v. en 285 e.v.; Faure, M. en Van
den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 260 e.v.; Matte, N.M., "International Air Trans-
port", /n/er/ifl/iona/£ncyc/opaerfifl o/Com/jflra/ivelatv, vol. XII, 6-31 e.v.
Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 92; Moulaert, J., "De burger-
lijke verantwoordelijkheid bij het gebruik voor vredesdoeleinden van de kemenergie", o.c, 1191.
Ballarino, T., "La reparation des dommages catastrophiques. Probldmes de droit international prive", in
"La reparation des dommages catastrophiques", Ac, 65.
Voor een historisch overzicht van de beperking van aansprakelijkheid, zie De Vries, F.J., "Wettelijke
limitering van aansprakelijkheid", Ac, 5-8.
//arvorrf flapport, 45.
Schamps, G., "La mise en danger", Ac, 744; Lambert-Faivre, Y., Jto^ues e< asrara/icej rfes e«/repn-
jfis, Precis Dalloz, 3° Edition, 1991, 591; Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijk-
heid", Ac, 339; Moulaert, J., "De burgerlijke verantwoordelijkheid bij het gebruik voor vredesdoelein-
den van de kemenergie", o.c, 1192; PieVard, J.P., "Responsabilite civile. Energie atomique et droit
compare", Ac, 113; Warren, G.C., "Nuclear Damage under the 1997 Protocol: Conventional Thin-
king?", in fle/orm o/0'vi7A'uc/eflrZ./af)j7/fy, OECD, Parijs, 2000, 90. - .-.:.-
Oj^icio/ /?ecor<fa Kie/ino Co/iven/i'on, 78.
Pelzer, N., "Concepts of Nuclear Liability revisited: a Post-Chernobyl Assessment of the Paris and the
Vienna Convention", in Cameron, P. Hancher, L. an Kiihn, W. (ed.), "Nuclear Energy Law after Cher-
nobyl", Ac, 108.
Pelzer, N., "Unbegrenzte Haflung", Ac, 33-34.
Strohl, P., "Bilan des recherches de la section de langue francaise", o.c, 142.
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Het is onmiskenbaar zo dat de risicoaansprakelijkheid en de kanalisatie van aansprakelijkheid
naar de exploitant van een kerninstallatie leiden tot een verzwaring van de aansprakelijkheid in
hoofde van de exploitant en dat de beperking van de aansprakelijkheid is ingevoerd om te vermij-
den dat deze verzwaarde aansprakelijkheid zou leiden tot het faillissement van de exploitant"".
Bijgevolg kan worden verdedigd dat de beperking van de aansprakelijkheid inderdaad verband
houdt met de economische gevolgen van de verzwaarde aansprakelijkheid in het nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht. Het door het Verdrag van Parijs ingestelde regime van risicoaansprakelijk-
heid is evenwel slechts een element dat dc aansprakelijkheid verzwaart; ook de kanalisatie van
aansprakelijkheid, de beperkte regresrechten van de exploitant en de beperkte overmachtsgronden
waarop de exploitant zich kan beroepen zijn van aard om de aansprakelijkheid van de exploitant
te verzwaren.

Na de bespreking van de redenen waarom de beperking van aansprakelijkheid werd ingevoerd in
het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, wordt hieronder aangegeven hoe deze beperking in het
Verdrag van Parijs werd ingeschreven en tot welke bedragen deze aansprakelijkheid precies werd
beperkt.

3././.2. ^fla/yse van a"e £e/7a//nge/i van Ae/ KeraVag van Pary's

Artikel 7, b) van het Verdrag van Parijs beperkt het bedrag waarvoor de exploitant van een kern-
installatie aansprakelijk is: de exploitant is aansprakelijk tot maximaal 15 miljoen Bijzondere
Trekkingsrechten (BTR). Omgerekend komt dit neer op 21,46 miljoen euro (865,8 miljoen BEF
of 74,3 miljoen NLG). Toch zijn de desbetreffende Verdragsbepalingen voor interpretatie vatbaar:
- volgens artikel 7 a) zal het totaal der vergoedingen waarvoor een exploitant aansprakelijk is, het

vastgestelde maximumbedrag der aansprakelijkheid niet overschrijden;
- volgens artikel 7, b) bedraagt dit maximumbedrag 15 miljoen BTR, maar:

i) een Verdragsluitende Staat beschikt over de mogelijkheid om bij wet een hoger of een lager
bedrag vast te stellen, met inachtneming van de mogelijkheden waarover de exploitant be-
schikt om een verzekering af te sluiten of een andere financiele zekerheid te verkrijgen;

ii) een Verdragsluitende Staat kan ook, gelet op de aard van de kerninstallatie, een lager be-
drag vaststcllen,

met dien verstande dat de aldus vastgestelde bedragen in geen geval lager mogen zijn dan 5
miljoen BTR. Dit laatste bedrag komt overeen met 7,15 miljoen euro (288,4 miljoen BEF of
15,7 miljoen NLG).

In het Verdrag zijn geen bepalingen opgenomen die voorzien in een periodieke wijziging van het
bedrag van 15 miljoen BTR. Daarbij komt dat het Verdrag moeilijk te wijzigen is*". Nochtans
werd bij de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs overwogen om te voorzien in een perio-
dieke revisie van het bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk kan worden gesteld^'. Ook
volgens de auteurs van het Harvard Rapport diende de aansprakelijkheidslimiet flexibel *^

Toch kan worden vastgesteld dat 15 miljoen BTR niet als een absoluut cijfer moet worden be-
schouwd: aan de Verdragsluitende Staten wordt de mogelijkheid gegeven om een hoger of lager

^ Pierard, J.P., "Responsabilite civile. Energie atomique et droit compart", Ac, 113.
Volgens artikel 20 van het Verdrag van Parijs kan het Verdrag slechts worden gewijzigd met onderling
goedvinden van alle Verdragsluitende Partijen. Bovendien worden deze wijzigingen pas van kracht in-

W9 *"*" *'J door twee derde van de Verdragsluitende Partijen zijn bekrachtigd of bevestigd.
Cigoj, S., "International Regulation of Civil Liability for Nuclear Risk", /nferaa/io/ia/ am/ Com/>ara-
(ive low guarter/y, vol. 14, 1965, 837.
tf , 48.
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bedrag vast te stellen "me/ inacA/nem/ng" van de mogelijkheden welke de exploitant heeft om een
verzekering af te sluiten, overeenkomstig artikel 10 van het Verdrag"" ***. Het bedrag van 15
miljoen BTR is dus niet bindend. Ook de Bestuurscommissie van de NEA erkent dit: in 1990
heeft zij een aanbeveling uitgeschreven om de aansprakelijkheid vast te leggen op minimaal 150
miljoen BTR of 214,65 miljoen euro (8,6 miljard BEF of 473 miljoen NLG)*'\ ofwel een vertien-
voudiging van het bedrag voorzien in artikel 7 van het Verdrag van Parijs'"''. Het doel van deze
aanbeveling was te komen tot een harmonisatie van de aansprakelijkheidslimieten onder de natio-
nale wetgeving op een niveau dat correspondeert met de evolutie van de verzekeringsmarkt.

Toch kan worden verwezen naar de bepalingen van het Verdrag van Wenen. Volgens artikel V
van het Verdrag van Wenen kan de aansprakelijkheid van de exploitant worden beperkt tot een
bedrag dat niet lager is dan 5 miljoen dollar. De limiet werd opzettelijk laag gehouden met tot
doel om zoveel mogelijk landen aan te moedigen om tot het Verdrag toe te treden. Een te hoog
bedrag zou de ontwikkelingslanden ervan weerhouden om het Verdrag van Wenen te tekenen en
te ratificeren^ «*.

Het grote verschil met de bepaling van het Verdrag van Parijs bestaat erin dat het Verdrag van
Wenen enkel voorziet in een minimumlimiet, terwijl het Verdrag van Parijs het onmiskenbaar
heeft over een maximumbedrag. Artikel 7 van het Verdrag van Parijs en artikel 3, c van het Aan-
vullend Verdrag van Brussel hebben het inderdaad expliciet over een maximumbedrag dat niet
mag worden overschreden en over een maximumbedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is.
Gedurende de onderhandelingen van het Verdrag van Wenen werd bij de bespreking van de be-
perking van aansprakelijkheid verwezen naar de bepalingen van het Verdrag van Parijs; dienaan-
gaande werd gestcld dat het Verdrag van Parijs een pA/c/i/ inhoudt voor Staten om de aansprake-
lijkheid te beperken''". . . ,

Aan de ene kant geeft het Verdrag van Parijs dus een vrij ruime vrijheid aan de Verdragspartijen
om de hoogte van de aansprakelijkheid te bepalen; maar aan de andere kant geeft het Verdrag aan
dat ccn maximumlimiet moet worden vastgelegd. Een stelsel van onbeperktc aansprakelijkheid is
daarom moeilijk verenigbaar met artikel 7 van het Verdrag van Parijs; een onbeperkte aansprake-

Dit artikel voorziet in de congruentie tussen het bedrag waarvoor de exploitant wordt aansprakelijk
gestcld en het bedrag waarvoor hij is gehouden om een financie'le zekerheid te hebben en in stand te
houden. Zie paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
"A contracting Party may (...), taking into account the possibilities for the operator of obtaining the
insurance (...) establish by special legislation a greater or lesser amount than 15 million" (£jrpose rfes
A/ori/i, 53).
Recommendation of the Steering Committee van 20 april 1990, P o w Conven/Zon. £>eci«o/u,
/tecommemfatfons, /nferprefaft'o/u, Parijs, 1990, 13.
Bij de redactie van het Protocol van 1982 aan het Verdrag van Parijs is tevergeefs getracht om deze
aansprakelijkheidslimiet op te trekken (Domsdorf, E.P.M.W., "Internationaal Atoomenergierecht", /.c,
716).
Q^ici'a/ flecorrfs Wenno Convem/o/i, 256 en 259. Onder meer de Verenigde Staten waren voorstander
van een limiet van 70 miljoen dollar.
De kritiek dat het bedrag van 5 miljoen dollar te laag was, werd met name door de Soyjetrussische
delegatie bestreden: het gevaar inzake het gebruik van kemreactoren zou zwaar worden overdrcven,
want de enige incidenten die zich tot dan toe hadden voorgedaan, hadden enkel schade veroorzaakt aan
de installatie zelf. Het probleem van aansprakelijkheid tegenover derden was bijgevolg geen emstig
probleem en de som van 5 miljoen dollar zou makkelijk alle schade uit een kernongeval kunnen ver-
goeden, aldus de afgevaardigde van de voormalige Sovjet-Unie (O#?c;'a/ /tecorrfs K/'en/io Conven/ion.
258).
Q^fci'fl/ /fecorrfs K/enna Convenf/on, 263. Ook in die zin Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance
du Risque Atomique", Ac, 96.
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liikheid impliceert namelijk dat aan de aansprakelijkheid geen maximumlimiet wordt gesteld. De
discussie met betrekking tot de verenigbaarheid van een stelsel van onbeperkte aansprakelijkheid
met het Verdrag van Parijs, moet echter ook worden gezien in het licht van een ander in het Ver-
drag neergelegde principe, namelijk het congruentievereiste. Deze vereiste wordt in § 4 bespro-
ken. Naast deze discussie dient nog op een aantal andere elementen te worden gewezen.

Over het algemeen wordt ervan uit gegaan dat de aansprakelijkheid van de exploitant is beperkt
per ongeva/ en niet per installatie*". Dit wordt met name afgeleid uit artikel V van het Verdrag
van Wenen op basis waarvan de aansprakelijkheid van de exploitant mag worden beperkt tot niet
minder dan 5 miljoen dollar '/or any one /me/ear i/»c/</e/j/". Artikel 7 van het Verdrag van Parijs
is minder duidelijk omdat wordt gesproken van schade uit een kernongeval in het algemeen''".
Uiteraard zal, door de nauwe band in het Verdrag tussen de aansprakelijkheid en de dekking, een
en ander afhangen van de door de verzekeraars ter beschikking gestelde dekking*°°.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de kosten en interesten die door de rechtbank worden
toegekend naar aanleiding van de schade uit een kernongeval, niet worden beschouwd als schade-
vergoeding. Deze kosten zijn door de exploitant verschuldigd bovenop het bedrag waarvoor hij
aansprakelijk is (artikel 7, g van het Verdrag van Parijs).

5././.3. Pieriano* me/ ae overAeufrfusffe/iAomtf ex ^<2«vw//e«^ Km/rag van 5rus.se/

In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, hangt de beperking van de aansprakelijkheid direct
samen met de overheidstussenkomst. Uit de aansprakelijkheidsbeperking wordt de noodzaak
afgeleid dat ook de Staat een deel van de schade voor haar rekening zou nemen'°'. Voor de mees-
te landen van het NEA-regime werd deze overheidstussenkomst ingevoerd in het Aanvullend
Verdrag van Brussel van 1963. Het Aanvullend Verdrag van Brussel zou tot stand zijn gekomen
ondcr druk van de Amerikaanse leveranciers die de beperkte aansprakelijkheid onder het Verdrag
van Parijs dermate laag vonden, dat zij steeds vreesden te worden aansprakelijk gesteld niettegen-
staande het principe van de kanalisatie van aansprakelijkheid^.

Op basis van artikel 3 van het Aanvullend Verdrag, zijn de Verdragsluitende Staten verplicht om
ervoor zorg te dragen dat de schade uit een kernongeval tot een bedrag van 300 miljoen BTR of
429,31 miljoen euro (17,3 miljard BEF of 946 miljoen NLG) per kernongeval wordt vcrgoed*".
Dit bedrag bestaat uit verschillende schijven:
• de eerste schijf van de aansprakelijkheid van de exploitant van tenminste 5 miljoen BTR (7,15

miljoen euro);

Cigoj, S., "International Regulation of Civil Liability for Nuclear Risk", o.c, 837; Picard, M., "The
Convenlion on third party liability in the field of nuclear energy", ./our/ia/ rfe Dro/f /nter/iar/ona/,
1962, 359; Pierard, J.P., "Responsabilite civile. Energie atomique et droit compare", / . c , 361.
Artikel 7, b van het Verdrag van Parijs luidt: "The maximum liability of the operator in respect of
damage caused by a nuclear incident shall be 15 SDR (...)".
In § 4.1.5 wordt de vraag beantwoord of de exploitant zijn aansprakelijkheid moet dekken per kemon-
geval, dan wel per kerninstallatie.
Pierard, J.P., "Responsabiliti civile. Energie atomique et droit compare", / . c , 113.
Doeker, G. en Gehring, T., "Private or international Liability for Transnational Environmental Damage
- the precedent of conventional liability regimes", o.c, 10.
Benadrukt dient te worden dat de waarde van de verschillende beschikbare bedragen kan verschillen
van dag tot dag. De juiste waarde van de BTR kan worden teruggevonden op de website van het Inter-
nationaal Muntfonds. Bij een kernongeval zal de waarde van de BTR worden genomen van de dag van
het ongeval (artikel 3, g van het Aanvullend Verdrag van Brussel). •
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• de tweede schijf bestaande uit de bijdragen van de installatiestaat, voor een bedrag van maxi-
maal 170 miljoen BTR (243,27 miljoen euro) - of het verschil tussen 175 miljoen BTR en het
bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, maar dat hoger is dan (of gelijk aan) de eerste
schijf;

• de derde schijf bestaande uit een solidaire bijdrage van de verschillende leden van het
Aanvullend Verdrag van Brussel ten belope van 125 miljoen BTR (178,88 miljoen euro)*".

Uit artikel 3 van het Aanvullend Verdrag van Brussel blijkt onmiskenbaar de plicht in hoofde van
de Verdragsluitende Staten om te voorzien in een totaal beschikbaar bedrag per kernongeval van
429,31 miljoen euro. De Verdragspartijen beschikken evenwel over een zekere vrijheid om dit
bedrag samen te stellen. De plicht van de Partijen strekt er enkel toe om ervoor te zorgen een
bedrag van 429,31 miljoen euro beschikbaar is. • . - . . . - • > - ••

In zekere zin is de tussenkomst in de derde schijf bijzonder, met name ten aanzien van de andere
landen dan het land waar het kernongeval heeft plaats gevonden. De verschillende Verdrag-
sluitende Staten zijn ertoe gehouden om openbare middelen ter beschikking te stellen, terwijl zij
de werking van de buitenlandse installaties niet hebben toegestaan en zij evenmin de bevoegdheid
hebben om de installatie aan bepaalde normen en controles te onderwerpen*".

Een bijzondere vraag in verband met de toepassing van de verschillende schijven zoals voorzien
in het Aanvullend Verdrag van Brussel, betreft de hypothese waarin de wetgeving van een land
zou voorzien in een aanzienlijke tweede schijf waardoor deze tweede schijf meer zou bedragen
dan 175 miljoen BTR. De vraag rijst of in deze hypothese de Verdragsluitende Staten nog gehou-
den blijven om tussen komen, dan wel of de verplichting van de Verdragsluitende Staten in de
derde schijf sowieso slechts geldt na uitputting van de tweede schijf, zijnde de tussenkomst van
dc installatiestaat.

Een aanbeveling van de Raad van de OESO geeft een antwoord op deze vraag. Volgens deze
aanbeveling kunnen de verschillende Verdragsluitende Staten een verklaring afleggen op basis
waarvan zij er zich toe verbinden om hun bijdrage in de derde schijf ter beschikking te stellen
indien de aansprakclijkheidsverzekering van de exploitant of een andere financiele zekerheid
mecr bedraagt dan 175 miljoen BTR'"*. De landen die een dergelijke verklaring hebben afgelegd
- waaronder Belgie en Nederland - kunnen dus niet weigeren om hun bijdrage te leveren in de
derde schijf, indien in de eerste en/of tweede schijf reeds aanzienlijke bedragen beschikbaar zijn.

Op welke wijze de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant van een keminstallatie is
ingeschreven in de Belgische en de Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidswet, wordt in de
paragrafen3.1.2en3.1.3 besproken. .

3.1.2. Volgens de Belgische wet van 22 juli 1985 - ,

Aangezien de wijzigingen die aan de Belgische nucleaire aansprakelijkheidswet van 22 juli 1985
werden aangebracht door de wet van 11 juli 2000 in belangrijke mate betrekking hebben op het
bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, wordt eerst onderzocht wat de bepalingen waren

De precieze berekening van de bedragen die elke Staat zal moeten bijdragen, is bepaald in een verdeel-
sleutel. Cfr. .supra, § 2.1.2.1 van hoofdstuk 2.
Bette, A. e.a., "La Reparation des Dommages Nucleaires en Europe", Ac, 41.
Recommendation of the Council on the application of the Brussels Supplementary Convention in the
field of Nuclear Liability, 26-27 november 1992.
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van de oorspronkelijke wet (§ 3.1.2.1) en vervolgens welke de impact is van de wetswijziging
(§3.1.2.2).

wef van 22y«/i 7955 : : .5 /.2./.

De Belgische wet van 22 juli 1985 heeft de aansprakelijkheid van de exploitant gebracht op 4
miljard BEF*". Het oorspronkelijke ontwerp van dc wet van 1985 stelde de exploitant aansprake-
lijktot een bedrag van 3 miljard BEF. Als tweede schijf zoals voorzien in het Aanvullend Verdrag
van Brussel, zou daarboven de Staat 6 miljard BEF voor haar rekening nemen. De Regering had
zich op drie criteria gebaseerd om het bedrag van drie miljard te verantwoorden. Ten eerste een
vergelijking op internationaal vlak, ten tweede de beschouwing dat de toenmalige limiet van 1
miljard BEF absoluut onvoldoende was en ten derde de mogelijkheden van de verzekerings-
markt*".

Een van de meest gehoorde kritieken tijdens bespreking van dit artikel, was de wanverhouding
tussen de schadevergoedingsplicht van de exploitant en die van de Staat''". Meerdere commissie-
leden achtten het billijker dat een 50-50 verhouding in acht zou worden genomen"°, waarop de
Minister antwoordde dat een stijging van een half miljard in 1966 tot 4 miljard in 1985 reeds
buitengewoon was'". •• . . . :.

Op het regeringsvoorstel werden vier amendementen ingediend die ertoe strekten het bedrag
waarvoor de exploitant aansprakelijk was, te verhogen. Deze amendementen gingen ervan uit dat
de Staat een te zware last op zich nam en stelden een aansprakelijkheidsbedrag voorop varierend
van 4,5 tot 9,1 miljard BEF"". Vooral opmerkelijk was het derde amendement dat de exploitant
onbeperkt aansprakelijk wilde stellen voor de schade veroorzaakt door een kemongeval, met de
verplichting een verzekering te sluiten voor een minimumbedrag'".

Om de bijdrage van de Staat te kunnen dekken, werd tot twee maal toe een voorstel ingediend om
een Fonds op te richten waaruit de Staat de nodige financiele middelen zou halen om haar ver-
plichtingen na te komen. Het eerste voorstel was vrij vaag en bepaalde enkel dat de Staat een taks
zou heffen waarvan de opbrengsten zouden gestort worden in een nog op te richten Fonds"''. Het
was echter niet duidelijk waarop deze taksen gebaseerd zouden worden. Het tweede voorstel was
concreter. Het beoogde de oprichting van een Interventiefonds door een heffing op elke Kwh
geproduceerd in de kerncentrales. Indien bijvoorbeeld de heffing een centiem/Kwh zou bedragen,
zou de jaarlijkse opbrengst van die heffing ongeveer 230 miljoen BEF bedragen'". De heffingen
zouden een einde nemen op het tijdstip dat het Fonds de waarde van de bijdrage van de Staat zou

Op basis van de wet van 18 juli 1966 bedroeg de aansprakelijkheid van de exploitant van 500 miljoen
BEF. Bij KB van 13 mei 1980 werd dat bedrag verhoogd tot 1 miljard BEF.

** Par/e/Menfnire Sm/tten, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 37.
** Ook de Raad van State had hierop gewezen (Par/ememfliT-e S/ufcten, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1,

35).
Par/e/He/ijfl/>e Sm/tten, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 37.
Volgens de Minister is het immers niet mogelijk zich integraal tegen een kernramp te verzekeren
(Por/eme/ita/re Smitten, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 37).

^ Por/eme/im/re Sm/tte/i, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 35.
Dit zou de exploitant er moeten toe dwingen zeer werkzaam te zijn en alle mogelijke voorzorgen te
nemen, dus de veiligheid van de bevolking beter te waarborgen (Par/eme/i/a/re Smitten, Senaat,

^ GZ/1983-1984,593/3,36). . , . , > . , . • . . . ,..,.-...„
Par/emen/aire Smitten, Senaat, GZ/1983-1984,593/3,65. : _.- , , -,-.•/•

' " " n, Senaat, GZ/1983-1984,593/3,67. • . • : - . . '-
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bereiken. Beide voorstellen werden afgevoerd omdat, volgens antwoord van de minister van
Economische Zaken, geen belasting mag worden ingevoerd bij wege van delegatie aan de uitvoe-
rendc macht en omdat het voorstel in strijd zou zijn met het opzet van het ontwerp"'. De minister
gafhierbij aan "dateral fondsengenoegzijn""^.

Het wetsvoorstel dat in Belgie' de aansprakelijkheid beperkte, werd onder meer onder vuur geno-
men omdat een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid de concurrentie zou vervalsen.
Bovendicn, zo werd gesteld, was in vergelijking met de reele kostprijs van een kernongeval het
beschikbarc schadevergoedingsbedrag dermate klein "dat men eerder kan spreken van een aan-
sprakelijkheidsvrijstelling dan van een aansprakelijkheidsbcgrenzing""^.

In het Parlement verdedigde de Minister van Economische Zaken de beperking van de aansprake-
lijkheid als volgt. Ten eerste verwees hij uitdrukkelijk naar een brief van SYBAN'" waarin wordt
gesteld dat het maximum te verzekeren bedrag 3 miljard BEF bedraagt. Nochtans had SYBAN
blijkbaar eerder vcrklaard in staat te zijn om een bedrag van 6 miljard te verzekeren'""; later zou
SYBAN zelfs niet meer akkoord zijn gegaan met een bedrag van 3 miljard'"'. Ten tweede wees
hij op de mogelijkheid voorzien bij artikel 7, lid 2 van de wet dat aan de Koning de toelating geeft
het aansprakelijkhcidsbedrag te verhogen of te verlagen. En bovendien stelde hij dat de stap van
500 miljoen over 1 miljard naar 4 miljard BEF reeds bijzonder gToot was'". Vooral het eerste
argument leidde tot aanzienlijke discussies in het parlement; hierbij werd geoordeeld dat de ver-
zekeringsmaatschappijen onder een hocdje zouden spelen met de elcktricitcitsmaatschappijen'".

Uiteindelijk werd de aansprakelijkheid van de exploitant in artikel 7 vastgelegd op 4 miljard BEF.
Voor de schade die hoger was dan dit bedrag, dienen de openbare middelen van de tweede en
derde schijf van het Aanvullend Verdrag van Brussel worden ter beschikking gesteld (artikel 19
van de wet). De verschillendc vergocdingsplafonds zoals voorgeschreven in de Belgische wet
werden dus als volgt vastgelegd:
• eerste schijf ten laste van de exploitant: 4 miljard BEF (99,1 miljoen euro);
• tweede schijf van ongeveer 6,1 miljard BEF (151,35 miljoen euro) ten laste van de Belgische

Staat;
• derde schijf van ongeveer 7,2 miljard (178,88 miljoen euro) ten laste de Verdragsluitende

Staten.
Het totale beschikbare bedrag bij schade uit een kemongeval in Belgie bedroeg dus, op basis van
de oorspronkclijke wet van 22 juli 1985, ongeveer 17,3 miljard BEF (429,31 miljoen euro).

Het bedrag van 4 miljard BEF kan bij ministerieel besluit worden verhoogd of verlaagd "ten einde
dit bedrag op een vast peil te handhaven of met inachtneming van het vermogen en dc aard van de
keminstallatie, van de omvang van het vervoer of van iedere omstandighcid die de waarde kan
bei'nvloeden"'"''. In de Memorie van Toelichting worden als redenen van een aanpassing van het

Par/ementa/re S/u**en, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 67.
Par/e»ien/a/re //a/xfe/mgen, Senaat, Vergadering van 23 oktober 1984, 127.
Par/ementaiVe //anrfe/mge/i, Senaat, Vergadering van 23 oktober 1984, 106.
Syndicat Beige des Assurances Nucleaires of de Belgische nucleaire verzekeringspool; eft. Jfl/ro, in § 3
van hoofdstuk 6.
Pflr/ewentoire S/M**en, Senaat, GZ/1984-1985, 593/3, 64.
Par/eme/i/a/re Wnnrfe/mge/i, Senaat, Vergadering van 23 oktober 1984, 112 en 116.
PaWeme/i/a/re //amfe/ingen, Senaat, Vergadering van 23 oktober 1984, 116.
Par/emenra/re //flnde/f/igen, Kamer, vergadering van 3 juli 1985, 3082.
Artikel 7, 2° lid van de wet van 22 juli 1985. Indien het bedrag wordt verlaagd, kan het evenwel nooit
minder bedragen dan de minimumlimieten zoals neergelegd in het Verdrag van Parijs.
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bedrag onder meer aangegeven de aanpassing aan het inflatieritme, dc dekkingsmogelijkheid die
aan redelijke voorwaarden op de verzekcringsmarkt kan worden gevonden en de noodzaak om de
bijdrage van de Staat en deze van de exploitant met elkaar in evenwicht te brengen"*. Van deze
mogelijkheid werd echter geen gebruik gemaakt. Nochtans had de Raad van State in haar advies
reeds gewezen op de "feitelijke wanverhouding tussen de vergoedingsplicht van de exploitant en
deze van de Staat""*.

Minder dan een jaar na het totstandkomen van deze wet, vond het kernongeval van Tsjernobyl
plaats. In de nasleep hiervan werden enkele wetsvoorstellen ingediend die de positie van slacht-
offers aanzienlijk wensten te verbeteren.

Een voorstel dat vrij snel na het ongeval tot stand kwam, voorzag in de invoering, naar Duits en
Zwitsers model, van een onbeperkte aansprakelijkheid van de exploitant en in een verzeke-
ringsplicht tot 500 miljard BEF '" (12,4 miljard euro). Op basis van een in 1988 ingediend voor-
stel bleef de aansprakelijkheid van de exploitant beperkt, maar werd het bedrag meer dan verdub-
bekP*. Tegelijk werd voorzien in een aanvulling van het bestaande drietrapssysteem, door de
invoering van twee bijkomende trappen. Deze trappen voorzagen in een verregaande tussenkomst
van de Belgische Staat"', met dien verstande dat de exploitant hiervoor een premie zou betalen
aan een op te richten Openbaar Nucleair Rampenfonds en dat de Staat uit de middelen van dit
Fonds zou kunncn putten. Tegelijk zou de Staat een bijzonder regresrecht kunnen instellen, niet
alleen tegen de aansprakelijke exploitant, maar eveneens tegen alle erkende exploitanten in Bel-
gie.

Gcen van beide "post-Tsjemobyl" voorstellen is wet geworden. De exacte reden waarom deze
voorstellen het, zelfs eventueel onder gewijzigde vorm, niet hebben gehaald, is niet meteen duide-
lijk. Zondcr twijfel was het eerste voorstel veel ambiticuzer dan het tweede, vooral omdat het
voorstel Dc Batselier leidde tot een quasi onbeperkte Staatstussenkomst. Uiteindelijk zou de wet
van 22 juli 1985 pas in 2000 worden gewijzigd.

3./.2.2. De aanspra£e///l/iei<fo&e/>erA7/ig vo/ge/w rfe gewyzigrfe we/

Bij wet van 11 juli 2000 werd het bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijkheid is, ver-
hoogd"°. De aansprakelijkheid werd opgetrokken van 4 miljard BEF naar 12 miljard BEF (297,4
miljoen euro). Een dergelijke verhoging werd noodzakelijk geacht "als men de beperking ervan

Memorie van Toelichting, PaWemen/a/re Sta/Wre/i, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1, 8.
Advies Raad van State, Par/ementaire 5Vu**en, Senaat, GZ/1983-1984, 593/1, 42.
Voorstel van wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid
op het gebied van kemenergie, Par/eme/i/aiVe SfuMen, GZ/1986-1987, 402/1, 4.
Dit wetsvoorstel, ingediend door dhr. De Batselier, wilde voorkomen dat de indirecte kosten verbonden
aan het gebruik van kemenergie door de prive-exploitant worden afgewenteld op de gemeenschap. Het
werd tegen elke economische logica geacht om een energiesector kunstmatig te bevoordelen en compe-
titief te houden door een aantal koslen af te wentelen op de gemeenschap (Par/e/nen/aire Sfufetera, Ka-
mer,B271987-1988, 416/4, 3-4).
Deze aansprakelijkheid ging vrij ver: in de vierde schijf was de Staat aansprakelijk voor een bedrag
tussen 16 en 50 miljard BEF; boven dit laatste bedrag zou de Staat aansprakelijk zijn zonder maxi-
mumgrens.
Tegelijk wordt, net zoals in het oorspronkelijke artikel 7, ook onder de gewijzigde wet aan de Koning
de mogelijkheid gegeven om het bedrag van de aansprakelijkheid de verhogen of te verlagen. Met
nieuwe artikel 7 verschilt van het oude artikel 7 omdat het iets concreter is over de omstandigheden
waarbij een dergelijke wijziging mogelijk is. Zie hierover Vanden Bone, T , "Recente ontwikkelingen
in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: innovatie of renovatie?", o.c, 47 e.v.
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wil blijven rechtvaardigen door de objectieve en exclusieve aansprakelijkheid van de exploi-
tant""'. Hiermee heeft de Belgische wetgever uitvoering gegeven aan de reeds vermelde aanbe-
veling van de Bestuurscommissie van de NEA om te voorzien in een aansprakelijkheidsgrens van
minstens 150 miljoen BTR of 214,65 miljoen euro. Het uiteindelijke bedrag waarvoorde exploi-
tant aansprakclijk is op basis van de gewijzigde Belgische wet van 22 juli 1985, is zelfs hogerdan
deze aanbeveling. Volgens de Memorie van Toelichting werd dit bedrag vastgelegd overeenkom-
stig de capaciteit van de verzekeringsmarkt"*.

Tegclijk werd de tweede schijf zoals voorzien in het Aanvullend Verdrag van Brussel - de tussen-
komst van i.e. de Belgische Staat - afgeschaft. Deze schijf werd opgeheven omdat de regering
van oordeel was dat de Staat niet diende bij te springen voor vergoeding van schade ten gevolge
van een prive-activiteit'". Volgens de Memorie van Toelichting worden door de wetswijziging
ruimere onderhandelingsmarges geboden aan exploitanten en verzekeraars""*. Het gevolg van de
wetswijziging is dus dat op basis van het Belgische nucleaire aansprakelijkheidsrecht de totale
schadevergoeding nog uit twee schijven bestaat: een eerste schijf van 12 miljard BEF, zijnde de
aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant van de kerninstallatie en de tweede schijf van 6,5
miljard BEF zijnde de solidaire bijdrage van 125 miljoen BTR van de verschillende Verdragspar-
tijen van het Aanvullend Verdrag van Brussel. Sinds het inwerking treden van deze nieuwe wet,
op 1 januari 2001, bedraagt het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag bijgevolg 18,5 mil-
jard BEF (458,6 miljoen euro)'". In absolute cijfers impliceert dit dat de wetswijziging heeft
geleid tot een verhoging van het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag van 47 miljoen euro
of 1, 9 miljard BEF.

Toch is het vreemd om vast te stellen dat voor de wijziging van de aansprakelijkheidslimiet de
toevlucht werd genomen tot een wetswijziging"'. Artikel 7 van de oorspronkelijke wet van 22
juli 1985 bepaalde reeds dat de Koning bij een in ministerraad overlegd besluit, het aansprakelijk-
heidsbedrag kon verhogen "teneinde dit bedrag op een vast peil te handhaven of met inachtne-
ming van het vermogen en de aard van de kerninstallatie, van de omvang van het vervoer of van
iedere andere omstandigheid die de waarde kan beinvloeden". De vraag rijst of deze bepaling toe-
laat om het bedrag van de aansprakelijkheid op te trekken tot het bedrag dat op de verzekerings-
markt beschikbaar is.

Uit een louter tekstuele analyse blijkt dat de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het
wijzigen van het aansprakelijkheidsbedrag, vrij ruim kunnen worden geinterpreteerd: dit blijkt
met name uit de bepaling "of iedere andere omstandigheid ...". In de Memorie van Toelichting
van de oorspronkelijke wet is overigens aangegeven dat de bevoegdheid van artikel 7 ook kan
worden aangewend ter zake van de dekkingsmogelijkheid die aan redelijke voorwaarden op de
verzekeringsmarkt kan worden verkregen"'. Door de nieuwe wet is artikel 7 lichtjes gewijzigd, in
die zin dat werd tocgevoegd dat het aansprakelijkheidsbedrag kan worden gewijzigd rekening

Verslag, 24 mei 2000, Par/eme/itaire Sfufcfce/i, GZ/1999-2000, 560/002, 3.
Memorie van Toelichting, PaWeme/itai're Sta/Wren, GZ71999-2000, 560/001, 3-4.
Verslag, 24 mei 2000, PaWeme/i/a/re S/u/We/i, GZ/1999-2000, 560/002, 6. Zie ook de parlementaire
bespreking: /*ar/emen/fl(>e //n/irfe/i/igen, Kamer, 8 juni 2000.
Memorie van Toelichting, /'ar/eme/i/aire Sfu&fcen, GZ/1999-2000, 560/001,4.
In de voorbereidende werken van de wetswijziging komen andere bedragen voor, maar dit heeft te
maken met het feit dat voor de huidige analyse werd uitgegaan van een andere omrekeningskoers van
de BTR. In de voorbereidende werken wordt een omrekeningskoers gehanteerd van 1 BTR = 1,293 eu-
ro = 52,16 BEF (Verslag, 24 mei 2000, Par/eme/ifo/re Smfaten, GZ/1999-2000, 560/002, 4).
Vanden Borre, T., "Recente ontwikkelingen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: innovatie of
renovatie?", o.c, 47.
Memorie van Toelichting, PaWemen/aire SMUU>/I, Senaat, GZ/1984-1985, 593/1, 8.
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houdend met "de verplichtingen die voor Belgie voortvloeien uit de internationale overeen-
komsten en verdragen en uit aanbevelingen van de krachtens het Verdrag van Parijs bevoegde
instellingen". Deze wijziging voegt weinig toe aan het oorspronkelijke artikel 7; het bedrag van de
aansprakelijkheid kon dus ook worden gewijzigd op basis van de bevoegdheidsdelegatie van
artikel 7, tweede lid van de oorspronkelijke wet van 22 juli 1985.

De wetswijziging lijkt vooral om een andere reden noodzakelijk te zijn geweest: niet alleen werd
de aansprakelijkheidslimiet opgetrokken, maar tegelijk werd artikel 4 van de wet vervangen.
Oorspronkelijk bevatte dit artikel een bevoegdheidsdelegatie naar de Koning. Deze kon verschei-
dene kerninstallaties die zich op een site bevonden en die door een enkele exploitant worden
uitgebaat, als een kerninstallatie beschouwen. Maar deze bevoegdheidsdelegatie was tegelijk
afgelijnd, in die zin dat indien de Koning van deze delegatie zou gebruik maken, het bedrag van
de verzekering gelijk diende te zijn aan de som van de bedragen voor iedere kerninstallatie afzon-
derlijk.

Hoewel de Koning nooit van deze bevoegdheid heeft gebruik gemaakt, werd in de praktijk Elec-
trabel er inderdaad toe verplicht om een dekking te nemen per kerninstallatie. Concreet betekent
dit dat de zeven reactoren die zich op twee reactorenparken bevinden (namelijk 4 reactoren in
Doel en 3 in Tihange), e/& voor 4 miljard BEF waren verzekerd. Bij de voorbereiding van de
wijziging van de aansprakelijkheidslimiet in 2000, bleek Electrabel niet akkoord te kunnen gaan
met een verhoging van de limiet per kerninstallatie. Het stemde in met een verhoging van de
limiet, op voorwaarde dat werd overgestapt naar een systeem van een verzekering per kerninstal-
latie naar een systeem van verzekering per nucleaire site. De regering is hierop ingegaan: op basis
van het nieuwe artikel 4 van wet worden meerdere kerninstallaties die zich op eenzelfde vesti-
gingsplaats bevinden en die door dezelfde exploitant worden uitgebaat, automatisch beschouwd
als een kerninstallatie.

Er was dus een wetswijziging vereist om aan de Belgische exploitant te garanderen dat hij slechts
een verzekeringsdekking diende te nemen voor de twee nucleaire sites en niet voor de zeven
kerninstallaties"*. De verdrievoudiging van de aansprakelijkheidslimiet van 4 naar 12 miljard
BEF moet dus in dit licht te worden begrepen. Indien per saldo wordt gerekend, dan kan worden
geconcludeerd dat door de wetswijziging het verzekerde bedrag is gedaald van 28 miljard (7
reactoren aan 4 miljard dekking elk) naar 24 miljard BEF (2 reactorenparken aan 12 miljard
dekking elk).

Op zich kan worden aanvaard dat het zinvol is om een reactorpark te verzekeren omdat ervan kan
worden uitgegaan dat zodra zich een kernongeval voordoet in een reactor, ook de andere reacto-
ren van dezelfde site zullen worden stilgelegd, waardoor er geen risico bestaat dat zich in deze
andere reactoren een tweede kernongeval zou voordoen. Anderzijds is het twijfelachtig of de
nieuwe wet leidt tot een reele verzwaring van de lasten in hoofde van Electrabel en of is gebruik
gemaakt van de maximale verzekeringscapaciteiten van SYBAN.

Sinds 1998 wordt de eigenschadedekking van de Belgische exploitant - ten belope van 50 miljard
BEF per site - namelijk niet meer verzekerd via SYBAN, maar via de Amerikaanse captive van
de exploitanten (Nuclear Electric Insurance Limited, kortweg NEIL)''". Aangenomen mag wor-
den dat SYBAN hierdoor een aanzienlijke bijkomende capaciteit ter beschikking kreeg die kon

Zie hierover Vanden Borre, T , "Recente ontwikkelingen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht:
innovatie of renovatie?", o.c, 48.
Over de term captive, zie hoofdstuk 11; over de Amerikaanse captive, zie hoofdstuk 13.

325



Efficiente preventie en compensatie van catastroferisico's

worden aangewend ter dekking van de aansprakelijkheid van de exploitant. Indien zuiver cijfer-
matig wordt gerekend dan zou SYBAN een capaciteit ter beschikking kunnen stellen van min-
stens 100 miljard BEF over de twee sites. Het is uiteraard gevaarlijk om uitsluitend op basis van
deze cijfermatige analyse conclusies te trekken. Het risico om schade tc berokkenen aan derden
wordt anders geevalueerd dan de eigenschade van de exploitant. In ieder geval lijkt het aanneme-
lijk om ervan uit te gaan dat het huidige bedrag waarvoor de exploitant op basis van de Belgische
nucleaire aansprakelijkheidswet wordt aansprakelijk gesteld, niet correspondeert met de werke-
lijke capaciteit van SYBAN**°. De voorbereidcnde werken van de wetswijziging bieden weinig
transparantie over de mate waarin werd getracht om de werkclijke capaciteit van SYBAN te
achterhalen. Dit doet vermoeden dat andere belangen dan deze van het slachtoffer een rol hebben
gespeeld bij deze wetswijziging"'.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de Belgische Staat is verplicht om, tot maximaal het
bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, de schade te vergoeden die niet is vergoed door
middel van verzekering of andere financiele zekerheid*^. Het betreft een soort garantstelling
vanwege de Staat.

3.1.3. Volgens de Nederlandse WAKO

De aansprakelijkheidslimiet zoals vastgelegd door artikel 5, 1° van de WAKO bedraagt momen-
teel 750 miljoen NLG (340,36 miljoen euro). Het bedrag waarvoor de exploitant op basis van de
WAKO aansprakelijk is, is in twintig jaar geevolueerd van 100 miljoen NLG naar 750 miljoen
NLG''". Volgens het tweede lid van artikel 5 kan dit maximumbedrag bij algemene maatregel van
bestuur, en rekening houdend met de mogelijkheden tot het verkrijgen van dekking, worden
gewijzigd. Van deze mogelijkheid werd dus reeds, sinds de nieuwe WAKO van 1991, tweemaal
gcbruik gemaakt. Een onbeperkte aansprakelijkheid naar Duits voorbeeld werd niet haalbaar
geacht wegens strijdigheid met het Verdrag van Parijs''" ***.

Daar bovenop stelt de Nederlandse Staat, overeenkomstig artikel 18 WAKO, een bedrag van 5
miljard gulden (2,3 miljard euro) ter beschikking van de slachtoffers van een kemongeval. Deze
bepaling is zonder twijfel een van dc mcest in het oog springende bepalingen van de WAKO en

Vanden Borre, T., "Recente ontwikkelingen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: innovatie of
renovatie?", o.c, 48.
Eerder reeds was aangctoond dat de oorspronkelijke wet van 22 juli 1985 tegemoet kwam aan de eisen
van de Industrie. Zie met name Faure, M. en Van den Bergh, R., "Liability for Nuclear Accidents in
Belgium from an Interest Group Perspective", /nrerna/iona/ /Jev/ew O/ZJJW nnrf Economics, 1990, vol.
10,241-254.
Artikel 22 van de wet van 22 juli 1985. Deze bepaling was reeds opgenomen in de oorspronkelijke
wet.
De oorspronkelijke WAKO van 1979 voorzag in een bedrag van 100 miljoen gulden. Dat bedrag werd
in 1984 verhoogd tot 200 miljoen en in 1987 tot 400 miljoen gulden. Zie hierover Van Maanen, G.E.,
"Wettelijke aansprakelijkheid voor kemcentrales", Afeter/anrfs./urare/ift/arf, 1981, 286 e.v. De WAKO
van 1991 heeft het bedrag opgetrokken tot 500 miljoen gulden. Bij Besluit van 14 december 1993 werd
het bedrag opgetrokken tot 625 miljoen gulden; bij Besluit van 14 november 1997 tenslotte werd de
aansprakelijkheid, met ingang van 1 januari 1998, opgetrokken tot 750 miljoen NLG (5/6., 1997,577).
Tweede Kamer, Vergaderjaar 1988-1989, 20025, nr. 8, 2.
De reactie op de beperking van de aansprakelijkheid was in het Nederlandse Parlement bij wijlen
bijzonder scherp: "Als de in geld om te rekenen schade als gevolg van een kemongeval zo groot is dat
deze noch door de exploitant noch door een verzekering is af te dekken, dan is kemenergie eigenlijk
niet exploitabel" (Tweede Kamer, 23 april 1991,72-4054). .-
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vormt de reactie van de Nederlandse wetgever op het ongeval in Tsjernobyl'"*. Het aanvankelijke
voorstel ging uit van een bedrag van 10 miljard gulden. Het gekozen bedrag van 5 miljard dient tc
worden beschouwd als een compromis tussen het door het initiatiefvoorstel genoemde bedrag en
het regeringsvoorstel dat een Staatstussenkomst van 2 miljard vooropstelde*". Hoewel het bedrag
van 5 miljard gulden hoog is in vergelijking met de andere leden van het Verdrag van Parijs, vond
de oppositie dit bedrag veel te laag. Gesteld werd dat onderzoek uitwees dat een kernongeval kon
leiden tot een schade van 30 miljard gulden en meer; zelfs de 10 miljard van het oorspronkelijke
voorstel werd veel te laag geacht*". Hoe dan ook is de bijdrage van de Nederlandse Staat in het
totale schadevergoedingsbedrag bijzonder hoog in vergelijking met de overheidstussenkomst in
andere landen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat artikel 18 lid 4 de wederkerigheidsvereiste^' invoert. Deze
bepaling heeft tijdcns de parlementaire voorbereiding aanleiding gegeven tot nadere toelichting
van de minister van Financien, met name betreffende de vraag wat er gebeurt indien schade wordt
geleden in Nederland door een kernongeval in een Duitse kerninstallatie en vice versa"".

Indien in Nederland schade wordt geleden door een in Duitsland gelegen kerninstallatie, dan za!
de gehele schade - dus ook de in Nederland geleden schade - worden gedekt tot een bedrag van 1
miljard DM (het totale schadevergoedingsbedrag in Duitsland). Alle schade die hoger ligt dan dat
bedrag, is niet gedekt. Indien een ongeval in een in Nederland liggende kerninstallatie schade
veroorzaakt in Duitsland, zal de in Duitsland geleden schade door de reciprociteit in de WAKO
slechts worden vergoed tot een bedrag van maximaal 1 miljard DM; voor de in Nederland geleden
schade zal een bedrag van 5 miljard NLG ter beschikking staan.

Artikel 19 van dc WAKO schrijft bovendien voor dat de Nederlandse Staat voor het ter beschik-
king stellen van het bedrag van 5 miljard gulden, aan de exploitant een vergoeding kan vragen.
De Nederlandse Staat kan dus een premie vragen voor de garantstelling"'. In de oorspronkelijke
Belgische wet van 22 juli 1985 ontbrak een dergelijke bepaling. Door de afschafTing van de twee-
de schijf van de Staatstussenkomst bij wet van 11 juli 2000 is een dergelijke vergoeding in Bclgie
niet meer relevant, tenminste voor wat betreft de ter beschikking stelling van ovcrheidsgeld in de
tweede schijf.

In vergelijking met de beschikbare bedragen in andere Europese landen, is het totale beschikbare
schadevergoedingsbedrag in Nederland zonder enige twijfel zeer hoog, met name 5,75 miljard

In de literatuur kwam een eerste pleidooi om de wetgeving dienaangaande grondig aan te passen, er
overigens snel (Van Maanen, G., "Pleidooi voor de verbetering van de rechtspositie van slachtoffers
van kernongevallen", Afofer/o/irfs ,/uri.rrenWflrf, 1986, 1342-1345); op 8 december 1987 werd doorZijl-
stra een wetsvoorstel ingediend om de WAKO ingrijpend te wijzigen. Deze wijziging werd slechts 4
jaar later doorgevoerd.
Van Maanen, G., "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Nederlands recht",
in Faure, M. (red.), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", / . c , 24; Sluijter, J., "Aansprakelijk-
heid bij kernongevallen", flec/if en /Trifiei, 1988, 196-215. In het parlement werd het bedrag van 5 mil-
jard verdedigd omdat dit zowel in het belang van de slachtoffers als in het belang van de "maatschap-
pelijke constellatie" zou zijn (Tweede Kamer, 23 april 1991, 72-4048).
Zie de rede van de heer Tommel: "Meer principled is de vraag, waarom de regering een maatschappe-
lijke activiteit waarvan de ongevallen niet te verzekeren zijn en waarvoor de overheid niet volledig ga-
rant wil staan, acceptabel vindt" (Tweede Kamer, 23 april 1991, 72-4050).
Cfr. supra, § 1.4 en § 3.3 van hoofdstuk 3.
Brief van de Minister van Financien, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 917, nr. 6, I.
Dit werd uitdrukkelijk bevestigd in de parlementaire bespreking (Tweede Kamer, 23 april 1991, 72-
4047).

327



Efficiente prevcntic en compensatie van catastroferisico's

NLG (2,61 miljard euro). Ook in Nederland blijft de beperking van aansprakelijkheid omstreden,
al wordt aangegeven dat een verzekerde gelimiteerde vordering beter is dan een ongelimiteerde
vordering die niet is gedekt'".

> v * « ! • - • • : ' ; K ; i . ; ~ : , : • • . . • ' ' • • > • • ? . • • . - . . . . •

De dric schijven zoals voorzien in het Aanvullend Verdrag van Brussel, worden in Nederland
bijgevolg als volgt samengesteld:
• eerste schijf ten laste van de exploitant: 750 miljoen gulden of 340,36 miljoen euro;
• tweede schijf ten laste van de Nederlandse Staat van 5 miljard gulden of 2,27 miljard euro;
• derde schijf ten laste van de verschillende verdragsluitende Staten ten belope van 394,2 mil-

joen NLG of 178,88 miljoen euro.

Vastgesteld dient te worden dat de Nederlandse tweede schijf aanzienlijk hoger is dan de grenzen
van het Aanvullend Verdrag van Brussel, namelijk 2,27 miljard euro ten overstaan van maximaal
243,27 miljoen euro. Toch zal dit niet beletten dat de verschillende Verdragspartijen van het
Aanvullend Verdrag van Brussel ertoe zullen gehouden zijn om hun bijdragen te leveren in de
derde schijf, tenminste voor die landen die voortgaand op de aanbeveling van de OESO uit 1992,
een verklaring in die zin hebben afgelegd*".

Bovendien moet rekening worden gehouden met de wederkerigheidsvereiste: een deel van de
russenkomst van de Nederlandse Staat zal voorbehouden blijven voor de in Nederland geledcn
schade. Het is bijgevolg niet makkelijk om op exacte wijze aan te geven hoeveel de totale in
Nederland beschikbare schadevergoeding bedraagt. In de mate waarin andere Verdragspartijen
van het Aanvullend Verdrag van Brussel geen verklaring hebben afgclegd overeenkomstig de
OESO-aanbeveling, kan het zijn dat een aantal landen zal weigeren om hun bijdrage in de derde
schijf tc leveren; en door de wederkerigheidsvereiste zal slechts een deel van het bedrag kunnen
worden toegepast voor schade die elders is geleden. Het lijkt dus voorzichtig om bij het bepalen
van het totale op basis van de WAKO beschikbare schadevergoedingsbedrag niet zonder meer een
optelling te maken van de sommen van de drie schijven.

3.1.4. De beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid naar toekomstig recht

Een van de belangrijkste elementen bij de wijzigingen die in 1997 werden aangebracht aan het
internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht, betreft de verhoging van de beschikbare bedra-
gen, c.q. het optrekken van de aansprakelijkheidsgrens van de exploitant van een kerninstallatie.
Doordat de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen nog steeds niet in werking zijn getreden, wor-
den deze bepalingen besproken onder de noemer "toekomstig recht". Dit laat toe om niet enkel het
Protocol van het Verdrag van Wenen (§ 3.1.4.1) en het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie
(§3.1.4.2) in de analyse te betrekken, maar eveneens de voorstellen bij de lopende revisie van het
Verdrag van Parijs (§ 3.1.4.3).

i . / .4./ . fte/evan/e 6epa/i'ngen in ner /Vo/oco/ van Ae/ Ke/Y/ra,g- van Wenen " ' '

Meerdere bepalingen in het Protocol van het Verdrag van Wenen hebben betrekking op de beper-
king van het bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is: een herziening van het bedrag waar-
voor de exploitant kan worden aansprakelijk gesteld met daaraan gekoppeld de creatie van een
mechanisme om geleidelijk aan hogere bedragen te genereren, een verduidelijking ten aanzien

Van Maanen, G., "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen naar Nederlands recht",
in Faure, M. (red.), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 33.
Cfr. iupra, § 3.1.1.3 van dit hoofdstuk.
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van landen die een onbeperkte aansprakelijkheid invoeren en een bepaling die toelaat om de in het
Verdrag aangegeven bedragen makkelijker te wijzigen. .„, .

Het verhogen van de aansprakelijkheid van de exploitant wordt beschouwd als een van de belang-
rijkste en meest ingrijpende wijzigingen van het Protocol van het Verdrag van Wenen"".
Uiteraard moet het optrekken van de aansprakelijkheidslimieten eveneens worden gezien in het
licht van de andere wijzigingen die worden aangebracht, aangezien deze andere wijzigingen ertoe
leiden dat meer slachtoffers een aanspraak zullen kunnen niaken op de beschikbare bedragen.

Volgens artikel 7 van het Protocol van het Verdrag van Wenen mag de wetgeving van de installa-
tiestaat de aansprakelijkheid van de exploitant beperken tot een bedrag dat niet lager is dan 300
miljoen BTR of 429,31 miljoen euro (17,3 miljard BEF of 946 miljoen NLG). In het oorspron-
kelijke Verdrag van Wenen was voorzien een aansprakelijkheidsgrens van 5 miljoen dollar. Eens
het Protocol in werking zal zijn, zal deze limiet in beginsel stijgen tot 392,8 miljoen dollar, wat op
zich kan worden beschouwd als een forse stijging. Een Staat mag evenwel de aanspra-
kelijkheidsgrens beperken tot 150 miljoen BTR (214,5 miljoen euro), op voorwaarde dat tenmin-
ste tot het bedrag van 300 miljoen BTR publieke fondsen worden ter beschikking gesteld door de
installatiestaat. Dit betekent dat het Protocol van het Verdrag van Wenen in beginsel een beschik-
baar bedrag garandeert van 300 miljoen BTR, waarvan minstens de helft wordt bijgedragen door
de exploitant van de keminstallatie.

Op die manier wordt in het Verdrag van Wenen het principe aanvaard dat de installatiestaat een
deel van de aansprakelijkheid van de exploitant voor haar rekening kan nemen"', wat een belang-
rijk nieuw principe is in het IAEA-regime: het voorziet in een Staatstussenkomst, in analogie met
df bepaJingen van he/ Aan vuJJend Verdrag van BrusseJ onder het NE.A-regime.

Gelet op de belangrijke stijging van deze bedragen in vergelijking met het oorspronkelijke Ver-
drag van Wenen"*, laat het Protocol evenwel toe om in een overgangsperiode te voorzien in een
lager bedrag dan de minimumlimiet van 150 miljoen BTR. Gedurende een periode van 15 jaar
vanaf het inwerking treden van het Protocol van het Verdrag van Wenen - deze overgangsperiode
wordt het "phasing-in mechanism" genoemd - mag de aansprakelijkheid worden vastgelegd op
100 miljoen BTR (143,1 miljoen euro of 131 miljoen dollar). Het is aan landen zelfs toegelaten
om gedurende deze periode een nog lagere limiet vast te leggen, op voorwaarde dat de Staat zal
instaan voor het verschil tussen de lagere limiet en de 100 miljoen BTR. Dit mechanisme werd in
het leven geroepen om de toetreding van bepaalde landen - hoofdzakelijk van het voormalige
Oostblok - te vergemakkelijken'". Het probleem is namelijk het verschillende veiligheidsniveau
in vergelijking met de westerse kemcentrales. Verzekeraars zijn dan ook zeer weigerachtig om

Lamm, V., "Le Protocole d'amendement de la Convention de Vienne de 1963", o.c, 1998, 16.
Suransky, F., "Increased liability amounts under the 1997 Vienna Protocol and elsewhere", in fle/br/n
o/Ciw7 Afac/ear Z,iato%, NEA-OECD, Parijs, 2000, 119.
Er wordt van uitgegaan dat deze verhoging van de limiet er ook toe zal leiden dat ook milieuschade zal
worden gedekt, met dien verstande dat het aan de bevoegde rechter toekomt om te bepalen in welke
mate milieuschade voor vergoeding in aanmerking komt (Gomez del Campo, J., "Working Group 2
Report. Report on Environmental Nuclear Damage", in "Nuclear Inter Jura 1999", Ac, 205-206, hierin
bijgestaan door Blanchard, P., "Responsibility for Environmental Damage caused by Nuclear Acci-
dents", in "Nuclear Inter Jura 1999", Ac, 286).
Suransky, F., "Increased liability amounts under the 1997 Vienna Protocol and elsewhere", in "Reform
of Civil Nuclear Liability", Ac, 120.
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dekking te verlenen aan de centrales in het voormalige Oostblok, zolang deze niet voldoen aan de
westerse normen"*.

Eens het Protocol van het Verdrag van Wenen in werking treedt, zal dus een minimumbedrag van
100 miljoen BTR - dat gedeeltelijk kan bestaan uit publieke fondsen - gegarandeerd zijn"'.
Vanaf 15 jaar na het in werking trcden zal het minimale beschikbare bedrag 300 miljoen BTR
bedragen, waarvan minstens de helft ten laste zal vallen van de exploitant van de kerninstallatie;
de verdragsluitende Staten hebben bijgevolg 15 jaar de tijd om het beschikbare bedrag te verdrie-
voudigen. Het phasing-in mechanisme is uiteraard minder voordelig voor slachtoffers van een
kernongeval; bovendien dreigt hierdoor de harmonisering van de in de verschillende landen be-
schikbare bedragen, in het gedrang te komen^°.

Het spreekt voor zich dat de bedragen die uiteindelijk werden aanvaard, het resultaat zijn van een
compromis waarover jarenlang werd onderhandeld. Enerzijds was er de betrachting van landen
die geen kcrninstallaties hebben om zo hoog mogelijke bedragen te genereren en anderzijds werd
geoordeeld dat ook landen met weinig kerninstallaties en beperkte verzekeringsmogelijkheden
dienden te worden toegelaten tot het internationaal-rechtelijke regime^'.

Een rweede belangrijke bepaling van het Protocol van het Verdrag van Wenen geeft aan de ver-
dragsluitende Staten de mogelijkheid om in het interne recht een systeem van onbeperkte aan-
sprakelijkheid in te voeren. Artikel 9 van het Protocol voegt een bepaling toe aan artikcl VII van
het Verdrag van Wenen op basis waarvan een land waar de exploitant onbeperkt aansprakelijk is,
een beperking mag stellen aan het bedrag waarvoor de exploitant wordt verplicht om een verzeke-
ringsdekking te nemen. Dat bedrag mag echter niet lager zijn dan 300 miljoen BTR. Een voorstel,
tijdens de onderhandelingen, om voor wat betreft letselschade, een onbeperkte aansprakelijkheid
in te voeren, werd niet aanvaard'".

Tenslotte is van belang dat het Protocol een procedure in het leven roept die moet toelaten om de
aansprakelijkheidslimiet makkelijker te wijzigen. Volgens artikel V D van het Protocol van het
Verdrag van Wenen zal een bijeenkomst van de verdragsluitende Partijen worden samengeroepen
om de aansprakelijkheidslimieten te wijzigen indien een derde van de verdragsluitende Staten
daarom verzoekt. Een wijziging zal worden aangenomen indien bij de stemming een quorum
wordt bereikt van tenminste de helft van dc Verdragpartijen en indien het voorstel met 2/3 meer-
derheid wordt goedgekeurd. Een aangenomen wijziging moet echter door de Directeur Generaal
van het Intemationaal Atoomagentschap ter goedkeuring worden genotificeerd aan alle verdrags-
staten. Het amendement zal pas zijn aanvaard indien in de daarop volgende periode van 18 maan-
den tenminste een derde van de verdragsstaten hun akkoord met het amendement hebben mede-

Warren, G.C., "Vienna Convention revision: a review of the exercise and the insurance implications in
the provisions under discussion", Afac/ea/- Low Su//efi/i, n° 55, 1995, 14.
Al wordt erop gewezen dat het basisbedrag reeds veertig keer hoger is dan het bedrag zoals voorzien in
het oorspronkelijke Verdrag van Wenen (Lamm, V., "Le Protocole d'amendement de la Convention de
Viennc dc 1963", o.c., 17); zie ook Horbach, N.L.J.T., "Lacunae of International Nuclear Liability
Agreements", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", /.c,
66.
Reyners, P., "Modernisation du regime de responsabiiite civile pour les dommages nucleates: Revi-
sion de la Convention de Vienne et Nouvelle Convention sur la reparation compl6mentaire des dom-
mages nucleates", o.c, 1998, vol. 3, 755.
US Non-Paper on an Approach to Revising the Vienna Convention to attract Broad Adherence, Stand-
ing Committee on Liability for Nuclear Damage, 10th session, Wenen, 31 oktober - 4 november 1994,
SCM//0/AW.-*, 18 november 1994, 104.
Revised Polish Proposal, SCNIV8/7 Rev. 1,5CM/70/WF.4, november 1994.
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gedeeld aan de Directeur Generaal. Bovendien zal een goedgekeurd amendement pas 12 maanden
na de goedkeuring in werking treden, en dan nog e/ife/ voor die landen die het amendement heb-
ben aanvaard. Het is niet overdreven te stellen dat de procedure om de aansprakelijkheidslimieten
te verhogen zeer zwaar i s ' " en dat het niet zeker is of deze formule soepelcr zal zijn dan een
gewone "conventionele" verdragswijziging. Doordat geen enkel land kan worden verplicht om
een wijziging van de limieten te aanvaarden, valt daarenboven te vrezen dat van een harmonisatie
van de bedragen op termijn nog nauwelijks sprake zal zijn.

Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat in de loop van de onderhandelingen bij de revisie
van het Verdrag van Wenen, werd voorgesteld om voor wat betreft de beperking van de aanspra-
kelijkheid van de exploitant, de zgn. "breakability clause" in te voeren. Via een dergelijke clausu-
le, die bijvoorbeeld is terug te vinden in het CLC-Verdrag van 1969, kan in een aantal specifieke
gevallen de beperking van de aansprakelijkheid worden doorbroken'**. Bij de revisie van het
Verdrag van Wenen werd voorgesteld om een analoge clausule in te voeren in het nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht: de exploitant van de kerninstallatie zou zich niet op de beperking van de
aansprakelijkheid kunnen beroepen indien hij opzettelijk dc toepasselijke veiligheidsvoorschriften
niet zou hebben nageleefd'". In het Standing Committee werd dit voorstel bekritiseerd omdat het
de afhandeling van de vorderingen zou vertragen en compliceren^; het werd uiteindelijk niet in
het Protocol opgenomen.

J./.4.2. /te/eva/i/e ftepa/i'ngen /n Ae/ Kerrfrag mzafe 5//£ome«rfe Compe/i5a//e

Het Verdrag inzake Bijkomende Compcnsatie van 1997 garandeert de beschikbaarheid van een
bedrag van 600 miljoen BTR (858,63 miljoen euro, 34,6 miljard BEF of 1,8 miljard NLG). Dit
bedrag wordt bijeengebracht voor de helft door de installatiestaat en voor de andere helft door
bijdragen van de verschillende Verdragsluitende Staten.

De eerste schijf van 300 miljoen BTR wordt gegarandeerd door de Installatiestaat'" - dit bedrag
correspondeert met de aansprakclijkheidslimiet onder het herziene Verdrag van Wenen"*. Op
welke wijze dit bedrag dient te worden samengesteld, wordt in het Verdrag niet gespecificeerd;
aangenomen wordt dat dit zowel kan via private verzekering, een pool van exploitanten als via
een regionaal verdrag'". Op zich leidt deze bepaling niet tot de verplichting van een gegeven
Staat om publieke fondsen ter beschikking te stellen; dit zal slechts het geval zijn indien de andere
middelen voor het samenstellen van de 300 miljoen BTR, hebben gefaald. Aan de vereisten van

Ook in die zin Reyners, P., "Modernisation du regime de responsabilite civile pour les dommages
nucleates: Revision de la Convention de Vienne et Nouvelle Convention sur la reparation complemen-
taire des dommages nucleaires", o.c, 756.
Inzake de aansprakelijkheid voor schade door olieverontreiniging op zee is de scheepseigenaar niet
gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken indien de schade door verontreiniging het gevolg is van
zijn persoonlijk handelen of nalaten, begaan hetzij mcl het opzet zodanige schade te veroorzaken, het-
zij roekeloos en in de wetenschap dat zodanige schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Deze be-
paling werd wel gewijzigd door het Protocol van 1992; cfr. j'n/ra, hoofdstuk 12.
Lopuski, J., "Civil liability for nuclear damage: selected questions connected with the revision of the
Vienna Convention", in "Nuclear Accidents. Liabilities and Guarantees", Ac, 204-205.
Lopuski, J., "Civil liability for nuclear damage: selected questions connected with the revision of the
Vienna Convention", in "Nuclear Accidents. Liabilities and Guarantees", Ac, 206.
Artikel III, 1 van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie.
Boulanenkov, V., "Main features of the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear
Damage - an overview", in fle/orm o/GV;7 Me/ear /.iato/ify, AEN-OECD, Parijs, 2000, 167.
McRae, B., "La Convention sur la reparation: sur la voie d'un regime mondial permettant de faire face
4 la responsabilite' et a l'indemnisation des dommages nucliaires", o.c, 32.
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het Verdrag zal zijn voldaan zodra bijvoorbeeld de installatiestaat de exploitant zou verplichten
om een aansprakelijkheidsverzekering tc hebben van 300 miljoen BTR. In dit geval zal de instal-
latiestaat zelf niet meer worden verplicht om haar eigen publieke fondsen aan te spreken.

In een overgangsperiode tot 12 September 2007 is het voldoende dat een bedrag van 150 miljoen
BTR wordt ter beschikking gesteld"". Voor wat betreft deze eerste schijf werd bijgevolg, net als
bij het Protocol van het Verdrag van Wenen, voorzien in een phasing-in mechanisme. De bepa-
lingen van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie zijn zo geformuleerd dat landen een
lagere aansprakelijkheidslimiet kunnen handhaven, op voorwaarde dat de Staat instaat voor het
verschil tot een bedrag van 150 miljoen BTR. Dit is met name van belang voor landen van het
voormalige Oostblok zoals Bulgarije en Litouwen waar een aansprakelijkheidsgrens geldt van 15
miljoen BTR (21,46 miljoen euro, 865,8 miljoen BEF of 47,3 miljoen NLG).

Het verschil tussen de grenzen in het Protocol van het Verdrag van Wenen en het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie bestaat er bijgevolg in dat het beschikbare minimumbedrag onder het
Verdrag inzake Bijkomende Compensatie een derde hoger ligt dan onder het Protocol van het
Verdrag van Wenen. Indien een land zou toetreden tot beide Verdragen, dan zal de 150 miljoen
BTR in de plaats komen van de 100 miljoen BTR die is voorgeschreven in het Protocol van het
Verdrag van Wenen"'.

De tweede schijf van eveneens 300 miljoen BTR, wordt gevormd door een internationaal publiek
fonds, bestaande uit bijdragen van de verschillende Vcrdragsluitende Staten. Deze bijdragen wor-
den berekend op basis van de nucleaire capaciteit van een Verdragsstaat enerzijds en een percen-
tage van de bijdrage van de verschillende Staten tot de UNO™. De netto nucleaire capaciteit van
een installatiestaat wordt inderdaad vermenigvuldigd met 300 BTR™. De formule is zo opgesteld
dat minstens 90% van deze schijf wordt samengebracht door landen die over keminstallaties
beschikken. Aangezien de landen die over keminstallaties beschikken ook mcer bijdragen tot de
UNO, betekent dit in de praktijk dat meer dan 98 % van deze schijf zal worden samengebracht
door de "genucleariseerde" landen"". Artikel IV. 1, b bepaalt dat landen die de minimumbijdrage
van de UNO betalen en die geen kernenergiepark bezitten, niet kunnen worden verplicht om een
bijdrage in de tweede schijf te betalen.

Artikel III, 1, a, ii) voorziet in een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de dag dat het Verdrag werd
opengesteld ter ondertekening.
Horbach, N.L.J.T., "Lacunae of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.L.J.T.
(ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", / .c , 72.
Artikel IV, a) van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie luidt: "The formula for contributions
according to which the Contracting Parties shall make available the public funds (...) shall be deter-
mined as follows: (i) the amount which shall be the product of the installed nuclear capacity of that
Contracting Party multiplied by 300 SDR's per unit of installed capacity and (ii) the amount deter-
mined by applying the ratio between the United Nations rate of assessment for that Contracting Party
as assessed for the year preceding the year in which the nuclear incident occurs, and the total of such
rates for all Contracting Parties to 10 % of the sum of the amounts calculated for all Contracting Parties
under sub-paragragh (i)". Teneinde deze bijdragen te kunnen berekenen, is elk land dat tot het Verdrag
toetreedt ertoc gehouden om een lijst op te geven van keminstallaties (artikel VIII, 1 van het Verdrag
inzake Bijkomende Compensatie).

Tijdens de onderhandelingcn werden verschillende berekeningen gemaakt, uitgaande zowel van 100,
250 als 350 BTR (SCM//// /JW.//A/OD./) .
McRae, B., "La Convention sur la reparation: sur la voie d'un regime mondial permettant de faire face
a la responsabilite et a 1'indemnisation des dommages nucl^aires", o.c, 32; zie ook Horbach, N.L.J.T.,
"Lacunae of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.L.J.T. (ed), "Contemporary
Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 70.
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Er dient ook op te worden gewezen dat in principe de landen die reeds zijn toegetreden tot hct
Verdrag van Parijs en het Verdrag van Wenen en die de basisprincipes van deze verdragen reeds
in hun interne recht hebben omgezet, vrij kunnen toetreden tot het Verdrag inzake Bijkomendc
Compensatie, op voorwaarde uiteraard dat in de interne wetgeving voldoende bedragen beschik-
baarzijn'".

Opmerkelijk is overigens de bepaling dat de uit de tweede schijf gegenereerde bedragen, voor de
helft zullen worden gebruikt ter vergoeding van schade uit een kernongeval buiten de installa-
tiestaat (grensoverschrijdende schade), voorzover deze schade niet werd vergoed onder de eerste
schijf*". Het is duidelijk de bedoeling geweest van deze bepaling om zoveel mogelijk landen,
waaronder landen die niet over eigen kerninstallaties beschikken, aan te moedigen om tot het
Verdrag toe te treden^". Hoewel het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie de beschikbare
fondsen verhoogt, blijft de situatie voor slachtoffers van de installatiestaat onveranderd ten aan-
zien van het Protocol van het Verdrag van Wenen, dat eveneens voorziet in een bedrag van 300
miljoen BTR. De verhoging van de beschikbare bedragen onder het Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie zal dan ook voornamelijk de slachtoffers van grensoverschrijdende schade ten goede
komen"*. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het reserveren van een deel van de tweede
schijf voor grensoverschrijdende schade niet wordt verplicht gesteld zodra de installatiestaat 600
miljoen BTR (of meer) ter beschikking stelt"'.

Een belangrijke vaststelling is dat beide schijven onder het Verdrag inzake Bijkomende Compen-
satie worden samengesteld uit fondsen die van de overheid afkomstig zijn. De gelijkenis met het
Aanvullend Verdrag van Brussel van 1963 is dan ook treffcnd - al zijn er ook verschillen vast te
stellen tussen het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie en het Aanvullend Verdrag van Brus-
sel"". Tijdcns de onderhandelingen was initieel nochtans sprake van een collectieve bijdrage van
de nucleaire sector. Verscheidene wijzen van pooling werden besproken, maar voornamelijk door
de aanzienlijke verschillen inzake het veiligheidsniveau van de kerninstallaties in de verschillende
landen, werd de idee van een gemeenschappelijke bijdrage van de exploitanten verlaten"' ***.

Het Verdrag voorziet in ccn procedure voor het ter beschikJcing stellen van deze fondsen. Indien
zich een kernongeval heeft voorgedaan, zal de Verdragsluitende Staat wiens rechtbanken bevoegd
zijn, de andere Verdragsluitende Staten inlichten zodra de schade uit het kernongeval meer dreigt
te bedragen dan de 300 miljoen BTR van de eerste schijf. Vervolgens zal aan de andere landen

McRae, B., "Overview of the Convention on Supplementary Compensation", in /te/brm o/"C/vi7 M<-
c/eorZ.ioW/iO', NEA-OECD, Parijs, 2000, 177-178.
Artikel XI, 1, b) van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie.
McRae, B., "La Convention sur la reparation: sur la voie d'un regime mondial permettant de faire face
a la responsabilite' et a l'indemnisation des dommages nucleaires", o.c., 33; McRae, B., "Overview of
the Convention on Supplementary Compensation", in "Reform of Civil Nuclear Liability",/.c, 181.
Gomez del Campo, J., "Working Group 2 Report. Report on Environmental Nuclear Damage", in
"Nuclear Inter Jura 1999", Ac, 207.
Artikel XI, 2 van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie.
Reyners, P., "Modernisation du regime de responsabilite civile pour les dommages nucliaires: Revi-
sion de la Convention de Vienne et Nouvelle Convention sur la reparation complementaire des dom-
mages nucleaires", o.c, 760.
Er was onder meer sprake van een intemationaal fonds dat door het IAEA zou worden beheerd en dat
zou worden gespijsd door bijdragen van de exploitanten van de verschillende Verdragsluitende Staten
(IAEA, GOV/2735, 3 juni 1994, 4). Met name landen uit het voormalige Oostblok leken gekant tegen
een te zware aansprakelijkheid van de exploitant, aangezien hierdoor de investeringen in veiligheid in
het gedrang konden komen (IAEA, GOV/2735, 3 juni 1994, 3).
Cfr. supra, in § 2.2.2.2 van hoofdstuk 2. . , . •
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worden gevraagd om de fondsen uit de tweede schijf ter beschikking te stellen. Het Verdrag voor-
ziet bijgevolg niet in een voora/&aan</e/yA:e bijdrage in het Internationale fonds'".

Tot slot moet worden gewezen op artikel XXV van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie
dat voorziet in een vereenvoudigde procedure tot wijziging van het Verdrag met betrekking tot de
bedragen. Een wijziging kan plaatsvinden indien een derde van de Verdragspartijen daarom
vraagt. Maar een amendement wordt pas aanvaard indien niemand tegenstemt; bovendien vereist
het inwerking tredcn van een op deze wijze aanvaard amendement dat alle Verdragspartijen hun
akkoord bevestigen in een periode van 36 maanden na notificatie. Bij gebrek aan een dergelijke
bevestiging, wordt het amendement geacht te zijn verworpen (artikel XXV, lid 4).

3. /.4.3. De voor5/e//en in nef fajrfer van de revw/e van ne/

Na de ondertekening van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede generatie heb-
ben de landen van de NEA zich ten overstaan van de leden van het Verdrag van Wenen ertoe
geengageerd om na de revisie van het Verdrag van Wenen ook snel werk te maken van de revisie
van het Verdrag van Parijs'**. In het licht hiervan heeft de NEA een studie laten uitvoeren omtrent
de wenselijkheid om ook het Verdrag van Parijs en het Aanvullend Verdrag van Brussel aan te
passen"'. Hoewel het Verdrag van Parijs desgevallend kan worden aangepast door middel van
beslissingen en interpretaties van het Bestuurscomite, werd het, wegens het niet bindende karakter
ervan, verkieslijk geacht om toch over te gaan tot een Verdragswijziging^. Tegelijk kan een
toetreding van de leden van het Verdrag van Parijs tot het Verdrag inzake Bijkomende Compen-
satie leiden tot onduidelijkheden in verband met de relatie tot het Aanvullend Verdrag van Brus-
sel"".

Inmiddels is de werkgroep die zich over de revisie buigt reeds meermaals samengekomen. E6n
van de belangrijkstc thema's op de agenda is het bedrag van de aansprakelijkheid van de exploi-
tant van een kerninstallatie. Hierbij wordt zowel onderhandeld over de hoogte van de aanspra-
kelijkheid van de exploitant, over de "claims handling costs" en over het principe van de beperkte
aansprakelijkheid zelf.

Door de onmiskenbare band tussen de aansprakelijkheidslimiet van de exploitant en het bedrag
van de verzekeringsplicht van de exploitant, hebben de Verdragsluitende Partijen bij de onderhan-
delingen een beroep gedaan op de verzekeringssector. Het is de bedoeling om de aansprakelijk-
heidsbeperking op te trekken in functie van de toegenomen capaciteit van de verzekeringsmarkt.
Volgens de lopende voorstellen zou de aansprakelijkheidslimiet worden vastgesteld op een bedrag

*** Boulanenkov, V., "Main features of the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear
Damage - an overview", in "Reform of Civil Nuclear Liability", / . c , 196; Reyners, P., "Modernisation
du regime de responsabilite civile pour les dommages nucleaires: Revision de la Convention de Vienne
et Nouvelle Convention sur la reparation complemcntaire des dommages nucleaires", o.c, 761.

*** Reyners, P., "Modernisation du regime de responsabilite civile pour les dommages nucleaires: Revi-
sion de la Convention de Vienne et Nouvelle Convention sur la reparation complementaire des dom-
mages nucleaires", o.c, 763.

' " Aide Memoire in Amendments to the Paris Convention of Third Party Liability in the Field of Nuclear
Energy resulting from the proposed Revision of the Vienna Convention of Civil Liability for Nuclear
Damage, W£4/I£G/Z>OCfP7;4 van 2 juni 1997.

' " Horbach, N.L.J.T., "Lacunae of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.LJ.T.
(ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", / .c , 77-78.

*" Horbach, N.L.J.T., "Lacunae of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.L.JT.
(ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 78.
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tussen 300 en 600 miljoen B T R ^ **'. De exploitanten beschouwen een limiet van 600 miljoen
BTR als extreem zwaar"°; volgens de onderhandelaars moet dit bedrag misschien nict volledig
via de nucleaire verzekeringspools worden gedekt, maar zou ook de Staat bedragen ter be-
schikking kunnen stellen, mits hiervoor een bepaalde vergoeding wordt aangerekend"'. Daaren-
boven wordt de mogelijkheid besproken om een phasing-in mechanisme in te voeren, zoals in het
Protocol van het Verdrag van Wenen en het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie.

Van belang is ook dat het er sterk op lijkt dat de onderhandelaars hebben ingestemd met het prin-
cipe dat Verdragsstaten de mogelijkheid zullen hebben om een onbeperkte aansprakelijkheid van
de exploitant in te voeren*^. Deze onbeperkte aansprakelijkheid zou dan worden gekoppeld aan
een beperkte verzekeringsplicht.

Bijkomend wordt onderhandeld over de vraag of de kosten naar aanleiding van een aansprakelijk-
heidsvordering - claims handling costs - moeten zijn inbegrepen in het voorziene
aansprakelijkheidsbedrag (zoals het geval is in de VS op basis van de Price-Anderson Act), dan
wel of deze kosten moeten worden vergoed boven op de aansprakelijkheid van de exploitant.
Vooral de verzekeraars dringen erop aan dat deze kosten zouden deel uitmaken van de
aansprakelijkheidsdekking, zoniet zouden zij hun maximale risico moeilijk kunnen berekenen'*'.
Tenslotte wordt ook de mogelijkheid besproken om een vereenvoudigde wijzigingsprocedure in
het Verdrag in te schrijven. Volgens een bepaald voorstel zou het NEA-Steering Committee de
bevoegdheid moeten krijgen om de bedragen te wijzigen; maar tcgen dit voorstel bestaat aan-
zienlijke weerstand: tegenstanders wijzen op de vrijheid van de Verdragspartijen om de bedragen

•• • 5 9 4

te wijzigen .
In de bovenstaande paragrafen werd telkens gerefereerd aan de verschillende bedragen - zowel
aansprakelijkheid van de exploitant als de tussenkomst van de Staat - en dit zowel in Belgig,
Nederland als op basis van de huidige en toekomstige nucleaire aansprakelijkheidsverdragen. Om
de bedragen zelf in een juiste context te kunnen plaatsen, zal hieronder een overzicht worden
gegeven van de bedragen die in een aantal landen beschikbaar zijn. Hier zal met name ook de
vraag worden beantwoord welk element van doorslaggevende invloed is op het bedrag dat in een
bepaald land kan worden verzekerd.

3.1.5. Vergelijking van de bedragen in een aantal landen

Uit de Preambule van het Verdrag van Parijs kan worden afgeleid dat het in de bedoeling ligt van
de Verdragsluitende Staten om een zekere harmonisatie in de wetgeving van de verschillende
landen te bewerkstelligen. Het Verdrag van Parijs voert een aantal limieten in; er kan dus worden

Rustand, H., "Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy. Progress report
on negotiations to revise the Convention", in "Reform of Civil Nuclear Liability", Ac, 143.
Eighth Meeting of the Contracting Parties to revise the Paris Convention, iVf^/AfG/CPPCfiOOOj/i, 5

Delpirou, D., "L'evolution des conventions sur la responsabilite civile nucleaire - enjeux pour Electri-
cite de France", in /te/orm o/Gv:7 AW/ear LiaW/iVy, NEA-OECD, Parijs, 2000, 136.
Eighth Meeting of the Contracting Parties to revise the Paris Convention, Af£/f/i;£G/C/>/>CY2000,)/5, 5.
Delpirou, D., "L'evolution des conventions sur la responsabilite civile nucleaire - enjeux pour Electri-
cite de France", in "Reform of Civil Nuclear Liability", Ac, 144.
Eighth Meeting of the Contracting Parties to revise the Paris Convention, N£,4/Z.£G/CWQ'.2000;/5,2.
Zie hierover ook Harbrucker, D., "Claims Settlement procedures and costs", in "Reform of Civil Nu-
clear Liability", Ac, 380.
Rustand, H., "Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy. Progress report
on negotiations to revise the Convention", in "Reform of Civil Nuclear Liability", Ac, 145.
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verwacht dat de bedragen die in de verschillende landen beschikbaar zijn niet sterk verschillen.
Bijkomend erkent het Verdrag ook de mogelijkheid voor de verschillende landen om bijkomende
maatregelen te nemen die zij nodig achten .

De vergelijking van de beschikbare bedragen wordt weergegeven in onderstaande tabel. Hierin
wordt zowel het bedrag weergegeven van de aansprakelijkheidslimiet van de exploitant, als van
de tussenkomst van de installatiestaat en van de tussenkomst van verschillende Verdragsluitende
Staten ("lnternationaal overheidsfonds"). Tegelijk wordt het totale beschikbare schadevergoe-
dingsbedrag aangegeven.

Verschillende bedragen (in miljoen euro)

NEA-regime

IAEA-regime

Protocol Wenen

Bijk. Compensatie

Belgie' (7)"»

Duitsland(19)

Frankrijk (59)

Ncderland(l)

Verenigde Staten
(106)

Zwitserland (5)

Aansprakelijkheid

7,15

5,45

214,65

214,65'°'

Nieuw: 297,47

Oud: 99,16

102,26'"

/ J . U 5 <*

91,47

340,36

218,77

9.7J0«"

523,6V «'

Installatie-
staat

243,27

214,65

214,65 ""

151,27

255,64

158,96

2.268,90

323,64

lnternationaal
overheidsfonds

178,88

• ; ? • :'*.:••:*• » ' " ; • ' - . ' . : ' f > .

-

429,31

178,88

178,88

178,88

178,88

( 1 7 8 , 8 8 ) ' "

-

Totaal beschik-
baar

429,31

5,45

429,31

858,63

476,35

429,31

690,17

429,31

2.609,23

9.960

647,29

' " De Preambule van het Verdrag van Parijs luidt: "Convinced of the need for unifying the basis rules
applying in the various countries to the liability incurred for such damage, whilst leaving these coun-
tries free to take, on a national basis, any additional measures which they deem appropriate ..."•
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j /wee Aerfragew mafen tfe eerefe 5c/i(//u;7 /'n wef FeroVag <>iza/:e Aiyfome/u/e Compensa-
te- </e wiyze van veraW/ng /usse/i a*e exp/o/7an/ en de m.s/a//af/e.ytaa/ worfiV n/e/ in «e/ Pierd/-ag

g «n a//e geva//e« de eerste 5cAy//n /o/aa/ 429,5/ m/7/oen euro 6ec/ragen.
)(/ c/j/er is />e/ aan/a/ A:ernreac/oren da/ in ne/ d'espe/re/7'end'e /anrf op / ya/iMari 2000 opera-

fe van ne/

i/i c/eze /a«rfe/i cen

voege «•
^0 Di7 is <̂ e scAjjf rfie a"oor rfe resp. Di/itee en .4merifczan5e cxp/oi/anren gezawen/i/A worrf/

g
fj 7n A'erfer/anrf woraV ooi rfe rferrfe 5c«i^"zoa/5 voorz/en in ne< /4anvw//ena' Kerrfrag van Bnw.se/
ter ftescni'fcl/ng ges/eW. A/aar rfoor rfe werfer^er/'g/ie/</svere/5/e vvo^Z ervan M/7gegaan a"a/ een
rfge/ van tfe rfoor rfe //erfer/anc/^e 5toa? /e/- ie5cni'W:;>ig ge5/e/rfeybn^5en en/:e/ za/ worsen «/7ge-
feerrf voor wa/ fte/re/? ̂ cnarfe ;n A'ea'er/anrf en oi/gevo/g wora"/ ne? oerfrag van fie rferrfe 5cn///n;e/
ĉ jge/eW 6/y fi"e ana"ere oea"ragen.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de verschillende landen een aanzienlijk verschil merkbaar is
in de hoogte van zowel de bedragen waarvoor de exploitant aansprakelijk is, als inzake de totale
beschikbare bedragen. Ook de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van het NEA- en van het
IAEA-regime vertonen opvallende verschillen.

In een land als Frankrijk ligt de aansprakelijkheid van de exploitant vrij laag in vergelijking met
Nederland, maar ook met Belgie na de wetswijziging van 8 juni 2000. De aansprakelijkheid van
de exploitant van een kerninstallatie in Nederland ligt ruim drie maal hoger dan in Frankrijk.

In Europa wordt een bijzondere plaats ingenomen door Duitsland en Zwitserland. In beide landen
is immers een systeem in voege van onbeperkte aansprakelijkheid. In Duitsland is de exploitant
sinds 1985 onbeperkt aansprakelijk voor de schade uit een kernongeval^*. Aan deze onbeperkte
aansprakelijkheid is een verzekeringsplicht gekoppeld van 500 miljoen D M " ' (255,64 miljoen
euro). Dit bedrag bestaat zelf uit twee schijven: de eerste schijf is de aansprakelijkheidsverzeke-
ring van de exploitant ten belope van een bedrag van 200 miljoen DM. Deze dekking kan worden
verkregen bij de Duitse nucleaire verzekeringspool. De tweede schijf bestaat uit een systeem van
onderlinge verzekering van de verschillende nucleaire exploitanten zelf*^. Bovenop de aanspra-
kelijkheid van de exploitant, stelt de Duitse Staat een som van eveneens 500 DM ter beschikking.
Het totale in Duitsland beschikbare schadevergoedingsbedrag bedraagt dus 690,17 miljoen euro,
met dien verstande dat de exploitant van de kerninstallatie ook aansprakelijk is voor de schade die
dit bedrag te boven gaat.

Ook in Zwitserland wordt de onbeperkte aansprakelijkheid gekoppeld aan een beperkte verzeke-
ringsplicht'". De exploitant is verplicht om zich te verzekeren tot een bedrag van 500 miljoen
Zwitserse CHF (323,64 miljoen euro)*™. Eenzelfde bedrag wordt door de Zwitserse Staat ter

§31 (1) van het Duitse Atomgesetz.
§ '3 (2) van het Duitse Atomgesetz.
Dangelmaier, P., "Nuclear Liability Insurance in the Federal Republic of Germany", in Me/ear /fec/-
dentt. Z,ia6i7i7ies and Guara/i/ee", OECD-IAEA Helsinki Symposium, Paris, 1993, 428; Pelzer, N.,
"Unbegrenzte Haftung", /.c., 64.
Zie artikel 3 en artikel 11 van de Zwitserse nucleaire aansprakelijkheidswet van 18 maart 1983. De
tekstvan deze wet is gepubliceerd als supplement bij de Afac/ear Low flu/torn, n° 32, 1983.
De oorspronkelijke wet legde de verzekeringsplicht op 300 miljoen CHF, maar het bedrag werd inmid-
dels tweemaal verhoogd, telkens met een bedrag van 100 miljoen CHF. Respectievelijk bij Ordonnan-
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beschikking gesteld. Het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag in Zwitserland bedraagt dus
1 miljard CHF (647,29 miljoen euro). Opvallend is ook dat de Zwitserse nucleaire aansprakelijk-
heidswet een bepaling bevat die de federale overheid verp/ic/;/ om de verzekeringsdckking te
verhogen zodra de verzekeringsmarkt tegen acceptabele voorwaarden een hogere dekking kan
aanbieden*"'. In de nabije toekomst zal de wet overigens opnieuw worden gewijzigd en zal de
exploitant worden verplicht om zich te verzekeren tot een bedrag van 1 miljard CHF - ofwel een
verdubbeling van het huidige bedrag. Uitgaande van de veronderstelling dat de hoogte van de
Staatstussenkomst ongewijzigd blijft, zal dan een totaal bedrag van 970,93 miljoen euro beschik-
baar zijn.

De achterliggende idee is dus in feite dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat op
de verzekeringsmarkt beschikbaar is. Zoals zal worden uiteengezet bij de analyse van verze-
keringen, is de verzekering van het nucleaire risico per land in hoofdzaak geregeld via nationale
nucleaire verzekeringspools*"". Maar de capaciteit van deze pools lijkt geen verband te vertonen
met het aantal kernreactoren in dat land. Op het eerste gezicht zou het namelijk logisch zijn dat
hoe mccr kerninstallaties worden verzekerd bij een nationale pool, hoe beter haar mogelijkheden
tot risicospreiding. Uit bovenstaande cijfers kan worden afgeleid dat het aantal kernreactoren in
een gegeven land geen invloed lijkt te hebben op de hoogte van de dekking die op de verzeke-
ringsmarkt wordt geboden. Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, met respectievelijk 19,
59 en 106 operationele kernreactoren, scoren vrij laag wat betreft de door de nucleaire verzeke-
ringspool aangeboden dekking - in de VS en in Duitsland is daarentegen een hoog bedrag be-
schikbaar via de captive van dc exploitanten. In Zwitserland en Nederland, waar de verzekerings-
industrie zich traditioncel sterk heeft ontwikkeld en waar respectievelijk slechts vijf en een reac-
tor(en) operationeel zijn, is toch, in vergelijking met de andere landen, een vrij hoge aanspra-
kelijkheidsdekking beschikbaar in de nationale nucleaire verzekeringspool. Het lijkt er dus inder-
daad op dat dc capacitcit op de nucleaire verzekeringsmarkt in belangrijke mate afhankelijk is van
de verzekeringsmarkt in het desbetreffende land.

Op zich is deze vaststelling volledig in overeenstemming met de ra/<o /egi's van het Verdrag van
Parijs. De idee was namelijk om de aansprakelijkheid te beperken op basis van een economisch
criterium, namelijk de capaciteit van de nationale verzekeringsmarkt. Het is evenwel niet zeker of
de verschillende bedragen van aansprakelijkhcidsverzekering van de exploitant daadwerkelijk
corresponderen met de capaciteit van de overeenstemmende verzekeringsmarkt. In Nederland lijkt
het beleid inderdaad regelmatig de bedragen te verhogen, hierbij telkens kijkend naar de capaci-
teit van de verzekeringsmarkt. In Belgie lijkt dit niet of veel minder het geval te zijn: het heeft
meer dan 15 jaar geduurd vooraleer het aansprakelijkheidsbedrag werd gewijzigd. Het lijkt dus
een goed idee om naar Zwitsers voorbeeld de overhcid te verplichten stelselmatig het bedrag opte
trekken a ra/o van de gestegen verzekeringscapaciteit.

Voor wat betreft de hoogte van de bedragen waarvoor de exploitant aansprakelijk is, dient te
worden vastgesteld dat de bedragen onvoldoende zijn om de kosten van een ernstig kemongeval
te vergoeden**". Volgens bepaalde schattingen lopen de kosten van het kemongeval in Tsjernobyl,
wanneer men uitsluitend de kosten in de voormalige Sovjet-Unie bekijkt, reeds op tot 15 miljard

tie van 2 december 1985 (/Vuc/enr Law fiu//e(/n, n° 37, 1986, 22) en bij Ordonnantie van 24 oktober
1990 (Me/ear Law Bu//e/;n, n° 47, 1991, 55-56).

*" Artikel 11.2 van de Zwitserse nucleaire aansprakelijkheidswet. . . .
*" Cfr. /n/ra, in § 2 van hoofdstuk 6.
*" Ook in die zin: Faure, M., "Economic Models of Compensation for Damage caused by Nuclear Acci-

dents: Some Lessons for the Revision of the Paris and Vienna Conventions", £uro/7ea/i ./our/ia/ o/£<w
a/irf £co/iom(cs, 1995, 31.
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dollar"* (16,4 miljard euro). Volgens dc eerste bcschikbare gegevens heeft het ongeval in Tokai-
mura van 1999 evencens 10 miljard dollar (10,9 miljard euro) schade veroorzaakt*'. De beschik-
bare cijfers voor de ongevallen in Tsjernobyl en Tokaimura laten onvoldoende toe om na te gaan
welk deel van het bedrag voortkomt uit vorderingen van derden en wat het aandeel is van de
eigenschade van de exploitant; toch geven de cijfers aan dat de beschikbare bedragen ontoerei-
kend zullen zijn. .

De overheidstussenkomst in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht werd steeds beschouwd als een
tijdelijk fenomeen dat diende te worden afgebouwd naarmate de nucleaire industrie aan maturiteit
zou winnen. Bijgevolg werd in de VS werd de overheidstussenkomst geleidelijk afgebouwd om in
1982 te worden afgeschaft^*. De VS is met andere woorden trouw gebleven aan het pragmatische
uitgangspunt van de overheidstussenkomst"", al moet worden erkend dat ook in de VS nog steeds
de aansprakelijkheid van de exploitant wordt beperkt. Tegelijk dicnt te worden vastgesteld dat de
Belgische wetgever consequent heeft gehandeld bij de wetswijziging van 8 juni 2000, in die zin
dat de tussenkomst van de Belgische Staat in de tweede schijf van het Aanvullend Verdrag van
Brussel, werd afgeschaft"". In Nederland daarentegen is de bereidheid van Staat om schadever-
gocding uit te keren ten gevolge van een kernongcval in 1991 nog drastisch toegenomen.

Tot slot tonen de cijfers aan dat het enkele feit dat een land geen partij is bij het Verdrag van
Parijs of van Wenen, op zich een onvoldoende reden is om de bescherming van slachtoffers van
een kemongeval in vraag te stellen**". In de Verenigde Staten is het totale beschikbare schade-
vergoedingsbedrag immers het hoogst. Nochtans dient te worden gewaarschuwd voor een al te
eenzijdige vcrgelijking van cijfers. Zij geven een indicatie, maar ook andere factoren die de be-
scherming van slachtoffers bcpalen, diencn in aanmerking te worden genomen. Zo kan de positie
van een slachtoffer aanzienlijk verschillen naargelang het in een gcgeven land beschikbare sociale
zekerheidssysteem; tegelijk zijn bijvoorbceld de verjaringstermijnen van land tot land verschil-
lend, wordt causaliteit verschillend geinterpreteerd, etc. Tenslotte worden van land tot land ver-
schillendc dekkingssystemen gehanteerd"".

3.1.6. Conclusie

De beperking van het aansprakelijkheidsbedrag werd officieel ingevoerd in de betrachting om
tezelfdertijd de kernenergie-industrie niet te bclasten met potentieel ruineuze aansprakelijkheids-
vorderingen en om slachtoffers te garanderen dat (beperkte) schadevergoedingsbedragen zouden
beschikbaar zijn. Uit de analyse is gebleken dat slechts een critcrium werd gebruikt ter beoorde-
ling van het financiele risico van de nucleaire industrie, namelijk de capaciteit van de verzeke-

Cijfer gcciteerd in Faure, M. en Skogh, G., "Compensation for Damages caused by Nuclear Accidents:
a Convention as Insurance", 77ie Geneva Papers on /to/ts anrf //uurance, vol. 17, n° 65, 1992, 505.
Cijfer geciteerd in de voorbereidende werken van de wetswijziging van de Belgische wet van 22 juli
1985: Verslag, 24 mei 2000, Par/e/nen/o/re S to len , GZ/1999-2000, 560/002, 5.
Cfr. m/ra hoofdstuk 13.
Vandcn Borrc, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via intemationale
Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelacre, K. en Verhoosel, G., (red.),
"Grensoverschrijdende milieuproblemen", Ac, 478.
Met dien verstande dat de Belgische Staat enkel nog ten dele zal bijdragen in de derde "solidariteits-
schijf van het Aanvullend Verdrag van Brussel.
Vanden Bone, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via intemationale
Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en Verhoosel, G., (red.),
"Grensoverschrijdende milieuproblemen", / . c , 484.
Cfr. j/i/ra, in § 4.1.5 van dit hoofdstuk.
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ringsindustrie. De aansprakelijkheidslimiet van de exploitant van een kerninstallatie wordt dus in
principe gekoppeld aan de verzekeringscapaciteit.

Maar op basis van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen bestaat er geen enkele garantie dat
het bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, overeenstemt met de efTectieve capaciteit van
de desbetreffcnde nucleaire verzekeringspool. Men zou kunnen zeggen dat de koppeling tussen de
aansprakelijkheidslimiet en de verzekeringscapaciteit op statische wijze in de Verdragen is inge-
schreven. De achterliggende idee van de koppeling tussen limiet en capaciteit is namelijk niet met
zoveel woordcn opgenomen in de Verdragstekst. Het lijkt daarom nuttig dat een nationale wet-
gever de nucleaire verzekeringspools verplicht om periodiek te melden wat haar werkelijke ver-
zekeringscapaciteit is en dat de aansprakelijkheidslimiet daaraan wordt aangepast*".

Zckcr in het Verdrag van Parijs wordt de koppeling onmogelijk gemaakt: door ook een maxi-
mumlimiet vast te leggen kan de aansprakelijkheidsgTens eigenlijk onmogelijk de evolutie van de
verzekeringsmarkt volgen. Hopelijk wordt van de revisie van het Verdrag van Parijs gebruik
gemaakt om tenminste deze maximumaansprakelijkheid op te heffen. Een systeem dat de evolutie
wil volgen van de verzekeringsmarkt dient logischerwijze een flexibele aansprakelijkheidslimiet
te hanteren - hetgeen ook werd aangegeven door de auteurs van het Voorlopig Rapport"*.

Het feit dat (de aansprakelijkheidslimiet van) de Verdragen van Wenen en Parijs nooit zijn ge-
wijzigd, hoeft overigens niet te verbazen omdat onder beide Verdragen er geen bepaling voorhan-
den is die toelaat om het Verdrag, als was het maar inzake het bedrag van de aansprakclijkheid
van de exploitant, op soepele wijze te kunnen wijzigen. In principe bevat zowel het Verdrag in-
zake Bijkomende Compensatie als het Protocol van het Verdrag van Wenen een procedure omde
bedragen te wijzigen, maar de procedures blijven zeer ingcwikkeld. Een verandering van de
flexibiliteit van het bedrag van de aansprakelijkheid lijkt uitgesloten.

Meteen rijst de vraag naar dc mate waarin de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de twee-
de generatie erin slagen een werkelijke verandering op gang te brengen. Op het eerste gezicht
lijken deze Verdragen inderdaad te leiden tot een aanzienlijke verbetering: op basis van het Proto-
col van het Verdrag van Wenen wordt de aansprakelijkheid van de exploitant opgetrokken tot 300
miljoen BTR en het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie garandeert de beschikbaarheid van
600 miljoen BTR (858,63 miljoen euro). Ten aanzien van de bestaande toestand betekent dit
inderdaad een verhoging van de beschikbare bedragen. Maar de nucleaire aansprakelijkheidsver-
dragen van de tweede generatie voorzien in cen verregaande tusscnkomst van de installatiestaat
en van, voor wat betreft de tweede schijf in het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie, de ver-
schillende Verdragsluitende Staten*". Beide verdragen leggen dus vooral bijkomende verplich-
tingen op aan de verschillende staten. Het uitgangspunt van het Voorlopig Rapport, op basis
waarvan dc Staatstussenkomst als voorlopig dient te worden aanzien, is dus geheel verlaten.
Bovendien blijven zelfs de gewijzigde bedragen zeer laag. . , , . . , .

Voor Belgie' en Nederland zou een toetreding tot het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie
leiden tot een verhoging van het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag, maar niet van de
aansprakelijkheid van de exploitanten. In beide landen is namelijk reeds 300 miljoen BTR be-

Dit uiteraard op voonvaarde dat de gegevens die de verzekeraar ter beschikking stelt, betrouwbaar zijn.
Met name op een gemonopoliseerde verzekeringsmarkt, kan de betrouwbaarheid van de cijfers worden
in twijfel getrokken. Zie hierover verder, in § 1.3.2 van hoofdstuk 15.
Cfr. j'n/hj, in § 1.3 van hoofdstuk 13.
Vanden Borre, T., "Recente ontwikkelingen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: innovatie of
renovatic?", o.c, 49.
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schikbaar; het verschil zal er dus in bestaan dat beide landcn in de tweede schijf van het Verdrag
inzake Bijkomende Compensatie een beroep kunnen doen op bijkomcnde fondsen, maar dat zij er
bij toetreding evenzeer zullen toe gehouden zijn een bijkomende bijdrage te leveren. Het lijkt
overigens zeer twijfelachtig of Belgie en Nederland, beiden lid van zowel het Verdrag van Parijs
van I960 als van het Aanvullcnd Verdrag van Brusscl van 1963, snel geneigd zullen zijn om
openbare middelen ter beschikking te stellen voor een kernongeval in bijvoorbeeld Oekraine,
waar de veiligheidseisen niet dezelfde zijn als in West-Europa. Het is bijgevolg hoogst twijfel-
achtig of de landen van het NEA-regime zullen geneigd zijn om toe te treden tot het Verdrag
inzake Bijkomende Compensatie of het Protocol van het Verdrag van Wenen. De nucleaire aan-
sprakelijkheidsverdragen van de tweede generatie slagen er evenmin als de aansprakelijkheids-
verdragen van de eerste generatie in om de gevolgen op te vangen van een zwaar kernongeval"*.
Het lijkt er stcrk op dat ook na het in working treden van de nucleaire aansprakelijkheidsverdra-
gen van de tweede generatie de bescherming van de kemenergie industrie primeert op de be-
scherming van het slachtoffer.

Bijkomend dient te worden vastgesteld dat de leesbaarheid van het internationale nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht met de komst van de Verdragen van de tweede generatie er niet bepaald is op
vereenvoudigd. Dit blijkt bijvoorbeeld indien een land van het NEA-regime zou toetreden tot het
Verdrag inzake Bijkomende Compensatie. Dit zou betekenen dat dit land onder beide Verdragen
en volgens verschillende verdeelsleutels zou worden verplicht om bij te dragen in het intematio-
nale publieke fonds. Terecht kan worden gesproken van een labyrint van internationale Verdragen
inzake nucleaire aansprakelijkheid'". Ook de Verdragen van 12 September 1997 zelf zijn reeds
moeilijk combineerbaar, met name inzake het verschillende startpunt van het phasing-in mecha-
nisme'".

Het beperkte bedrag van aansprakelijkheid wordt vaak gezien als een subsidie aan de nucleaire
industrie, aangezien hiermee de kosten van een kernongeval niet volledig worden geinternali-
seerd'". Het is dan ook weinig verbazingwekkend dat met name de beperking van de aansprake-
lijkheid van de exploitant van de kerninstallatie, zwaar onder vuur wordt genomen"®; landen als
Zwitserland, Japan en Oostenrijk wensen niet toe te treden tot het internationale nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht zolang het principe van de beperkte aansprakelijkheid in deze Verdragen
behouden blijft.

Warren, G.C., "Nuclear Damage under the 1997 Protocol: Conventional Thinking?", in "Reform of
Civil Nuclear Liability", Ac, 91.
Horbach, N.L.J.T., "Lacunae of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.L.J.T.,
(ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 81. Horbach wijst erop dat minstens
16 verschillende scenario's kunnen worden onderscheiden.
Bij het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie start het phasing-in mechanisme op de dag dat het
Verdrag werd opengesteld ter ondertekening. Dit betekent dat deze fase hoe dan ook zal zijn afgelopen
in September 2007. Onder het Protocol van het Verdrag van Wenen echter start het phasing-in mecha-
nisme echter na het van kracht worden van het Protocol.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objcctieve Aansprakelijkheid", Ac, 342 e.v.; Radetzki, M., "Limita-
tion de la responsabiliti civile nucleaire: causes, consequences et perspectives", o.c, 21.
Zie bijvoorbeeld Faure, M. en Van den Bergh, R., "Liability for Nuclear Accidents in Belgium from an
Interest Group Perspective", /n/erna//ona/ /tew'ew o/Aaw onrf £co/iom(cs, 1990, vol. 10, 241-254;
Hohlefelder, W., "Reconsideration of the Principle of the Nuclear Operator's Limitation of Liability",
o.c, 375; Pelzer, N., "Unbegrenzte Haftung", Ac, 35; Lopuski heeft het over "ridiculously low limits
of the operator" (Lopuski, J., "Civil liability for nuclear damage: selected questions connected with the
revision of the Vienna Convention", in "Nuclear Accidents. Liabilities and Guarantees", Ac, 203).
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Het feit dat het Protocol van het Verdrag van Wenen aan de Verdragsluitende toelaat om te kiezen
tussen een systeem van onbeperkte dan wel beperkte aansprakelijkheid, is dus reeds een stap in de
goede richting. Hopelijk zal de revisie van het Verdrag van Parijs tot eenzelfde resultaat leiden.
Traditioneel wordt evenwel gesteld dat een onbeperkte aansprakelijkheid weinig zou toevoegen,
omdat bij een faillissement van de exploitant een slachtoffer geen enkele compensatie van de
geleden schade zouden kunnen bekomen. Uit de rechtseconomische analyse zal evenwel blijken
dat ccn onbeperkte aansprakelijkheid bcpaalde voordelen biedt en dat een beperkte aanspra-
kelijkheid leidt tot een aantal economische neveneffecten*".

J.2. £ip£r&f/f£ van <fe aa/»s/M-aA«/i/*/r«a' in <fe ftyd

De aansprakelijkheid van de exploitant werd niet enkel beperkt in bedrag, maar ook in de tijd.
Hierondcr worden de overeenstemmende bepalingen besproken van het Verdrag van Parijs
(§ 3.2.1), van de Belgische wet van 1985 (§ 3.2.2) en van de Nederlandse WAKO (§ 3.2.3). In
§ 3.2.4 wordt de beperking van de aansprakelijkheid in de tijd naar toekomstig recht besproken.
Tenslotte worden in § 3.2.5 enkele conclusies getrokken inzake de beperking van de aansprake-
lijkheid in de tijd in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

3.2.1. Volgens het Verdrag van Parijs

Overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag van Parijs vervalt het recht op vergoeding indien de
rechtsvordering niet is ingesteld binnen de tien jaar na de datum van het kernongeval. Dc onder-
handelaars van het Verdrag van Parijs waren er zich van bewust dat een ernstig kernongeval kon
leiden tot niet eerder geziene vorderingen"". Indien bijgevolg de aansprakelijkheid van de ex-
ploitant niet zou worden beperkt, dan zou dit kunnen leiden tot het faillissement van de exploitant,
hetgeen ook nadelig zou zijn voor de slachtoffers van een kernongeval"'.

Net zoals de beperking van het bedrag waarvoor de exploitant kan worden aansprakelijk gesteld,
werd ook de beperking van de aansprakelijkheid in de tijd ingevoerd vanuit de dubbele bescher-
mingsdoelstelling van het Verdrag. Indien geen beperking zou worden ingesteld in de tijd zou de
verzekeraar van de cxploitant ertoe gehouden zijn om gcdurende een lange periode reserves aan te
houden tcneinde de uit een kernongeval voortkomende schade te dekken. Vooral na het ver-
strijken van de polis, zou dit voor de verzekeraar problematisch kunnen zijn. Anderzijds wilde
men ook slachtoffers bij wie de schade zich slcchts jaren na het kernongeval manifesteert het
recht niet ontzeggen schadevergoeding te vorderen. In de Expose des Motifs wordt overigens uit-
drukkelijk gewezen op de mogelijke bewijsproblemen om te bewijzen of tc ontkennen dat een
gegeven schade door een kernongeval werd veroorzaakt"^. Ook volgens de auteurs van het Har-
vard Rapport zou een snelle afhandeling van de sehadegevallen en een kortere verjaringstermijn
in het belang van de slachtoffers zijn: hoe langer de tijd tussen het kernongeval en het optreden
van gezondheidsschade, hoe moeilijkcr het wordt de causaliteit tussen beidc vast te stellen. Een
kortere verjaringstermijn zou tegelijk de verzekeringspremies drukken waardoor een hogere aan-
sprakelijkheidslimiet kan worden opgelegd*".

Zie met name hoofdstuk 15.
Expose rfes Mori/S, 53.
Camier, M.-C, "Responsabilile et Assurance du Risque Atomique", Ac, 92.
Expose rfes A/o///i, 55.
//orvarrf y?(j/?/)ort, 64 en 65.
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De beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant van de kerninstallatie in de tijd is in feite
ook een gevolg van het congruentievereiste"'': de verzekeringsindustrie was/is niet bereid om te
voorzien in een langere dekkingsperiode dan 10 jaar na het kemongeval. De rar/o /eg/5 van de
beperking van de aansprakelijkheid in de tijd is dan ook grosso modo dezelfde als deze van de
beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid.

Aan de leden van het Verdrag wordt evenwel de mogelijkheid gebodcn een langere termijn vast te
stellen dan een termijn van tien jaar, op voorwaarde dat de installatiestaat, voor de rechtsvorde-
ringen die zijn ingesteld na de termijn van 10 jaar, "maatregelen heeft genomen om de aansprake-
lijkheid van die exploitant te dckken". Hicruit valt niet eenduidig af te leiden of het de bedoeling
is dat de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant dient in te staan voor de aansprake-
lijkheid na 10 jaar na het kemongeval, dan wel of het bijvoorbeeld voldoende is dat de Staat in
dergelijke gevallen zal tussenkomen. Over het algemecn wordt aangenomen dat de aansprakelijk-
heid van de exploitant na 10 jaar na het kemongeval, kan worden gedekt door de Staat"'. Dit
betekent niet noodzakelijk dat de Staat deze schade zal dienen te dragen, maar dat de Staat ervoor
moet zorgen dat voor deze uitgebreide aansprakelijkheid ook een daadwerkelijke dekking voor-
handenis"""

Eenzelfde termijn is voorzien in artikel 6 van het Aanvullend Verdrag van Brussel: enkel die
rechten op schadevcrgoeding worden in aanmerking genomen, die binnen een termijn van 10 jaar
worden te gelde gemaakt. Hierbij moet worden aangegeven dat de termijn zoals voorzien in het
Verdrag van Parijs, een verschillende strekking heeft als deze in het Aanvullend Verdrag van
Brussel. Artikel 8 van het Verdrag van Parijs is een vervaltermijn: vorderingen die na 10 jaar na
het kemongeval worden ingediend kunnen niet meer worden uitgeoefend. Daarentegen heeft de
termijn van artikel 6 van het Aanvullend Verdrag van Brussel enkel betrekking op de twee bijko-
mende schijven van het Aanvullend Verdrag van Brussel en valt deze niet te beschouwen als een
vervaltermijn zoals in het Verdrag van Parijs. Het overschrijden van de termijn onder het Verdrag
van Brussel heeft enkel tot gevolg dat de installatiestaat zich niet meer tot de andere Verdragssta-
ten (derde schijf) zal kunnen richten voor vorderingen ingediend 10 jaar na het ongeval"* en dat
in principe ook de installatiestaat niet meer kan worden verplicht om haar bijdrage in de tweede
schijf ter beschikking te stellen. Uiteraard kan, wat dit laatstc betreft, de nationale wet hiervan
afwijken.

Artikel 8, c) van het Verdrag van Parijs voorziet in dc moge/iy&AeiV/ om bij nationale wet een
termijn van tenminste twee jaar vast te stellen als verjarings- of vervaltermijn ingaande op de dag
dat het slachtoffer kennis had of redelijkerwijze kennis had moeten hebben van zijn schade en van
de identiteit van de aansprakelijke exploitant. Na het verstrijken van deze periode van twee jaar
kan het slachtoffer geen enkcle vordering tot schadevergoeding indienen. Benadrukt dient te
worden dat het een mogelijkheid betreft waarvan een Verdragsluitende Staat kan gebruik maken.

Pelzer, N., "The present state of research carried out by the English speaking section of the Centre for
Studies and Research", o.e, 278. Cfr. m/ra, in § 4.1.1 van dit hoofdstuk.
Picard, M., "The Convention on third party liability in the field of nuclear energy", o.c, 363.
Ook in die zin Pierard, J.P., "Responsabilite civile. Energie atomique et droit compart", Ac, 364.
Dit wordt bevestigd in artikel VI van het Verdrag van Wenen op basis waarvan in een langere periode
dan tien jaar kan worden voorzien indien het recht van de installatiestaat bepaalt dat de aansprakelijk-
heid van de exploitant is gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering, door een andere financielc

^ zekerheid of door de Staat.
Bette, A. e.a., "La Reparation des Dommages Nucleaires en Europe", /.c, 34.
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Staten die eveneens lid zijn van het Aanvullend Verdrag van Brussel van 1963, die van deze
mogelijkheid wenscn gebruik te maken, kunnen enkel een verjaringstermijn van 3 jaar instellen.
Artikel 7 van het Aanvullend Verdrag van Brussel bepaalt dat, wanneer een Staat gebruik maakt
van de bevoegdheid zoals bepaald in artikel 8, c van het Verdrag van Parijs, de door haar bepaal-
de termijn een verjaringstermijn is van 3 jaar, die ingaat op de dag waarop de persoon die schade
heeft geleden kennis draagt of redelijkerwijze geacht kan worden kennis te dragen van de schade
en de aansprakelijke exploitant. Het doel van deze bepaling van het Aanvullend Verdrag van
Brussel is om in de mate van het mogelijke te komen tot een harmonisatie van de termijnen inge-
volge de mogelijkheid waarover de Verdragspartijen overeenkomstig artikel 8, c van het Verdrag
van Parijs beschikken om te voorzien in een termijn die niet minder bedraagt dan 2 jaar'-'. Het
beperkt de vrijheid van de Verdragspartijen om in een andere termijn te voorzien: ofwel bepalen
zij geen enkele termijn, ofwel een verjaringstermijn van drie jaar.

De termijn van twee of drie jaar wordt ook de "discovery rule""° of ontdekkingsregel genoemd.
In ieder geval mogen de termijnen van artikel 8, a gecombineerd met 8, c van het Verdrag van
Parijs in geen geval leiden tot een overschrijding van de termijn van 10 jaar. Indien bijgevolg een
slachtoffer van een kemongeval er slechts na 9 jaar na het kemongeval achterkomt dat een be-
paaldc schade het gevolg is van dat kemongeval, beschikt hij slechts over een jaar om zijn vorde-
ring in te dienen tegen de exploitant. , ..

Nochtans kunnen in drie gevallen vorderingen ook worden ingediend na de periode van 10 jaar.
Ten eerste kan de nationale wet in een langere periode voorzien, voorzover de aansprakelijkheid
van de exploitant is gedekt"'. Ten tweede kan het slachtoffer wiens schade is toegenomen ook na
10 jaar een bijkomende eis indienen, mits de bevoegde rechter nog geen eindvonnis heeft ge-
veld"*. En ten derde geldt een afwijkende termijn ingeval een kemongeval heeft plaatsgevonden
doordat radioactieve producten, splijtstoffen of afvalstoffen werden gestolen of zijn verloren"'. In
dat geval wordt de termijn van 10 jaar berekend vanaf de dag van het kemongeval, met dien
verstande dat de termijn in geen geval langer mag zijn dan 20 jaar te rekenen vanaf de datum van
de diefstal of het verlies.

Tegelijk dient te worden vastgesteld dat de termijn waarvan sprake in het Verdrag een algemene
termijn betreft, in die zin dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen vorderingen ingesteld ter
zake van zaakschade of letselschade. Nochtans werden voorstellen in die zin besproken " .

3.2.2. VoIgensdeBelgischewet22juli 1985

Overeenkomstig artikel 23, § 1 van de wet dienen vorderingen tot schadevergoeding tegen de
exploitant op srraffe van verval te worden ingesteld binnen 10 jaar na het kemongeval. Volgens
de tweede paragraaf van hetzelfde wetsartikel is, indien de aansprakelijkheid voor een kemonge-
val dat op Belgisch grondgebied schade heeft veroorzaakt slechts komt vast te staan na de termijn

*" Bette, A. e.a., "La Reparation des Dommages Nucleaires en Europe", Ac, 34.
"° "Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 50.
' " Artikel 8, a) van het Verdrag van Parijs. . .
*" Artikel 8, e) van het Verdrag van Parijs. '
" ' Artikel 8, b) van het Verdrag van Parijs.
'•" Zo werd door Zwitserland een voorstel ingediend dat een oplossing bood voor de schade die zich pas

na 10 jaar na het kemongeval zou manifesteren. Het voorstel voorzag hiertoe in de oprichting van een
"Fonds pour dommages atomiques differes" dat haar middelen zou putten uit bijdragen vanwege de
gehele nucleaire sector (Camier, M.-C, "Responsabilite' et Assurance du Risque Atomique", Ac, 112).
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van 10 jaar, de Staat gehouden deze schade ter vergoeden, voorzover nog geen dertig jaar zijn
verstreken sinds het kemongeval heeft plaatsgevonden.

In ieder geval verjaart de vordering na drie jaar nadat het slachtoffer kennis heeft gehad of redelij-
kerwijze geacht kan worden kennis te hebben gehad van de schade en van de identiteit van de
exploitant - dit zonder dat de termijnen van 10, 20 of 30 jaar mogen overschreden worden. Zoals
ook blijkt uit het Verdrag van Parijs is de termijn van drie jaar niet cumulatief toepasbaar met de
termijn van 10 jaar. Tijdens de Parlementaire werken werd benadrukt dat de termijn van drie jaar
betrekking heeft op de verjaring van de schadevordering; deze loopt pas vanaf het tijdstip waarop
het slachtoffer dc aansprakelijke kent"'.

De bepaling op basis waarvan de Staat na 10 jaar de schadevergoeding voor haar rekening
neemt , werd ingevoerd na een door de Regering ingediend amendement. Deze redeneerde dat
op basis van wetenschappeiijke gegevens de vervaltermijn van 10 jaar te kort was; "om redenen
van rechtvaardigheid en billijkheid"*" werd het passend geoordeeld om de schade uit een kemon-
geval gedurende een voldoende lange periode ten laste te leggen van de Staat.

Gedurende de parlementaire bespreking van de wet van 1985 werden verschillende amende-
menten ingediend die ertoe strekten om de termijn van 10 jaar te vervangen door de gemeen-
rechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar. Deze amendementen werden verworpen omdat een
langere periode dan 10 jaar de verzekerbaarheid van het nucleaire risico in het gedrang zou bren-
gen"* en omdat de langere termijn een probleem zou kunnen opleveren inzake wederkerigheid"'.
Volgens de Minister zouden slachtoffers beter beschermd worden indien zij gedurende 20 jaar een
beroep konden doen op de overheid in plaats van de exploitant, waarmee in dertig jaar "heel wat
kan gebeuren""° Artikel 23, § 2 is dus een soort garantiestelling vanwege de Staat voor schade
die niet in de eerste 10 jaar na het kemongeval kon worden vastgesteld, maar die wordt vastge-
steld voor het verstrijken van een periode van 30 jaar na het kemongeval.

Het is echter niet meteen duidelijk hoe ver deze garantiestelling gaat; de vraag rijst namelijk of de
Belgische Staat enkel verplicht is om na 10 jaar na het kemongeval tussen te komen ten belope
van maximaal het bedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant, dan wel of deze garantie
ook betrekking heeft op de tweede schijf van het Aanvullend Verdrag van Brussel. Sinds 1 januari
2001 heeft deze vraag grotendeels haar relevantie verloren. Wel relevant is de vaststelling dat
door de verhoogde aansprakelijkheid van de exploitant eveneens de garantieverplichting van de
Staat, zowel ex artikel 22 als ex artikel 23, § 2 evenredig werd verhoogd. Overigens is het zo dat
de Belgische wet geen bepaling bevat, die toclaat dat de wetgever de exploitant hiervoor een
vergoeding aanrekent.

3.2.3. Volgens de Nederlandse WAKO

In uitvoering van het Verdrag van Parijs, bevat ook de WAKO een aantal bepalingen ter zake van
de termijn waarbinnen een vordering dient te worden ingesteld. Deze worden in § 3.2.3.1 bespro-
ken. Maar de WAKO bevat ook een bijzonderheid, in die zin dat ter gelegenheid van de wijziging

Aw/e/nen/a/re S/w*&7i, Senaat, GZ 1983-1984, 593/3, 60. •
Zoals toegelaten in artikel 8 van het Verdrag van Parijs.
/V/ementoire Smfcten, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3, 64.
/>a/7emen/a/re S/u**e/j, Senaat, GZ/1983-1984, 593/3,60.
ftw/emenfaiVe S/uAtfe/i, Senaat, GZ 1983-1984, 593/3,20.

e«, Senaat, Vergadering van 23 oktober 1984, 129.
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van de WAKO in 1991, werd voorzien in een aantal procesrechtelijke bepalingen met tot doel een
vlot of vlotter verloop van de procedure. Deze worden in § 3.2.3.2 aan de orde gesteld.

.7. 7erm(/n voor ne/ ;7irte//en van een

Volgens artikel 7 WAKO verjaart een rechtsvordering na verloop van drie jaren nadat het slacht-
offer kennis had of redelijkerwijze kennis had moeten hebben van de schade en van de aansprake-
lijke exploitant. Tot zover zijn de WAKO-bepalingcn dus gelijk aan de bepalingen van de Belgi-
sche nucleaire aansprakelijkheidswet.

De WAKO maakt echtcr wat vervaltermijnen betreft, een onderscheid tussen schade aan personen
(termijn van 30 jaar) en alle andere schade waar een termijn van 10 jaar toepasselijk is. De lange
termijn van 30 jaar is bedoeld om er zeker van te zijn dat gezondheidsschade die zich jaren na het
kernongeval manifested!, eveneens door de exploitant wordt vergoed. De kortere termijn van 10
jaar beoogt een spoedige afwikkeling van de schade^"; gesteld werd dat de kans gering is dat
zaakschade zich voor het eerst zal manifesteren na een termijn van *^

Op basis van artikel 7, derde lid van de WAKO worden, voor wat betreft de vorderingen ingesteld
na een periode van 10 jaar maar voor een periode van 30 jaar na het kernongeval, door de minister
van Financien verzekeringsovereenkomsten aangegaan of andere garanties verstrekt. Dit betekent
dus dat voor vorderingen inzake letselschade ingediend na 10 jaar niet de "gewone" aanspra-
kelijkheidsverzekering van de exploitant zal tussenkomen, maar dat de Nederlandse Staat zal
voorzien in een dekking. Artikel 7 van de WAKO verwijst in dat verband naar artikel 9. Aange-
zien op basis van dit artikel de Staat gemachtigd is om premies of vergoedingen te bepalen voor
het feit dat zij hetzij verzekeringsovereenkomsten aangaat, hetzij zich garant stelt, kan ook wor-
den gesteld dat indien de Nederlandse Staat bijvoorbeeld verzekeringsovereenkomsten zou afslui-
ten voor de dekking van letselschade die zich pas na 10 jaar na het kernongeval manifesteert, zij
de exploitant hiervoor eveneens een bedrag kan aanrekenen.

Dit heeft wel tot gevolg dat na 10 jaar de vorderingen inzake zaakschade in het geheel niet meer
voor vcrgoeding in aanmerking komen, terwijl voor vorderingen inzake letselschade de aanspra-
kelijkheid na 10 jaar zal vallen ten laste van de dekking die door de Nederlandse Staat werd voor-
zien, maar waarvan de kosten - minstens ten dele - aan de Nederlandse exploitant kunnen worden
doorgcrekend. De Nederlandse wetgever oordeelde dat het zeer onwaarschijnlijk was dat zaak-
schade zich na 10 jaar na het kernongeval zou openbaren*".

De WAKO laat er weinig twijfel over bestaan dat de verval- en verjaringstermijnen enkel betrek-
king hebben op de aansprakelijkheid van de exploitant: artikel 7 valt namelijk onder het hoofd-
stuk II van de wet - uitvoering van het Verdrag van Parijs. Met betrekking tot de bijkomende
schijven zoals voorzien in het Aanvullend Verdrag van Brussel, bevat hoofdstuk III van de WA-
KO geen bijzondere bepalingen inzake de verjarings- of vervaltermijnen. Dit betekent dus dat
voor wat betreft de tussenkomst van de Nederlandse staat, eveneens de termijn geldt van 10 jaar,
zoals bcpaald in artikel 6 van het Aanvullend Verdrag van Brussel.

Volledigheidshalve moet erop worden gewezen dat bij de wijziging van de WAKO in 1991 is
gepoogd om tegemoet te komen aan de causaliteitsproblematiek waarmee slachtoffers worden

*" Tweede Kamer, Vergaderjaar 1988-1989, 20 374, nr. 6, Memorie van Antwoord, 9.
*" Tweede Kamcr, Vergaderjaar 1988-1989, 20 025, nr. 10, 2.
*" Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 374, nr. 6, 9.
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geconfrontecrd. Op basis van het initiatiefvoorstel Zijlstra-Tazelaar zou een artikel 32 a in de
WAKO worden ingevoerd in verband met niet individueel aanwijsbare schade^. Een commissie
van deskundigen zou in deze gevallen een oordeel kunnen vellen*"". Het is uitdrukkelijk de
bedoeling geweest van de indieners van het voorstel om de bewijslast met betrekking tot de scha-
de waarvan de causaliteit met een kernongeval moeilijk kan worden bewezen, niet eenzijdig te
leggen bij individuele slachtoffers"'. Dit voorstel tot invoering van artikel 32 a heeft het echter
niet gehaald omdat de regering van oordeel was dat er geen wezenlijke behoefte bestond: via de
voorziene procesrechtclijke bepalingen wordt vroegtijdig overleg tussen de verschillende betrok-
kenen mogelijk gemaakt*"" "*. Hierbij werd onder meer verwezen naar het feit dat causaliteit ook
zonder het voorstel kan worden aangenomen op basis van statistische gegevens en dat de rechter
op grond van de billijkheid de bewijslast anders kan verdelen. Tegelijk werd geoordeeld dat het
beter zou zijn om de verdere ontwikkclingen van de rechtspraak af te wachten^'. Op basis
hiervan hebben de indieners van het initiatiefvoorstel hun wetsvoorstel ingetrokken"°.

Hoewel dit voorstel het niet heeft gehaald, bestaat de verdienste van de indieners er zonder meer
in dat werd gewezen op de mogelijke problemcn bij de praktische afwikkeling van een kernonge-
val. Terecht werd gesteld dat een Iange periode kan verstrijken vooraleer de eerste bedragen wor-
den uitgekecrd"': bij een aanzienlijk kernongeval in een land van het NEA-regime zal het niet
eenvoudig zijn om snel de bedragen uit de drie verschillende schijven te kunnen genereren. Indien
de totale schadevergoeding groter is dan het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag (som
van de drie schijven in het NEA-regime of de aansprakelijkheid van de exploitant in het IAEA-
regime), dan dienden de verschillende vorderingen op basis van de oude WAKO proportioneel te
worden verminderd"". Maar er kan pas sprake zijn van een proportionele vermindering zodra de
totale schadeomvang bekend is. Dit zal ontegensprekelijk tot een vertraging leiden. Een gevolg
daarvan is volgens de Nederlandse wetgever:

"Een goed deel van de winst die voortvloeit uit de kanalisatie van de aansprakelijk-
heid (...) wordt door de gescheiden indiening van claims bij enerzijds de exploitant en

•», anderzijds de overheid, op deze wijze weer teniet gedaan" .

Dit voorstel luidde: "Voorzover schade aan pcrsonen als gevolg van het vrijkomen van ioniserende
straling niet per individu aanwijsbaar is, maar wel in medisch-statistisch verband met het ongeval staat,
zal deze schade worden vastgesteld door de (...) commissie. Het door deze commissie vast te stellen
bedrag zal daartoe worden uitgekeerd met name aan de daarvoor in aanmerking komende ziektekos-
tenverzekeraars" (Voorstel van wet, Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 20.025, nr. 2, 3).
Het voorstel impliceerde dus geen omkering van de bewijslast zoals door Van Maanen wordt verde-
digd (Van Maanen, G., "Pleidooi voor verbetering van de rcchtspositic van slachtoffers van kemonge-
vallen", o.c, 1343).

Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 20.025, nr. 3, 6-7.
Brief van de Minister van Financier, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20.025, nr. 10, 5;
Tweede Nota van Wijziging, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 20.374, nr. 12,4.
Over de politiekc achtergronden bij het verwerpen van hel voorstel, zie Van Maanen, G., "De civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Nederlands recht", in Faure, M. (red.), "Aan-
sprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 27.
Tweede Nota van Wijziging, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991,20.374, nr. 12, 4.
Brief van het lid K. Zijlstra en Swildens-Rozendaal houdende intrekking van het wetsvoorstel, Tweede
Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 20.025, nr. 12, 4.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 20.025, nr. 3, 3-4.
Artikel 15 van de WAKO van 17 maart 1979. • •
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987,20.025, nr. 3,4.
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Voornamelijk dankzij het initiatiefvoorstel Zijlstra werd dus gewezen op de noodzaak om maat-
regelen uit te werken die een snelle en eenvoudige afhandeling van de vorderingen zouden be-
werkstelligen. In de uiteindelijk gocdgekeurde wettekst werden inderdaad bepalingen ingevoerd
met het oog op de vereenvoudiging van de procesrechtelijke afwikkeling van schadegevallen.

J.2.3.2.

Dc WAKO van 1979 bevatte reeds een aantal procesrechtelijke bepalingen; zo konden voor-
schotten worden gevraagd en kon aan de verzekeraar een tijdelijk betalingsverbod worden opge-
legd"*. Zodra de totale schade groter zou zijn dan het bedrag van de aansprakelijkheid van de
exploitant, diende de wijze van afwikkeling van de schadevordering te worden geregeld bij wijze
van algemene maatregel van bestuur'". Bij de totstandkoming van de WAKO van 1991 was de
Nederlandse wetgever van oordeel dat een regeling omtrent het afwikkelen van de schade in feite
ontbrak en dat een verdelingsregeling in de wet moest worden opgenomen"*. In tegenstelling tot
de oude WAKO, bevat de WAKO van 1991 dan ook een aantal artikelen die aangeven wie instaat
voor de afwikkeling van de schade en hoe deze afwikkeling dient te geschieden .

De Nederlandse wetgever heefl ervoor gekozen om de afwikkeling van een nucleair schadegeval
in handen te leggen van een of meer onafhankelijke derden die onder toezicht staan van de rech-
ter, met name de vereffenaar en rechter-commissaris^ " ' . De in de WAKO uitgewerkte regels
zijn opzettelijk niet bijzonder gedetailleerd maar verschaffen slechts een algemeen kader. Geoor-
deeld werd dat de omstandigheden van een kemongeval dermate gevarieerd kunnen zijn dat een
te strakke regeling niet adequaat zou zijn**°.

l . V : .• • : . . . • , v - . - : . : . .

Overeenkomstig artikel 22, 2° lid van de WAKO, kan de rechtbank, zodra redelijkcrwijze kan
worden aangenomen dat het totaal der vorderingen het maximumbedrag van de aansprakelijkheid
van de exploitant overtreft, een aantal maatregelen nemen. De rechtbank kan een verbod van beta-
ling opleggen, een rechter-commissaris aanwijzen en een commissie van vereffenaars instellen.
De taak van deze commissie heeft een "voorbereidend en praktisch karakter"**'.

De beschikking van de rechtbank waarbij deze maatregelen worden genomen, wordt terstond ter
kennis gebracht van de exploitant en de verzekeraars of andere personen die een financiele zeker-
heid hebben gesteld. Betalingen die zijn verricht na deze kennisname, zijn van rechtswege nietig.
Het is de bedoeling geweest van de Nederlandse wetgever om deze procedure uitsluitend toe te
passen bij een zwaar kemongeval, waar een "verdelingsprobleem" zal ontstaan; als drempel om te
bepalen of al dan niet sprake is van een verdelingsprobleem, wordt de overschrijding van de
aansprakelijkheidslimiet gehanteerd. Dit blijkt zowel uit de bewoordingen van de wet zelf als uit
de Memorie van Antwoord. Indien geen sprake is van een emstig kemongeval, zal de rechtbank

Respectievelijk artikel 31 en artikel 16 van de WAKO van 1979. ,' v
Artikelen 15 en 22 van de WAKO van 1979.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988,20.374, nr. 3, 9.
Van Maanen, G., "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen naar Nederlands recht",
in Faure, M. (red.), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 25. •
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 3, 9.
De rechter-commissaris en de vereffenaar-curator zijn figuren die voortkomen uit de artikelen 64 e.v.
de Nederlandse faillissementswet (Wet van den 30sten September 1893 op het faillissement en de sur-
seance van betaling (5/6. 140, meermaals gewijzigd).
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 3, 9.
Tweede Nota van Wijziging, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 20.374, nr. 12, 3.
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eeen beschikking nemen, en zullen de algemene regels van burgerlijk procesrecht toepassing vin-

den*"

Belangrijk is vooral dat artikel 22, 2° lid in werking kan worden gesteld "op verzoek van een
belanghebbende". Een slachtoffer van een kemongeval kan dus een vordering instellen bij de
rechtbank teneinde de toepassing te verkrijgen van de voorziene maatregelen; nadat de exploitant
en de minister van Financien zijn gehoord, kan de rechtbank een verzoek in die richting al dan
niet inwilligen. Weigert de rechter dit te doen, dan kan de belanghebbende hiertegen hoger beroep
aantekenen. Omgekeerd is een hoger beroep tegen een beschikking die deze maatregelen uitvaar-
digt, uitdrukkelijk uitgesloten*" ***.

Alle vorderingen tot vergoeding van de schade moeten ter verificatie worden ingediend bij de
commissie van vereffenaars, die hiervan een afschrift stuurt naar de exploitant en de Minister van
Financien. Daarenboven kan de rechter-commissaris de exploitant, de verzekeraar of een andere
persoon die een financiele zekerheid heeft gesteld, alsmede de Staat verplichten om de bedragen
te storten. Op deze bedragen kan geen beslag worden gelegd. :

Een bijzonder element in de procedure bestaat erin dat wordt voorzien in de mogelijkheid om snel
met de belanghebbenden in overleg te treden en om deskundigen aan te wijzen . Het overleg
tusscn slachtoffers en verzekeraars wordt gecoordineerd door de commissie van vereffenaars. Op
basis van dit overleg en van de stukken die haar in dit kader worden overhandigd stelt de com-
missie een lijst op van de ingediende vorderingen; deze lijst kan door iederecn kosteloos worden
ingekeken. De verificatie van de ingediende vorderingen gebeurt op de tijd en op de plaats die
door de rechter-commissaris, in overleg met de commissie van vereffenaars, wordt vastgelegd.
Deze verificatie kan inderdaad reeds in een vroeg stadium van de procedure plaatsvinden

Vorderingen die niet worden betwist, worden door de rechter-commissaris vastgesteld op het
gevorderde bedrag***. Vorderingen die worden betwist, worden verwezen naar de rechtbank. Drie
categorieen van personen kunnen volgens de Memorie van Toelichting de vordering betwisten: de
schuldeisers (slachtoffers van het kemongeval kunnen belang hebben omdat de toewijzing van
een vordering in hun nadeel kan werken doordat de totale schade de geldende limieten over-
schrijdt), de debitcuren (de exploitant, de verzekeraar of een andere persoon die een financiele
zekerheid heeft gesteld en de Staat) en tenslotte ook de vereffenaar, uit hoofdc van zijn ambt
(bijvoorbeeld indien een ongegronde vordering werd ingediend die, bij gebrek aan betwisting,
dreigt te worden aanvaard)'*'.

Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 6, 12.
Volgens artikel 31, 1° lid van de WAKO kan tegen een dergelijke beschikking geen hoger beroep,
noch cassatieberoep worden ingesteld. In het Memorie van Antwoord lezen we dienaangaande dat: "...
het belang dat wellicht is gemoeid met een eventuele vemietiging van een dergelijke beschikking, niet
opweegt tegen het nadeel van de grote onzekerheid en de mogelijke chaos die kan ontstaan indien de
mogelijkheid van vemietiging van een beschikking openstaat" (Memorie van Antwoord, Tweede Ka-
mer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 6, 14).
Volgens de Memorie van Antwoord belet dit evenwel niet dat tegen een uitspraak over de vordering
zelf en de omvang daarvan alle rechtsmiddelen openstaan, zoals voorzien in het Nederlands burgerlijke
procesrecht (Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 6, 14).
Artikel 23, 1° lid van de WAKO.
Artikel 24, 3° lid van de WAKO.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 3, 10.
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De staat van verdeling wordt na afloop van de zittingen van de rechtbank vastgesteld door de
commissie van vereffenaars; deze wordt vervolgens door de rechter-commissaris goedgekeurd*'.
Zodra dit is gebcurd, ligt deze gedurende drie maanden gratis ter inzage op de griffie. Partijen
kunnen gedurende deze termijn een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Uiteindelijk
zal de rechtbank hierover een beschikking vellen, die niet vatbaar is voor hoger beroep, noch voor
beroep in cassatie**'. Nadat deze verdeling is vastgesteld (hetzij door de rechter-commissaris, het-
zij door de rechtbank) betaalt de commissie van vereffenaars de slachtoffers uit'™. Voor alle
duidelijkheid dient te worden onderstreept dat dc defmitieve afwikkeling veelal slechts na 10 of
30 jaar zal kunnen plaatsvinden en dat gedurende al die tijd vorderingen kunnen worden inge-
diend"'.

De wetgever heeft dus van meet af aan erkend dat niettegenstaande deze procedure, de afwikke-
ling van een schadegeval meer dan een decennium kan duren; er werd op gewezen dat dit niet ligt
aan de procedure zelf, maar aan het feit dat lang zal moeten worden gewacht op zekerheid om-
trent dc schadeomvang'^. Volgens de Nederlandse wetgever is evenwel vooral van belang dat via
de ingestelde commissie een vroegtijdig overleg plaatsvindt tussen de verschillende betrokkenen
en dat de rechtbank slechts een rol heeft te vervullen indien geschillen overblijven ter zake van de
schadeafwikkeling door de commissie*".

Net als onder de eerstc versie van de WAKO, wordt ook hier, in artikel 30, in de mogelijkheid
voorzien om reeds voorschotten te verlenen gedurende de termijn die voorafgaat aan de vaststel-
ling van de staat van verdeling; de rechter-commissaris kan op deze wijze een voorlopige staat
van verdeling vaststellen"''. De exploitant, de verzekeraar, een andere persoon die een financiele
zekerheid heeft gesteld en de Staat kunnen worden verplicht tot betaling. Personen die een voor-
schot hebben verkregen, kunnen door de rechter-commissaris worden gevraagd om een door hem
aan te wijzcn vorm van zekerheid ter beschikking te stellen.

3.2.4. De beperking van de aansprakelijkheid in de tijd naar toekomstig recht

Op zich bevat het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie niet meteen een bepaling inzake de
aansprakelijkheid in de tijd. Het Verdrag voorziet enkel in een bijkomende schadevergoeding en
voert als dusdanig geen verjarings- of vervaltermijnen in. Zoals reeds aangegeven kan een land
toetreden tot het Verdrag indien het ofwel lid is van het Verdrag van Wenen of het Verdrag van
Parijs, ofwel indien het in zijn interne wetgeving voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in
de Annex, c.q. indien het de grote principes van het nuclcaire aansprakelijkheidsrecht heeft inge-
voerd in het interne recht"'. Artikel 9 van de Annex vermeldt uitdrukkelijk de vervaltermijn van
10 jaar en de ontdekkingsregel van 3 jaar. In beide hypothesen zal dus reeds een beperking van de
aansprakelijkheid in de tijd in voege zijn, en daarom bevat het Verdrag inzake Bijkomende Com-
pensatie hierover geen bijkomende bepalingen.

"* Artikel 26, 1° lid van de WAKO. .•• , •
" ' Artikel 31,1° lid van de WAKO. -. , : .
" ° Artikel 29 van de WAKO. . ... ,.. . . . .
*" Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 3, 10.
' " Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 6, 15. *
' " Tweede Nota van Wijziging, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 20.374, nr. 12,4.
"* Bij (relatief) kleine schadevordering kan, volgens de Nederlandse wetgever, de definitieve afwikkeling

een zuiver formele aangelegenheid blijven (Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar
1987-1988, 20.374, nr. 3, 12).

" ' Cfr. rapro, in § 2.2.2.2 van hoofdstuk 2. . - . • . • > . ~
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De meest opvallende wijziging aangebracht door het Protocol van het Verdrag van Wenen inzake
de beperking van dc aansprakelijkheid in de tijd, is het onderscheid dat wordt gemaakt al naarge-
lang het soort schade. Met name voor letselschade werd een andere termijn ingevoerd, namelijk
30 jaar na het kernongeval in plaats van 10 jaar. Voor alle andere schade blijft de termijn van 10
jaar onverkort gelden . Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat dc bijzondere vervaltermijn
van 20 jaar als voorzicn in het Verdrag van Wenen, indien het kernongeval is veroorzaakt door
oestolen of verloren splijtstoffen, wordt afgeschaft door het Protocol van het Verdrag van We-

Het Protocol van het Verdrag van Wenen bevestigt dat een verlenging van de termijn waarbinnen
een vordering kan worden ingediend enkel zinvol is indien deze is gedekt door een financiele
zekerheid (verzekering, Staatstussenkomst, . . . )*" " ' . Bij de onderhandelingen van het Protocol
bleek dat met name de verzekeringsindustrie was gekant tegen een aansprakelijkheidstermijn van
meer dan 10 jaar'*". Hun bezorgdheid heeft vooral te maken met de onzekerheid inzake het causa-
liteitsbewijs en het daaruit voortvloeiende risico op speculatieve vorderingen^'.

Bovendien kunnen de vorderingen inzake letselschade - of bij toepassing van de verlenging van
de termijn ook inzake andere schade - die worden ingediend meer dan 10 jaar na het kernongeval,
in geen enkel geval de rechten aantasten van personen die hun eis reeds hebben ingediend voor
het verstrijken van de periode^ *".

Het Protocol van het Verdrag van Wenen brengt ook een wijziging aan aan de ontdekkingstermijn
van drie jaar. Op zich werd niet geraakt aan de termijn van drie jaar; maar onder het oorspron-
kelijke Verdrag van Wenen £o/t het toepasselijke recht voorzien in een periode van tenminste drie
jaar (optioneel), terwijl onder het Protocol van het Verdrag van Wenen het recht op schadevergoe-
ding komt te vervallen indien de vordering niet werd ingediend binnen de drie jaar nadat het
slachtoffer kennis had of kennis behoorde te hebben van de schade en de aansprakelijke exploi-
tant. Ook hier is uitdrukkelijk voorzien dat de termijn van 10 of 30 jaar in geen enkel geval kan
worden overschreden'*'*.

Artikel 8, 1, 1, a) van het Protocol van het Verdrag van Wenen.
Artikel 8, 2 van het Protocol van het Verdrag van Wenen, schaft paragraaf 2 van artikel VI van het
Verdrag van Wenen af.
Lamm, V., "Le Protocole d'amendement de la Convention de Vienne de 1963", o.c, 19.
Artikei 8 van het Protocol van het Verdrag van Wenen brengt op dit punt slechts een kleine redactione-
le wijziging aan aan de oorspronkelijk tekst van het Verdrag en brengt deze bepaling onder in een af-
zonderlijke paragraaf.
Dit blijkt uit een brief van British Insurance (Atomic Energy) Committee aan de NEA (Reitsma,
S.M.S. en Warren, G.C., "Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage", British Insuran-
ce (Atomic Energy) Committee, London, januari 1995). Zie ook Warren, G.C., "Vienna Convention
revision: a review of the exercise and the insurance implications in the provisions under discussion",

Warren, G.C., "Nuclear Damage under the 1997 Protocol: Conventional Thinking?", in "Reform of
Civil Nuclear Liability", Ac, 95-96; Warren, G.C., "Vienna Convention revision: a review of the exer-
cise and the insurance implications in the provisions under discussion", o.c, 1995, 15; Lamm, V., "Le
Protocole d'amendement de la Convention de Vienne de 1963", o.c, 19-20.
Artikel 8, 1, c) van het Protocol van het Verdrag van Wenen.
Horbach, N.L.J.T., "Lacunae of International Nuclear Liability Agreements", in Horbach, N.L.J.T.
(ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 67-68.
Artikel 8, 3 van het Protocol van het Verdrag van Wenen.
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Van belang is ook dat artikel 10 van het Protocol van het Verdrag van Wenen een regeling invoert
inzake de prioritaire behandeling van letselschade en schade door overlijden. Deze voorrang
wordt echter enkel verleend op voorwaarde dat het totale bedrag aan schadevorderingen het totale
beschikbare schadevergoedingsbedrag dreigt te overtreffen, en op voorwaarde dat de vordering
werd ingcdiend binnen de 10 jaar na het kemongeval*". Bij de onderhandelingen konden de
verzekeraars zich moeilijk met deze bepaling verzoenen omdat dit tot de nodige problemen zou
leiden voor wat de concrete afhandeling van de vorderingen betreft*^.

Aansluitend hierbij werd in de loop van de onderhandelingen een voorstel besproken dat sterk
door Nederland werd gesteund en dat voorzag in de oprichting van een nationale of intemationale
"Claims Commission"*". Uit bovenstaande analyse is inderdaad gebleken dat de Nederlandse
WAKO een bijzondere procedure bevat ter zake van de afwikkeling van vorderingen na een
kernongeval. Het voorstel bij de revisie van het Verdrag van Wenen hield in dat bij een kemon-
geval de verzekeraar ertoe zou gehouden zijn om meteen de volledige som zoals voorzien in de
aansprakelijkheidspolis uit te keren aan de bijzondere Commissie, die zich vervolgens zou bezig-
houden met de verdeling van de fondsen.

De verzekeringsindustrie was voorstander van dit voorstel omdat in haar ogen het probleem van
de kosten van een vordering (gerechtskosten, advocatenkosten etc.) niet op adequate wijze in het
Verdrag wordt geregeld. Het probleem zou zich vooral situeren ten aanzien van vorderingen die
langere tijd na het kernongeval zouden worden ingediend. Volgens de verzekeringsindustrie zou
het aantal speculatieve vorderingen met de jaren toenemen^. Zij steunden zich met namen op
cijfers naar aanleiding van het ongeval in Three Mile Island*".

Toch werd dit voorstel niet overgenomen in de defmitieve tekst van het Protocol van het Verdrag
van Wenen. Blijkbaar werd geoordeeld dat ook de Claims Commission bijzondere kosten met
zich zou meebrengen.

Bij de besprekingen in het kader van de revisie van het Verdrag van Parijs liggen analoge thema's
als deze in het Protocol van het Verdrag van Wenen ter tafel. Zo wordt de mogelijkheid bespro-
ken om de aansprakelijkheidslimiet uit te breiden tot 30 jaar voor wat betreft letselschade en om
voorrang te geven aan vorderingen in verband letselschade*'". Ook wordt, eens te meer door de
verzekeraars, veel aandacht besteed aan de kosten voor de afhandeling van de vorderingen*".

Lamm, V., "Le Protocole d'amendement de la Convention de Viennede 1963", o.c, 21.
Warren, G.C., "Vienna Convention revision: a review of the exercise and the insurance implications in
the provisions under discussion", o.c, 16.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage",/.c, 129. ' ' •'•••<""''>'
Warren, G.C., "Vienna Convention revision: a review of the exercise and the insurance implications in
the provisions under discussion", o.c, 16.
Cfr. in/ro, in § 3.2.4 van hoofdstuk 13.
Rustand, H., "Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy. Progress report
on negotiations to revise the Convention", in "Reform of Civil Nuclear Liability", Ac, 146; Warren,
G.C., "Nuclear Damage under the 1997 Protocol: Conventional Thinking?", in "Reform of Civil Nu-
clear Liability", / .c , 94.
Eighth Meeting of the Contracting Parties to revise the Paris Convention, A^/t / i fG/CWQSOOO^. 2
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3.2.5. Conclusie

Volgens het Verdrag van Parijs valt de schade uit een kernongeval enkel ten laste van de exploi-
tant van de kerninstallatie indien de vordering werd ingediend binnen een termijn van 10 jaar na
het kernongeval. Toch kan de wetgeving van de Verdragsluitendc Staten bepalen dat ook in de
twintigdaarop volgendejarende schade zal worden gedekt. . . .-•; , ,_ ;..,....,,.•,,..,

Doordat de vervaltermijn eveneens is opgenomen in het Aanvullend Verdrag van Brussei, zal het
verstrijken van een termijn van 10 jaar na het kernongeval tot gevolg hebben dat de tweede en
derde schijf van het Verdrag in principc komen te vervallen. Na 10 jaar kunnen de Verdragslui-
tende Staten niet meer worden verplicht om hun bijdrage in de derde schijf te leveren. De interne
wetgeving van een land kan uitcraard steeds bepalen dat zij ook na dc periode van 10 jaar zal
tussenkomen.

Op basis van de Belgische nucleaire aansprakelijkheidswet is de Staat ertoe gehouden om de
schade te vergoeden die na 10 jaar wordt gevorderd - deze verplichting geldt slechts tot maximaal
het bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk kan worden gesteld.

De Nederlandse WAKO verschilt van de Belgische nucleaire aansprakelijkheidswet omdat een
onderscheid wordt gemaakt naargelang het type schade. Een vordering inzake zaakschade moet
sowieso worden ingediend voor het verstrijken van een termijn van tien jaar na het kernongeval,
zoniet komt deze op basis van de WAKO niet in aanmerking voor vergoeding. Een vordering
inzake letselschade daarentegen zal in de periode tot 10 jaar na het kernongeval ten laste vallen
van de aansprakelijkheidsverzekering of financiele zekerheid van de exploitant; van dan af tot
uiterlijk 30 jaar na het kernongeval zal deze schade ten laste vallen van de dekking waarvoor de
Nederlandse overheid heeft gezorgd.

Inzake de beperking van de aansprakelijkheid in de tijd verschillen de Belgische en Nederlandse
nucleaire aansprakelijkheidswet dus op twee punten van elkaar. Op basis van de Belgische wet
komt zaakschade ook na 10 jaar na het kernongeval voor vergoeding in aanmerking, wezc het dat
deze ten laste valt van de Belgische Staat. Daarenboven kan de Belgische overheid op basis van
de wet van 22 juli 1985 geen vergoeding aanrekenen voor de garantie die zij op deze wijze ver-
schaft; dit is wel het geval voor de Nederlandse overheid. Anderzijds is de regeling in beide Ian-
den gelijk ter zake van de dekking van letselschade tussen 10 en 30 jaar na het kernongeval: de in
die periode ingestelde vorderingen vallen ten laste van de overheid.

Doordat Belgie en Nederland reeds gebruik hebben gemaakt van de in het Verdrag van Parijs
geboden mogelijkheid tot uitbreiding van de vervaltermijn, kunnen zij op dit vlak probleemloos
toetreden tot het Protocol van het Verdrag van Wenen. Ook daar wordt voorzien in een langere
vervaltermijn mits een dekking beschikbaar is. Om helemaal correct te zijn kan echter niet wor-
den gesproken van een verlenging van de aansprakelijkheid in de tijd, want deze blijft slechts
gedurende de eerste 10 jaren ten laste van de exploitant. Het is juister te stellen dat op basis van
het Verdrag de compensatieplicht wordt uitgebreid. Na 10 jaar na het kernongeval, en uiterlijk tot
30 jaar na het kernongeval, wordt deze plicht verschoven van de exploitant naar de overheid.

Naarmate een slachtoffer over een langere termijn beschikt om een vordering in te dienen, zal het
evenwel onvoldoende zijn om eveneens in een dekking na 10 jaar te voorzien. Een groter pro-
bleem dan de dekking van de sommen die desgevallend na 10 inzake letselschade kunnen worden
uitgekeerd, betreft het bewijzen van de causaliteit. Na langere tijd zal het voor slachtoffer name-
lijk zeer moeilijk worden om de causaliteit te kunnen aantonen tussen de door hem geleden scha-
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de en het kemongeval. Een verlengde vervaltermijn zal dus niet noodzakelijk de positie van
slachtoffers vcrbeteren, indien niet wordt tegemoet gekomen aan de bewijsproblematiek inzake
door de onmogelijkheid om de causaliteit te bewijzen*'*.

Hoewel in Nederland een poging werd ondernomen om tegemoet te komen aan dc causaliteits-
problematiek, valt de WAKO ook op omdat wordt voorzien in een aantal procesrechtelijke bepa-
lingen die tot doel hebben een geordende en snellere afwikkeling van de vorderingen te bewerk-
stelligen. Opmerkelijk hierbij is vooral dat de rechtbank enkel als "last ressort" instantie zal wor-
den ingeschakeld; er wordt naar gestreefd om de vordering zoveel als mogelijk in der minne te
regelen in de schoot van een commissie van vereffenaars.

Ter afsluiting van de besprcking van de beperking van de aansprakelijkheid in de tijd, zoals inge-
voerd in het international nucleaire aansprakelijkheidsrecht, dient opnieuw de aandacht te wor-
den gevestigd op Zwitserland. In Zwitserland is in de eerste plaats een vervaltermijn van kracht
van 30 jaar na het kemongeval; hierbij geldt evenwel de verjaringstermijn van drie jaar nadat het
slachtoffer kennis had van zijn schade en van de aansprakelijke exploitant*". Maar artikel 13
bepaalt dat de Confederatie de schade zal dekken indien geen vcrgoeding meer kan worden ver-
kregen door het verstrijken van de dertigjarige vervaltermijn. Met het oog hierop werd in Zwitser-
land de M/c/ear Damage F t W opgericht, dat zijn middelen haalt uit heffingen die door de exploi-
tant van de kerninstallatie dienen te worden gedragen**'. De middelen van dit Fonds worden
aangewend niet allecn voor de verplichting van de Zwitserse Staat om een bedrag bovenop de
aansprakelijkhcidsverzekering van de exploitant ter beschikking te stellen, maar eveneens om
vorderingen te vergoeden die na 30 jaar na een kemongeval worden ingediend.

J.J. Co/ic/«sie

De beperking van de aansprakelijkheid is een belangrijke afwijking van het gemene civielc aan-
sprakelijkheidsrecht, op basis waarvan in principe dc volledige schade dient te worden vcrgoed.
In navolging van de analyse van het civiele aansprakelijkheidsrecht in hoofdstuk 1, waaruit is
geblcken dat een schade enkel wordt verschoven indien daartoe een goede reden bestaat, zou kun-
nen worden gezegd dat er een Ayzonaer goede reden dient te bestaan om de aansprakelijkheid te
beperken. •

In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht werd de aansprakelijkheid beperkt omwille van verzeke-
ringstechnische redenen. Bij de start van de nucleaire industrie waren onvoldoende gegevens
beschikbaar om het nucleaire risico te kunnen inschatten. Uit de onmogelijkheid om een volledige
dekking te krijgen, werd de noodzaak afgeleid om de aansprakelijkheid te beperken. De bijzonder
goedc rcden om het slachtoffcr van een kemongeval hct recht op volledige schadeloosstelling te
ontnemen is in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht dan ook van zuiver economische aard: het
dient de exploitant te beschermen tegen potentieel ruineuze vorderingen.

De idee was dat de aansprakelijkheid diende te worden beperkt tot het bedrag dat op de verzeke-
ringsmarkt beschikbaar is. Maar doordat nergens in de Verdragen de plicht is opgenomen om de

Ook in die zin Matthijs, J., "Aansprakelijkheid bij toepassing van kemenergie tot vreedzame doelein-
den", o.c, 130. ^ . -
Artikel 10 van de Zwitserse nucleaire aansprakelijkheidswet.
Zie hierover Bilhlmann, W.A., "Assurance Responsabilite Civile comple'mentaire d'Etat: L'exemple de
la loi suisse sur la responsabilite civiele en matiere nucleaire", in M«r/ear /Iccirfe/tw.
Guarantees, OECD-IAEA, Paris, 1993,434 e.v.
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aansprakelijkheidslimiet te latcn mee evolueren met de capaciteit van de nucleaire verzekerings-
markt en doordat de verzekerde bedragen slechts in geringe mate zijn gestegen, lijkt het er sterk
op dat in de meeste landen in werkelijkheid een hogere capaciteit beschikbaar is dan de aanspra-
kelijkheidslimiet van de exploitant. Er kan immers van uit worden gegaan dat na meer dan veertig
jaar nucleaire activiteiten meer gegevens beschikbaar zijn en dat in dezelfde periode de capaciteit
van de nucleaire verzekeraars is toegenomen. . > r , .

Bijzonder is ook het feit dat deze Staatstussenkomst via het Aanvullend Verdrag van Brussel,
verp//cAf wordt gesteld. Ook in het toekomstige nucleaire aansprakelijkheidsrecht zal de overheid
verplicht diencn tussenbcide te komen: het Protocol van het Verdrag van Wenen van 1997 en het
Verdrag inzake Bijkomendc Compensatie van 1997 voorzien in een tussenkomst vanwege de
Staat. Het feit dat het inderdaad .een plicht betreft in hoofde van de Staat, heeft verregaande
gevolgen: geeft de Staat geen gevolg aan haar plicht, dan kan haar aansprakelijkheid desgevallend
in het gedrang komen.

Ingevolge de rol van de installatiestaat, zal een slachtoffer van een kernongeval in de meeste
landen minstens twee schuldeisers hebben: de aansprakelijkheidsverzekeraar van de exploitant en
de installatiestaat. Alleen al hieruit kan de nood worden afgeleid om een soepele regeling voor de
schadeafwikkeling tot stand te brengen. Alvast via het Protocol van het Verdrag van Wenen is het
niet gelukt om een intemationale commissie op te zetten. De Nederlandse WAKO lijkt op dit punt
een buitenbeentje. Waarschijnlijk zal de WAKO erin slagen om de proceskosten te beperken;
maar of de beschikbare bedragen sneller zullen worden uitgekeerd ingevolge de specifieke proce-
dure, is niet zeker.

Deze economische reden om de aansprakelijkheid te beperken, wordt ook ingeroepen in andere
takken van het civiele aansprakelijkheidsrecht. Uit onderzoek blijkt dat de goede redenen om de
aansprakelijkheid te beperken in feite variaties zijn op eenzelfde thema, met name de onverzeker-
baarheid*^: onbeperkte risicoaansprakelijkheid zou onverzekerbaar zijn, elke aansprakelijkheid
dient door een verzekering te zijn gedekt, onverzekerbare aansprakelijkheid is niet in het belang
van het slachtoffer etc. komen.

Een essentiele vraag bij de discussie omtrent de bepcrkte aansprakelijkheid, is of elke aansprake-
lijkheid door een verzekering moet zijn gedekt, laat staan dat elke aansprakelijkheid verzekerbaar
moet zijn"*. Door dc aansprakelijkheid te beperken wordt namelijk een deel van de lasten afge-
wenteld op de gemeenschap'^. In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht krijgt deze vaststelling
een bijkomende dimensie. Uit de analyse is geleken dat het bedrag dat slachtoffers ter be-
schikking zullen hebben, afhangt van de verzekeringscapaciteit op de markt waar de exploitant
zijn dekking kan kopen en van de bereidheid van de Staat om hetzij een deel van deze aanspra-
kelijkheid voor zijn rekening te nemen, hetzij een bedrag te garanderen bovenop de aansprake-
lijkheid van de exploitant. Door de combinatie van de rol van de installatiestaat en de beperking
van de aansprakelijkheid (waardoor een deel van de schade ten laste van de gemeenschap valt),
draagt de Staat in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht in feite op dubbele wijze bij ter zake van
de compensatie van schade uit een kemongeval.

De Vrics, F.J., "Wettelijke limitering van aansprakelijkheid", Ac, 26 e.v.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid", in Faure,
M.G. en Hartlief, T., (red), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkhcidslast", Ac, 314.
Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-191, 21 202, nr. 6, 24.
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Indien er een maatschappelijkc consensus zou bestaan over de voordelen van de beperkte aanspra-
kelijkheid en over de noodzaak dat ook de Staat een deel van de schade voortvloeiend uit een
maatschappelijk nuttige activitcit vergoedt, dan dient deze afwijking van het gemene aanspra-
kelijkheidsrecht tc zijn gebascerd op eenduidige criteria. Door de lastenverschuiving ingevolge de
beperking van aansprakelijkheid, wordt de wetgever inderdaad aangezet tot een voorzichtige
belangenafweging"*. Hoewel de beperking van aansprakelijkheid ook is terug te vinden in de
wetgeving inzake de aansprakelijkheid voor olieverontreiniging op zee, blijft een beperking van
de aansprakelijkheid een uitzondering op de algemene regel'". Bij heel wat ongevallen zal de
totale schade uit een ongeval hoger zal zijn dan de bedragen die op basis van de aansprake-
lijkheidsverzekering van de betrokken actoren beschikbaar zijn. In deze situatie zal de aanspra-
kelijkheid niet noodzakelijk beperkt zijn, laat staan dat de Staat zal worden verplicht een deel van
de niet-gedekte schade voor haar rekening te nemen.

Een zeker maar beperkt bedrag wordt in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht hoger ingeschat
dan een onbeperkte maar onzekere schadevergocding™". Het belang dat wordt gehecht aan de
zekerheid dat een slachtoffer een schadeloosstelling zal ontvangen, blijkt ook uit een van de
andere grate basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: de verplichte dekking van
de aansprakelijkheid. Dit principe wordt in de volgende paragraaf aan de orde gesteld.

4. VERPLICHTE DEKKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANT

Het vierde basisprincipe van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht is de verplichte dekking van de
aansprakelijkheid van de exploitant van de kerninstallatie. Eerder werd reeds besproken dat diens
aansprakelijkheid bcrust op een regime van risicoaansprakelijkheid, dat de aansprakelijkheid naar
de exploitant wordt gekanaliseerd en dat deze aansprakelijkheid zowel naar bedrag als in de tijd is
beperkt. Hieronder wordt opnicuw de in de vorige delen van dit hoofdstuk gehanteerde indeling
gevolgd. In eerste instantic worden de bepalingen besproken van het Verdrag van Parijs (§ 4.1),
vervolgens deze van de Belgische wet van 1985 (§ 4.2) en van de Nederlandse WAKO (§ 4.3).
Ook inzake de verplichte dekking van de aansprakelijkheid van de exploitant zal worden onder-
zocht of het toekomstige nucleaire aansprakelijkheidsrecht hierin een wijziging zal aanbrengen
(§ 4.4). De bevindingen van de analyse worden samengevat in § 4.5.

Voor de goede orde dient te worden aangegeven dat in deze paragTaaf enkel de verplichte dekking
wordt besproken zoals ingeschreven in het intemationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht. De
wijze waarop deze dekking kan worden verkregen, wordt aangegeven in hoofdstuk 6, bij de ana-
lyse van de verzekering van het nucleaire risico.

"* De Vries, F.J., "Wettelijke limitering van aansprakelijkheid", Ac, 2; Faure, M.G. en Hartlief, T., "Ge-
volgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid", in Faure, M.G. en Hartlief, T, (red.), "Ver-
zekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 309-310.

' " Onderzoek heeft uitgewezen dat van een algemene beperking van milieuaansprakelijkheid, beroeps-
aansprakelijkhcid en verkeersaansprakelijkheid vooralsnog geen sprake is (Faure, M.G. en Hartlief, T.,
"Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid", in Faure, M.G. en Hartlief, T., (red.),
"Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", /.c, 311; Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Ver-
zekering en Aansprakelijkheid", Ac, 58).

*" PieYard, J.P., "Responsabilite civile. Energie atomique et droit compare", Ac, 113; Van Maanen, G.,
"De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen naar Nederlands recht", in Faure, M.
(red.), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 33.
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wr/i

De bepalingen in het Verdrag van Parijs inzake de verplichte dekking van de aansprakelijkheid
van de exploitant worden geanalyseerd aan de hand van vier thema's. In eerste instantie wordt het
principe zelf van de verplichte dekking besproken (§ 4.1.1). In rweede instantie wordt de rol van
het congruentievereiste besproken in de discussie omtrent de toelaatbaarheid van een systeem van
onbeperkte aansprakelijkheid (§ 4.1.2) Vervolgens worden de rol van de installatiestaat (§ 4.1.3)
en van het bevoegde openbare gezag aan de orde gesteld (§ 4.1.4). Tenslotte wordt ook geanaly-
seerd of het Verdrag van Parijs de dekking verplicht stelt per installatie, dan wel per kernongeval
(§4.1.5).

4.1.1. Verplichte dekking van de aansprakelijkheid: het congruentievereiste

Artikel 10, a van het Verdrag van Parijs verplicht de exploitant van een kerninstallatie om, ter
dekking van zijn aansprakelijkheid tegenover derden, een verzekering of andere financiele zeker-
heid te hebben en in stand te houden. Dit wordt het congruentievereiste genoemd™'. Het komt
erop neer dat tegenover elke aansprakelijkheid een financiele voorziening beschikbaar dient te
zijn. Het congruentievereiste wil aan slachtoffers van een kernongeval de garantie geven dat - zij
het beperkte - sommen beschikbaar zullen zijn ter compensatie van de geleden schade™^. Slacht-
offers worden via deze bepaling met andere woorden beschermd tegen de mogelijke insolvabili-
teit van de exploitant™. Twee andere bepalingen hebben tot doel deze zekerheid te "verstevigen".

Volgens artikel 10, b van het Verdrag van Parijs kan de verzekeraar of de persoon die een andere
financiele zekerheid heeft gesteld, de verzekering niet opzeggen of schorsen dan nadat hij daarvan
tenminste twee maanden van tevoren het bevoegde openbare gezag schriftelijk heeft op de hoogte
gebracht; deze termijn kan door deze bevoegde autoriteit worden verlengd. Deze bepaling strckt
er volgens het Expose des Motifs toe om in de mate van het mogelijke te garanderen dat er nooit
een periode zal zijn gedurende dewelke een geringer bedrag dan het totale bedrag van de aanspra-
kelijkheid zal beschikbaar zijn™*.

Artikel 10, c van het Verdrag van Parijs tenslotte bepaalt dat de bedragen die ingevolge de
verzekering, herverzekering of andere financiele zekerheid ter beschikking staan, uitsluitend mo-
gen worden aangewend voor vergoeding van de door een kernongeval veroorzaakte schade. Blijk-
baar wil deze bepaling bcnadrukken dat de sommen die de exploitant ter beschikking heeft op ba-
sis van zijn verplichting in artikel 10 van het Verdrag van Parijs, enkel mogen worden aangewend
ter vergoeding van schade aan derden, en bijgevolg niet ter vergoeding van de eigenschade van de
exploitant en dat deze sommen enkel kunnen worden aangewend bij een kernongeval.

Het congruentievereiste wordt in het Verdrag van Parijs niet enkel vermeld in artikel 10, maar
ook in de artikelen 7, b en 8 a, respectievelijk met betrekking tot de beperking van het bedrag van
de aansprakelijkheid en de beperking van de aansprakelijkheid in de tijd. Er wordt aangegeven dat
de aansprakelijkheid van de exploitant mag worden verhoogd, op voorwaarde dat deze aansprake-
lijkheid is gedekt.

Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal Atoomenergierecht", / . c , 723; Pelzer, N., "Focus on the Future
^ of Nuclear Liability Law", in "Reform of Civil Nuclear Liability", Ac, 433 e.v.

Camier, M.-C, "Responsabiliti et Assurance du Risque Atomique", Ac, 159; "Liability and Compen-
^ sation", Ac.,50.

Cty/7c/a/ Records Kienna Convention, 81; Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque
^ Atomique", Ac, 159.

s, 61.
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De verplichting in hoofde van de exploitant van de keminstallatie om bepaalde financiele garan-
ties te geven, vloeit rechtstreeks voort uit de conclusies van het Voorlopig Rapport"". Volgens dit
rapport dient de exploitant te bewijzen dat hij over voldoende provisies beschikt zodat hij de door
hem veroorzaakte schade aan derden kan vergoeden. Toch betekent dit volgens de auteurs van het
Voorlopig Rapport niet dat hij moet worden verplicht om een verzekeringsdekking te kopen. Zo
zou het volstaan dat de exploitant bewijst dat hij over voldoende eigen middelen beschikt *", of
dat hij een andere financiele zekerheid stelt.

Dezelfde vrijheid waarover de exploitant beschikt om in een financiele dekking te voorzien, is
terug te vinden in het Verdrag van Parijs. Volgens het Expose des Motifs kan de financiele zeker-
heid uit een borgtocht of liquide middelen bestaan; ook een garantie van de Staat en een bank-
garantie kunnen worden aanvaard, maar van in het begin was duidelijk dat voomamelijk verzeke-
ringspolisscn de aansprakelijkheid van dc exploitant zouden dekken™. Het is de exploitant toege-
laten om een verzekeringsdekking™' te combineren met andere financiele zekerheden, op voor-
waarde dat te alien tijde het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is, wordt gedekt"". Een exploitant
heeft dus in principe de keuze om uit te maken via welke middelen zijn aansprakelijkheid tegen-
over derden zal worden gedekt. Aangezien de exploitant meerdere types van financiele zekerheid
mag aanwenden, betekent de congruence dus niet dat de aansprakelijkheid volledig door de ex-
ploitant zelf moet worden gedekt; van belang is dat tegenover het gelimiteerde aansprakelijk-
heidsbedrag een financiele voorziening beschikbaar is.

De vrijheid die aan de exploitant wordt gegeven, gaat zeer ver: op grond van de bepalingen van
het Verdrag van Parijs is het perfect mogelijk dat een deel van de aansprakelijkheid van de ex-
ploitant wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering, terwijl voor het andere deel de
installatiestaat instaat voor de dekking. Sterker nog: geen enkele bepaling in het Verdrag van
Parijs staat eraan in de weg dat het gehcle bedrag waarvoor de exploitant door het nationale recht
wordt aansprakelijk gesteld, door de installatiestaat zou worden gedragen. In dat geval zal de
exploitant immers, volledig conform artikel 10, een financiele zekerheid hebben ter grootte van
zijn (beperkte) aansprakelijkheid.

Het congruentievereiste heeft ook een belangrijk gevolg voor de discussie met betrekking tot de
toelaatbaarheid van een regime van onbeperkte aansprakelijkheid in het intemationale nucleaire
aansprakelijkheidsrecht. Eerder werd aangegeven dat artikel 7 van het Verdrag van Parijs ondub-

Cfr. $upro, bij de bespreking van het ontstaan van de kanalisatie van aansprakelijkheid, § 2.1.2 van
hoofdstuk 4.
"To insist upon adequate provision by the operator is not, however, to require that he purchases insur-
ance. If he can show that he is financially able to pay losses out of assets which are and will remain
available for such purpose, he should be allowed to make his own decision with respect to insurance"
(Poor/opig /?apport, 34).
De rol van de overheid met betrekking tot de aansprakelijkheid van de exploitant was volgens de
auteurs van het Voorlopig Rapport: "(to) ... take affirmative steps to see that the operator has made
adequate provisions to compensate those whom he may damage" (Foor/opi'g /?oppor/, 34).
£rpose rfes A/o/i/i, 57; Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 162.
Het blijkt overigens de bedoeling te zijn geweest van de Verdragspartijen om deze dekkingsplicht op te
leggen aan exploitanten van a//e keminstallaties, ongeacht of kleinere onderzoeksreactoren betreft, dan
wel commerciele elektriciteitsproducerende keminstallaties. Oeoordeeld werd dat aangezien de pre-
mies worden berekend aan de hand van het vermogen van de reactor en het type installatie, de premies
van onderzoeksreactoren automatisch lager zullen liggen dan de premies van elektriciteitsproducerende
reactoren (Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 160).

i, 58.
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belzinnig een maximumlimiet plaatst op de aansprakelijkheid van de exploitant'". Gelet op het
feit dat artikel 7 verwijst naar artikel 10, moet worden onderzocht in welke mate het congruentie-
vereiste van belang is bij de discussie over de toelaatbaarheid van een regime van onbeperkte
aansprakelijkheid in het Verdrag van Parijs. . , • • , .....-• ,,, ,<_

4.1.2. Rol van het congruentievereiste in de discussie omtrent de toelaatbaarheid van de
onbeperkte aansprakelijkheid in het Verdrag van Parijs

In de literatuur bestaat geen eensgezindheid met betrekking tot de vraag of een regime van onbe-
perkte aansprakelijkheid al dan niet strijdig is met de bepalingen van het Verdrag van Parijs.
Eenzelfde vraag rijst voor wat betreft het IAEA-regime, vermits artikel VII van het Verdrag van
Wenen het congruentievereiste invoert"^ "*.

Ook in de praktijk is enigc twijfel vast te stellen: Zwitserland en Japan weigeren lid te worden van
een van de Verdragen (Parijs of Wenen), precies omdat zij oordelen dat de in hun interne wetge-
ving van kracht zijnde onbeperkte aansprakelijkheid niet in overeenstemming is te brengen met de
desbetreffende Verdragsbepalingen"''. Ook de recent gewijzigde nucleaire aansprakelijkheidswet
in Oostenrijk heeft de beperking van de aansprakelijkheid opgeheven"*. Duitsland is lid van het
Verdrag van Parijs, maar heeft in haar Atomgesetz een onbeperkte aansprakelijkheid van de
exploitant van de keminstallatie ingevoerd. Dc Duitse wet voorziet in een onbeperkte aansprake-
lijkheid maar koppelt hieraan een beperkte verzekeringsplicht.

Het wekt dan ook weinig verwondering dat met name in de Duitse literatuur ruim aandacht werd
besteed aan de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant van de keminstallatie"*. Een
aantal Duitse auteurs is de mening toegedaan dat een opheffing van de beperking van de aanspra-

Cfr. supra, in § 3.1.1.2 van dit hoofdstuk.
Artikel VII van het Verdrag van Wenen luidt: "The operator shall be required to maintain insurance or
other financial security covering his liability for nuclear damage (...)".
-4 conffvirio Pelzer, N., "Focus on the Future of Nuclear Liability Law", in "Reform of Civil Nuclear
Liability", / .c , 434.
Zie voor wat Zwitserland betreft: Brunengo, C , "Cross Border Damage - Two Fiction Stories",
AIDN/1NLA, Meteor /n/er 7ura P/, Bath, 23 September - 26 September 1991, 217; Biihlman, W.,
"Deux elements nouveaux de la legislation suisse sur la responsabiliti civile en matierc nucleaire", in
Nuc/ear 7A(>rf Porfv L/flW/iO' fl"rf //Muro/ice, AEN-OECD, Paris, 1985, 385-399; en voor wat Japan
betreft: Dogauchi, M., "Transfrontier Nuclear Civil Liability without International Conventions",
AIDN/INLA, M<c/ear/n/er./ura '9/ , Bath, 23 September - 26 September 1991, 209.
Hinteregger, M., "La nouvelle loi autrichienne sur la responsabilite civile pour les dommages nucleai-
res", o.c, 30 e.v.
In de ogen van de voorstanders van de onbeperkte aansprakelijkheid, was de beperking van de aanspra-
kelijkheid onlogisch: "Wer fur unsere Energieversorgung die Energie von Kemkraftwerke bejaht, der
sollte dahcr auch die voile finanzielle Versorgung der Mitburger im nuklearen Schadensfalle bejahen"
(Pfaffelhuber, J.K. en Kuckuck, B., "Reformuberlegungen zur Ausgestaltung der atomrechtlichen Haf-
tung", in Lukes, R. (herausg.), Secfafes OewMc/ies /)/omrcc/iW-Sy/«po5i«»i, Carl Heymanns Verlag,
Keulen, 1980,383).
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kelijkheid van de exploitant strijdig is en blijft met het Verdrag van Parijs"'. Ook de verzekeraars
waren van oordeel dat het onmogelijk was om in een onbeperkte dekking te voorzien"*.

De voorstanders van een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid stelden dat op grond van de
bepalingen van het Verdrag van Parijs dc exploitant onbeperkt aansprakelijk kan worden gesteld
voor de schade uit een kernongeval. Hun hoofdargument was dat enkel een onbeperkte aansprake-
lijkheid die zou leiden tot het faillissement van de exploitant, strijdig is met het Verdrag. Omge-
keerd zou een onbeperkte aansprakelijkheid die niet ruincus zou zijn voor de exploitant, in over-
eenstemming zijn met het Verdrag van Parijs'". De kemenergie-industrie zou volgens Pelzer
door een onbeperkte aansprakelijkheid niet worden benadeeld of ontmoedigd indien voldoende
voorzieningen werden getroffen™. Uit artikel 10 zou dus geen verplichting kunnen worden afge-
leid om tegenover een onbeperkte aansprakelijkheid te voorzien in een onbeperkte dekking'"'. De
congruence zou enkel impliceren dat de exploitant crtoe gehouden is om voor het minimum-
bedrag van diens aansprakelijkheid een verzekeringsdekking te nemen'". Bijkomend zijn Pfaffel-
huber en Kuckuck van oordeel dat een onbeperkte aansprakelijkheid misschien strijdig is met de
verdragsbepalingen, maar het zou zeker strijdig zijn met de geest van het Verdrag om pogingen
om de positie van het slachtoffer te verbeteren, in strijd met het Verdrag te verklaren'". Volledig-
heidshalve wordt erop gewezen dat in de Verenigde Staten de grondwettelijkheid van de beperkte
aansprakelijkheid van de exploitant werd in vraag gesteld"''. Ook Pelzer wijst erop dat in eender
welk land bijvoorbeeld door een evolutie in de rechtspraak betreffende de interpretatie van een
aantal grondwettelijke bepalingen, de grondwettelijkheid van de bepcrktc aansprakelijkheid in het
gedrang kan komen'".

Deze argumenten nemen niet weg dat vanuit juridisch oogpunt een systeem van onbeperkte aan-
sprakelijkheid niet mogelijk is onder het NEA-regimc™\ In eerste instantie moet worden gewezen
op de tckst van artikel 7 van het Verdrag inzake de beperking van het bedrag van de aansprake-
lijkheid van de exploitant van een kerninstallatie^. Maar vooral het congruentievereiste lijkt zich
tegen een onbeperkte aansprakelijkheid te verzetten: volgens deze vereiste dient elke aansprake-

Bijvoorbeeld Schmidt, K., "Reformuberlegungen zur Ausgestaltung der atomrechtlichen Haftung", in
Lukes, R. (herausg.), SecArfej DeuKcAes /iromrecA/s-.Sympo.sium, Carl Heymanns Verlag, Keulen,
1980,399.
Zie bijvoorbeeld Breining, W., "Reformilberlegungen zur Ausgestaltung der atomrechtlichen Haftung",
in Lukes, R. (herausg.), Sec/istes DeuWcAes /UomrecAte-Sym/jos/um, Carl Heymanns Verlag, Keulen,
1980,404.
Pelzer, N., "Unbegrenzte Haftung", Ac, 40-41.
De discussie met betrekking tot de hoogte van het bedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, is
nauw verbonden met de mate waarin ook de overheid een deel van de schadevergoeding voor schade
uit een kemongeval, op zich neemt. De redenering hierbij is dat de Staat de bedragen die uitstijgen bo-
ven de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant, voor haar rekening neemt. Het voordeel hier-
van bestaat erin dat slachtoffers steeds een aansprakelijke persoon tegenover zich hebben: hetzij de ex-
ploitant, hetzij dc Staat (Pelzer, N., "Unbegrenzte Haftung", / .c , 22 en 54).
Pelzer, N., "Unbegrenzte Haftung", Ac, 58.
Hohlefelder, W., "Reconsideration of the Principle of the Nuclear Operator's Limitation of Liability",
in "Nuclear Third Party Liability and Insurance, Ac, 383.
Pfaflelhuber, J.K. en Kuckuck, B., "ReformQberlegungen zur Ausgestaltung der atomrechtlichen
Haftung", o.c, 389. - , , • . - - - . ; . i . - , . * < ™ - - . - , . .-...•••;•
Cft-.m/ro, in §2.4.1.2 van hoofdstuk 13. ' '
Pelzer, N., "Rcformiiberlegungen zur Ausgestaltung der atomrechtlichen Haftung", in Lukes, R-
(Herausg.), "Sechstes Deutsches Atmrechts-Symposium", Ac, 419; Pelzer, N., "Unbegrenzte Haftung",
Ac,29e.v.
Ook in die zin Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal Atoomenergierecht", Ac, 674-681.
Cfr. supra, in § 3.1.1.2 van dit hoofdstuk.
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lijkheid namelijk te zijn gedekt door een verzekering of financiele zekerheid. Ecn onbeperkte
dekking en een onbeperkte aansprakelijkheid zouden in de ogen van de Verdragspartijen leiden
tot het faillissement van de exploitant waardoor de bescherming van het slachtoffer in het gedrang
zou komen. Hierbij mag evenmin de context van het Verdrag van Parijs uit het oog worden verlo-
ren. Deze context is de samenhang van de verschillende basisprincipes en zeker de samenhang
tussen artikel 7 en artikel 10 van het Verdrag. De stelling dat de congruence de onbeperkte aan-
sprakelijkheid niet in de weg staat, is een interpretatie die deze samenhang miskent. Uit het enkele
feit, zoals betoogd door een deel van de Duitse rechtsleer, dat het absurd is om aan slachtoffers
het voordeel van een onbeperkte aansprakelijkheid tc ontzeggen, kan niet worden afgeleid dat een
onbeperkte aansprakelijkheid conform is aan de verdragsbepalingen.

Concluderend kan worden gesteld dat het, volgens de huidige tekst van het Verdrag van Parijs,
niet mogelijk is om een onbeperkte aansprakelijkheid in te voeren. Het is dan ook niet toevallig
dat dit thema een van de discussiepuntcn is bij de revisie van het Verdrag van Parijs. Volgens de
hangende voorstellen zouden de Verdragsluitende Staten de mogelijkheid krijgen om een onbe-
perkte aansprakelijkheid in hun nationale wetgeving in te voeren . Dit veronderstelt evenwel zo-
wel een wijziging van artikel 7 als van artikel 10 van het Verdrag.

Het is evident dat de congruence zoals verwoord in artikel 10 van het Verdrag van Parijs, uitslui-
tend betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de exploitant. Toch kan ook de installatiestaat
een rol vervullen bij de dekking van deze aansprakelijkheid.

4.1.3. Rol van de installatiestaat

Ter zake van de bepaling van de dekking van de aansprakelijkheid van de exploitant bestaat een
verschil in de tekst van het Verdrag van Parijs ten overstaan van de tekst van het Verdrag van
Wenen. Artikel VII, 1, tweede zin van het Verdrag van Wenen bepaalt namelijk dat de installatie-
staat de betaling van de vorderingen zal verzekeren indien de dekking van de exploitant niet toe-
reikend of adequaat blijkt te zijn™. Uit deze bepaling wordt een dubbele verplichting afgeleid.
Ten eerste rust op de exploitant de verplichting ervoor te zorgen dat hij een financiele zekerheid
of verzekeringsdekking verkrijgt en heeft. Daarenboven heeft de installatiestaat de plicht ervoor te
zorgen dat een effectieve en adequate dekking in stand wordt gehouden, binnen de limieten van
de aansprakelijkheid van de exploitant™.

Een analoge dubbele verplichting als deze vermeld in het Verdrag van Wenen, is niet expliciet
terug te vinden in het Verdrag van Parijs. Er bestaat weinig twijfel over de verplichting van de
exploitant om een dekking te hebben, maar de tekst van het Verdrag van Parijs bevat niet meteen
een verplichting in hoofde van de installatiestaat om tussen te komen ingeval de dekking van de
exploitant ontoereikend zou zijn. De rol van de installatiestaat is er, minstens op het eerste ge-
zicht, beperkt tot het vaststellen van de aard en de voorwaarden van financiele zekerheid.

Rustand, H., "Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy. Progress report
on negotiations to revise the Convention", in "Reform of Civil Nuclear Liability", / . c , 144.
Dit artikel luidt: "The Installation State shall ensure the payment of claims for compensation for nu-
clear damage which have been established against the operator by providing the necessary funds to the
extent that the yield of insurance or other financial security is inadequate to satisfy such claims, but not
in excess of the limit, if any, established pursuant to article V". Tijdens de onderhandelingen werd be-
nadrukt dat deze bepaling niet de verplichting inhield van de Staat om reeds op voorhand budgetten
vrij te maken (O/TJcia/ fleconfa Wenno Co/ive/i/i'on, 286).
Q#ici'a/fleco/vfa K/enna Conve/ifi'o/i, 81. *• . :
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Toch lijkt het Expose des Motifs te refereren aan een analoge plicht van de installatiestaat zoals
voorzien in het Verdrag van Wenen. Blijkbaar werd tijdens de onderhandelingen erkend dat er
steeds iets onverwacht kon gebeuren zoals het faillissement van de verzekeraar of de financiele

"It was therefore recognised that these circumstances could not set aside the obliga-
tion of the operator under article 10 or that of the State which is required to ensure
that the operator always holds financial security up to his maximum liability. The
Contracting Parties may therefore be led to intervene in such a situation to avoid their
international responsibilities being involved""*.

Hieruit kan worden afgeleid dat ook volgens het Verdrag van Parijs op de Staat een verplichting
rust om te garanderen dat de exploitant steeds beschikt over een verzekering of andere financiele
zekerheid. Bovendien wordt melding gemaakt van de mogelijke internationale aansprakelijkheid.
Zoals verderop zal blijken, hccft ook de Bclgische wetgever uit deze bepalingen de verplichting
afgeleid van de Staat "om als borg tussen te komen"™; ook in Nederland wordt deze redenering
gevolgd™ • • , . . . , - . . . . , • . • . . - . . . .

Daarenboven moet worden onderstreept dat het Verdrag geen enkele verplichting bevat op basis
waarvan de kosten van een door de overheid gestelde financiele zekerheid door de aansprakelijke
exploitant moeten worden ten laste genomen. Nochtans was het volgens de auteurs van het Voor-
lopig Rapport dc bedoeling dat de kosten van deze dekking ten laste zouden vallen van de exploi-
tant van de keminstallatie™.

De dubbele verplichting van de installatiestaat opent ccn aantal interessante perspectieven in de
richting van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de installatiestaat indien zou blijken datde
exploitant geen of onvoldocnde dekking heeft. Uit de niet beschikbaarheid of ontoereikendheid
van de dekking zou kunnen worden afgeleid dat, behoudens bewijs van het tegendeel, de bevoeg-
de autoriteiten hebben nagelaten voldoende controle uit te oefenen. Boyle beschouwt dit als een
residuaire aansprakelijkheid van Staten om de schade voortvloeiend uit nucleaire activiteiten te
vergoeden™.

Het is onmiskenbaar de bedoeling van het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht om het
slachtoffer niet alleen te beschermen tegen de mogelijke insolventie van de exploitant van de
kerninstallatie, maar eveneens tegen de mogelijke insolventie van diens verzekeraar of van dege-
ne die een andere financiele zekerheid heeft verstrekt. In gevallen waar de financiele zekerheid
van de exploitant faalt, zal het dus de installatiestaat zijn die verplicht moet tussenkomen. Het
gaat misschien te ver om te spreken van een civielrechtelijke aansprakelijkheid van de installatie-
staat; deze laatstc moet in ieder geval fungeren als borg voor de financiele dekking van de exploi-
tant van de kerninstallatie. i ' >••:•' - -:• f,!?

fitpo.se rfes A/o<//s, 59. .
Expose rfes A/ofi/i, 59 (onze cursivering). Met "these circumstances" werd ondeT meer gerefereerd aan
het faillissement van degene die de flnancie'le zekerheid had gesteld.
Memorie van Toelichting, Senaat, Par/emenfa/re Stafoten, 1983-1984, 593/1, 15.
Dit zal verderop blijken, bij de bespreking van de WAKO. Zie ook Domsdorf, E.P.M.W., "Intematio-
naal Atoomenergierecht", Ac, 724.
KooWop/g /foppor/, 34.
Boyle, A.E., "Nuclear energy and international law: an environmental perspective", o.c, 305.
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Tenslotte dient erop te worden gewezen dat, voor wat betreft de landen van het Verdrag van Parijs
die eveneens zijn toegetreden tot het Aanvullend Verdrag van Brussel, de rol van de installatie-
staat verder gaat dan alleen de eerste schijf. Hogerop werd reeds gesteld dat uit artikel 3 van het
Aanvullend Verdrag van Brussel de plicht van een installatiestaat kan worden afgeleid om te
voorzien in een totaal beschikbaar bedrag van 429,31 miljoen euro"'.

4.1.4. Rol van het bevoegde gezag ,

Volgens artikel 10, a Zn/ine van het Verdrag van Parijs worden de aard en de voorwaarden waar-
aan de dekking of de andere financiele zekerheid dient te beantwoorden, bepaald door het bevoeg-
de openbare gezag. Dit betekent niet dat de Verdragsluitende Staten verplicht zijn om een contro-
leorgaan op het verzekeringswezen in te stellen, maar dat zij moeten voorzien in een voldoende
controle op de naleving van de Verdragsbepalingen. Zo dient het controleorgaan erop toe te zien
dat de verzekeraar tegenover de slachtoffers geen verweermiddelen kan aafivoeren, zoals de niet-
betalingderpremies' *. ... , . , . . . .,,..

De rol van het bevoegde gezag houdt dan ook nauw verband met de autoriteit waarover zij be-
schikt om een bepaalde persoon als exploitant aan te wijzen. Hier dient de band te worden gelegd
met de definitie van het begrip "exploitant" onder het Verdrag van Parijs: volgens artikel 1, a, vi
is dit de persoon die door het bevoegde gezag is aangewezen of erkend als exploitant van een
kerninstallatic.

In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt de verplichting tot het stellen van een financiele
zekerheid gekoppeld aan dc vergunningsplicht. Het bewijs van solvabiliteit is een van de cssentie-
le vereisten voor het verkrijgen van een vergunning vanwege de bevoegde nationale autoritei-
ten™. Ook de koppeling van het bewijs van verzekering aan de erkenning of het verlenen van een
vergunning voor het uitbaten van een kerninstallatie, vloeit voort uit het Voorlopig Rapport''"'; het
wekt dan ook weinig verwondering dat eveneens onder de Price-Anderson Act de vergunningver-
lening afhangt - en steeds heeft afgehangen - van het bewijs voldoende te zijn verzekcrd'"".

Artikel 10 van het Verdrag van Parijs is vrij ruim geformuleerd ter zake van de bevoegdheid van
het openbare gezag. De tekst van het Verdrag stelt dat het bevoegde gezag mag oordelen over de
aard en de voorwaarden van dc dekking; maar nergens worden criteria aangcreikt die deze beoor-
delingsbevoegdheid invullen. Een toetsingskader voor het openbare gezag ontbrcekt evenals ccn
aanduiding van wat precies dient te worden verstaan over de aard en de voorwaarden van een
dekking. Dit impliccert bijgevolg dat het bevoegde gezag over een vrij ruime discretionaire be-
voegdheid beschikt om te oordelen of een door de exploitant voorgestelde dekking al dan niet vol-
doet aan de voorwaarden van het Verdrag. Dcze ruime bevoegdheid sluit uiteraard aan bij de
ruime keuzemogelijkheden van de exploitant om een dekking te verschaffen. Dc werkelijke keuze
waarover een exploitant beschikt (verzekeringsdekking, financiele zekerheid etc.), zal ook in
belangrijke mate afhangen van het beleid van de overheid. Naarmate ook nieuwere vormen van
risicodekking beschikbaar zijn zal niet enkel het beleid van de instantie die de verzekeringsplicht
controleert van belang zijn, maar bijvoorbeeld ook het fiscale beleid van de installatiestaat. Zo

737
Cfr. supra, in § 3.1.1.2 van dit hoofdstuk.

7« Gamier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", /.a, 159-160.
KooWop/g Stopper/, 35.
Cfr. w/ra, in hoofdstuk 13. •••••;
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bestaat in Belgie geen duidelijkheid over de fiscale impact van bepaalde vormen van onderlinge
verzekeringsvormen waarvan de captive er 66n is™ • -verzekeringsvormen, waarvan de captive er 66n is

4.1.5. Dekking per installatie of per kernongeval?

Bij de analyse van de beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid overeenkomstig het
Verdrag van Parijs, werd aangegeven dat het Verdrag uitgaat van een beperking van de aanspra-
kelijkheid per oAigeva/ en niet van een beperking per installatie.

• ' • • ' • . , • • - t - ,

Onder een systeem van aansprakelijkheid per installatie zou een eerste ongeval reeds kunnen
leiden tot een uitputting van de beschikbare bedragen, zelfs indien zich later nog een kernongeval
in dezelfde installatie zou voordoen. Onder een systeem van aansprakelijkheid per ongeval daar-
entegen is er steeds een bedrag beschikbaar, ongeacht het aantal ongevallen : indien zich in
korte tijd meerdere kernongevallen voordoen, dan impliceert dit dat het maximumbedrag waar-
voor de exploitant aansprakelijk is, zal worden vermenigvuldigd a ra/o van het aantal kemonge-
vallen™

De Expose des Motifs bevestigt dat de exploitant verplicht is om een dekking te hebben voor elk
kernongeval. Maar er wordt aan toegevoegd dat in de praktijk een dekking waarschijnlijk per
installatie en voor een bepaalde periode zal kunnen worden verkregen, eerder dan per kernonge-
val''". Ook uit het Harvard Rapport blijkt dat verzekeraars hun risico wensen te herevalueren na
een ongeval dat op basis hiervan de polissen per installatie zouden worden uitgeschreven'''*.

Op voorwaarde dat de exploitant, nadat het bedrag van de dekking is verminderd of uitgeput na
een eerste kernongeval, voor latere ongevallen beschikt over een financiele zekerheid ten belope
van het maximumbedrag, is het volgens de Expose des Motifs dus toegelaten dat wordt voorzien
in een dekking per installatie. Hier wordt bijgevolg gesuggereerd dat een dekking per
kerninstallatie is toegelaten onder het Verdrag van Parijs en dat verzekeraars de voorkeur zouden
geven aan een dekking per installatie in plaats van een dekking per ongeval''".

In de praktijk lijken de verzekeraars drie systemen van dekking te hanteren'**: een "lifetime"-
dekking per installatie, een jaarlijkse dekking en een dekking op een full reinstatement basis. Op
basis van een verzekering op lifetime-basis, verleent de verzekeraar dekking voor de gehele le-
vensduur van de installatie. Dit betekent dat na een eerste kernongeval niet meer het volledige
bedrag van de dekking zal beschikbaar zijn voor latere kernongevallen in dezelfde installatie. Bij
een verzekering met een jaarlijkse dekking wordt de verzekeraar verplicht om jaarlijks eenzelfde
dekking ter beschikking te stellen; dit impliceert dat de verzekeraar gehouden is tot een gedeel-

Gysen, S., "Le traitement fiscal de cotisants et des membres-fondateurs des Associations d'assurancc
mutuelle", in £'/)ssurance A/«/we//e en fle/g/q'ue, Academia, Bruylant, Louvain-la-Neuve, Bruxelles,
Collection Droit des Assurances n° 10, 1999, 328-329. Het begrip captive wordt in § 2.2 van hoofdstuk
11 besproken. . . ^ . .
Q^ICIVJ/ /tecorrfs Kie/ina Convention, 79.
Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 94.
firpose rfes A/ofi/S, 59.
//orvorrf /?a/>por», 47.
Volgens Hertel zou het voor de verzekeraars niet mogelijk zijn om een verzekeringsdekking aan te
bieden per installatie (Hertel, G., "Basic principles of insurance for nuclear risks", /njMro/ice/or Afti-
c/eor/ni/a//a/(o/w, IAEA, Legal Series, n° 6, Wenen, 1970, 60).
Eighth Meeting of the Contracting Parties to revise the Paris Convention, Af£4/Z£G/CWQ2000,//.5,3-
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telijke reinstatement van de dekking™'. Een verzekering op full reinstatement basis impliceert dat
na een kernongeval waarbij de volledige dekking werd uitgekeerd, de verzekeraar ervoor moet
zorgen dat voor het volgende kernongeval het volledige bedrag van de dekking opnieuw ter be-
schikking zal zijn. Voor de aansprakelijkheidsdekking bij kernongevallen is de verzekeraar dus
niet verplicht tot automatische reinstatement"". Er bestaan dan ook vrij aanzienlijke verschillen in
de wijze waarop de aansprakelijkheid in de verschillende landen van de NEA wordt gedekt"'.

Tenslotte verleent het Verdrag van Parijs de vrijheid aan elke Verdragsstaat om te oordelen of de
exploitant die meer dan een keminstallatie op dezelfde vestigingsplaats exploiteert, dient te be-
schikken over een verzekering voor elke installatie afzonderlijk, dan wel voor deze installaties
samen'".

Na de analyse van de bepalingen van het Verdrag van Parijs inzake het congruentievereiste, zul-
len hieronder de Bclgische wet van 22 juli 1985 en de Nederlandse WAKO worden bestudeerd.

Op basis van artikel 8 van de wet van 22 juli 1985 is de exploitant van een keminstallatie er over-
eenkomstig artikel 10 a en b van het Verdrag van Parijs toe gehouden om ter dekking van zijn
aansprakelijkheid een verzekering of andere financiele zekerheid, die door de minister passend
wordt geoordeeld, te hebben en in stand te houden. De wet verwijst uitdrukkelijk ook naar artikel
10, b van het Verdrag van Parijs zodat de verzekeraar dc verzekering niet kan schorsen of beein-
digen zonder het in acht nemen van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging van de
verzekeringspolis dient te gebeuren bij de minister tot wiens bevoegdheid de verzekering inzake
kemenergie behoort.

Artikel 8, eerste lid /«y?ne voegt eraan toe dat indien zich een schadegeval heeft voorgedaan, de
exploitant de verzekering dient te vernieuwen binnen zestig dagen na het schadegeval: in Belgie
wordt dus het systeem van de full reinstatement na een kernongeval gehanteerd. Deze alinea was
niet voorzien in het oorspronkelijkc wetsontwerp, maar werd in de wet ingeschrcven na een
amendement van de Regering. Het amendement werd verantwoord door het feit dat de verzeke-
ringspolis door SYBAN kan worden opgezegd na een schadegevaf".

Het laatste lid van artikel 8 bepaalt dat de bedragen die voortkomen uit de verzekering, her-
verzekering of andere financiele zekerheid alleen mogen aangewend worden voor de vergoeding
van de schade veroorzaakt door een kernongeval. Volgens de wetgever garandeert deze bepaling
dat de bedragen van de verzekering of financiele zekerheid prioritair worden aangewend voor de
schadeloosstelling van de slachtoffers en verhindert deze bepaling dat deze bedragen zouden
worden aangewend voor de uitbetaling van de schuldeisers van de exploitant'^.

Dit systeem veronderstelt echter geen volledig herstel van de dekking. De plicht tot herstel van het
bedrag van de dekking, varieert van land tot land.
Dow, J.C., yVuc/ear £/iergy anrf //uurance, Witherby & Co Ltd., London, 1989, 253.

^ Summary Record of the meeting held in Paris, 22-23 October 1998, M&4/S£AW.£G(99;/, 12.
Arlikel 1 a, ii) van het Verdrag van Parijs. Een analoge bepaling is terug te vinden in artikel I, j , m/i/ie
van het Verdrag van Wenen. • - L -,-.!• - • • • . • • . - • • < ( • . • • . •• •

ftW /!, Senaat, GZ 1984-1985,593/3,40. .-•:,:•• - • ;. • :.
/i, Senaat, GZ 1984-1985,593/3,41. . - . ,
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Artikel 22 van de wet van 1985 bevat een bepaling die aan slachtoffers garandeert dat indien de
verzekering of financiele zekerheid niet in staat is om de aansprakelijkheid van de exploitant te
dekken, de Staat dit bcdrag voor haar rekening zal nemen. Op basis van dezc bepaling is de Staat
dus verplicht om, maximaal tot beloop van het maximumbedrag waarvoor de exploitant aanspra-
kelijk is, de schade te vergoeden die niet wordt vergoed door middel van verzekering of andere
financiele zekerheid"'. Artikel 22 is ingegeven door de betrachting om elk juridisch vacuum te
vermijden en beoogt aan het slachtoffer ecn snellc en zekere schadeloosstelling te garanderen™
Ook de voorbereidende werken laten er weinig twijfel over bestaan dat kan worden gesproken
van een p/ic/j/ van de Belgische Staat om als borg tussen te komcn bij de schadeloosstelling van
slachtoffers en dit bij het faillissement van de exploitant van de kerninstallatie of van de persoon,
die een financiele zekerheid heeft gesteld'". Dit wetsartikel ligt volledig in de lijn van de bepa-
lingen van het Verdrag van Parijs .

Opmerkelijk is wel dat in de Belgische wet geen bepaling is opgenomen die het de Staat mogelijk
maakt om aan de exploitant een vergoeding aan te rekenen voor haar tussenkomst. Nochtans werd
een amendement ingediend bij het wctsontwerp ter invoering van artikel 24bis in de wet van
1985, dat de Staat de mogelijkheid gaf taksen aan te rekenen aan exploitanten. Dergelijke taksen
zouden worden gestort in een op te richten Fonds. Dit amendement werd verantwoord omdat het
gezien de budgettaire moeilijkheden niet aangewezen leek dat de Staat zou moeten opdraaien
voor de betaling van zware schadeloosstellingen"'. Op vraag van de Minister werd dit amende-
ment evenwel verworpen omdat het niet zou zijn aangewezen om via deze wet een nieuwe heffing
in te voeren en omdat het amendement "afwijkt van de grondgedachte van het ontwerp"™'. Bij de
Parlementaire bespreking werd in de Senaat een analoog voorstel ingediend: een Interventiefonds
zou worden opgericht en worden gespijsd door een heffing op elke kilowattuur geproduceerd in
de keminstallaties. Volgens het voorstel mocht die heffing niet op de verbruiker worden verhaald.
Net zoals wat betrefl het eerste amendement was het met name de minister die felle kritiek uitte
omdat er reeds fondsen genoeg zouden zijn™.

Uit de voorbereidende werken valt ook af te leiden dat de verplichting van de Staat bovenop de
vcrplichting kwam om reeds in de tweede schijf tussen te komen'". Indien de verzekering van de
aansprakelijkheid wegviel, was het in principe mogelijk dat de Belgische Staat de eerste en de
tweede schijf moest betalen, dus tot een bedrag van 9 miljard BEF. Doordat de tweede schijf van
het Aanvul lend Verdrag van Brussel door de wetswijziging van 8 juni 2000 werd afgeschaft, moet
de Belgische Staat nog enkel tussenkomen voor wat betrefl de eerste schijf- of in totaal voor 24
miljard BEF. Wel is het zo dat indien de Belgische Staat in deze eerste schijf dient tussen te ko-
men, zij voor de uitgekeerde bedragen, in alle rechten en vorderingen van de slachtoffers treedt
(artikel 22, in/ine). Daarenboven wordt de Staat in dat geval, overeenkomstig artikel 25, § 1

Deze verplichting doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de Staat om tussen te komen ingevolge
haar verplichtingen voortvloeiend uit het Aanvullend Verdrag van Brussel.
Conruyt, H. en Rivalet, F., "Champ d'Application de la Legislation beige sur la Responsabilite Civile
Nucl6aire", o.c.,67.
Memorie van Toelichting, Senaat, Par/eme/ifa/re Srufcte/i, 1983-1984,593/1, 15.
Cfr. iur/?n, bij de analyse van de rol van de installatiestaat, § 4.1.2.
ftj/7<?me/!?a;VeS/uMe/i,GZ/1983-1984,593/3,65-66.
Ajr/e/MertM/Ve S/u*Ae/i, GZ/1983-1984, 593/3, 66.
Par/emenfai>e //amfe/mge/i, Senaat, Vergadcring van 23 oktober 1984, 127.
Artikel 22 van de wet luidt immers: "Ouver/niWerrf het bepaalde in artikel 19..." (onze cursivering).
Zie ook Par/emen/a/re S/u/Mren, Senaat, G271984-1985, 593/3, 58.
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eesubrogeerd in het verhaalsrecht tegen die personen die overeenkomstig artikel 6, 0 van het
Verdrag van Parijs kunnen worden aangesproken'". . . ...

De definitie van het begrip exploitant is terug te vinden in artikel 3 van de wet: is een exploitant
elke persoon die splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen in een keminstallatie in zijn
bezit heeft of aanwendt, of die nucleaire stoffcn welke voor zijn keminstallatie bestemd zijn, in
ontvangst neemt™''. Essentieel om de hoedanigheid van exploitant overeenkomstig artikel 3 te
verwerven, is dat de persoon die met kemmateriaal omgaat, in het bezit is van (of beschikt over)
een keminstallatie. Een terrorist die radioactieve producten in zijn bezit heeft, kan bijgevolg
geenszins als een exploitant in de zin van de wet worden beschouwd, aangezien de vereiste band
ontbreekt met een keminstallatie. Indien echter een persoon die wel een band heeft met een kem-
installatie en splijtstoffen in zijn bezit heeft zondcr door de Koning als exploitant te zijn erkend,
kan hij toch op basis van deze wet aansprakelijk gesteld worden. Door het invoeren van deze
bepaling werd "een op het bestaan van het nucleaire risico zelf stoelende definitie van de exploi-
tant" ingevoerd zodat "elkeen die nucleair materiaal in zijn bezit heeft, automatisch is onderwor-
pen aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs"'".

Artikel 9 van wet bepaalt dat het de exploitant van een keminstallatie verboden is om splijtstof-
fen, radioactieve producten of afvalstoffen te bezitten of aan te wenden indien hij niet vooraf als
exploitant is erkend. Deze erkenning wordt verleend nadat dc aanvrager heeft aangetoond dat hij
ter dekking van zijn aansprakelijkheid over een verzekering of anderc financiele zekerheid be-
schikt. ^;;. .. . . . . . ..; .

In de voorbercidende werken is sprake van een "consecutief verband" tussen artikel 3 en artikel 9:
de uitoefening van de bedrijvigheid vereist niet allecn de hoedanigheid van exploitant, maar ook
de verplichting voor die exploitant om zich als dusdanig door de Koning te laten erkennen™*.
Gesteld kan worden dat zodra de beide betekenissen van het begrip "exploitant" niet samenvallen,
de wet wordt overtreden: iemand die exploitant is in de zin van artikel 3 van dc wet van 22 juli
1985, maar die niet door dc Koning is erkend, zal ook strafrechtelijk aansprakelijk kunnen wor-
den gesteld. Zowel artikel 35 van de wet van 1985'", als het Belgischc strafwetboek'**, voorzien
in aanzienlijke strafsancties.

Memorie van Toelichting, Senaat, PflWemema/re Sri/Men, 1983-1984, 593/1, 15.
Deze bepaling werd in de wet ingeschreven omdat de wetgever van oordeel was dat onder de wet van
18 juli 1966 en onder het Verdrag van Parijs deze materie gebrekkig is geregeld (Memorie van Toe-
lichting, Senaat, />a/7emento;>e SmAAen, 1983-1984, 593/1, 5-6).
Memorie van Toelichting, Senaat, Par/eme/ifaire S/uAtoi, 1983-1984, 593/1, 6.
ftj/Ve/nen/aire SmAAen, Senaat, GZ 1984-1985, 593/3, 28.
Een overtreding van onder meer de artikelen 8 en 9 wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie
maanden tot vijf jaar en/of met een geldboete van 1.000 tot 50.000 frank (artikel 35 van de wet).
Artikel 488bis Sw luidt: "Hij die opzettelijk en zonder vergunning verleend door het bevoegd gezag, of
niet op de voorwaarden daarin gesteld, zich kemmateriaal laat afgeven, dan wel zodanig materiaal ver-
krijgt, in zijn bezit houdt, gebruikt, verandert, afstaat, achterlaat, vervoert of verspreidt, wordt gestraft
met opsluiting". Dit artikel voert dc Belgische intemationale verplichtingen uit die voortvloeien uit het
hoger genoemd Verdrag van New York van 3 maart 1980 betreffende de fysieke bescherming van
kemmateriaal. Volgens het Belgische strafrecht is de duur van de opsluiting vijf tot tien jaar (art. 13
Sw.). Indien een persoon door het onwettig gebruik van kemmateriaal schade berokkent aan personen
of goedcren, kan de straf zelfs oplopen tot twintig jaar dwangarbeid. Artikel 488bis zal vaak gehan-
teerd worden in combinatie met de artikelen 477 - 477sexies Sw. wanneer het gaat om gestolen kem-
materiaal.
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Inzake de erkenning als exploitant zijn modaliteiten van toepassing die voornamelijk tot doel
hebben erop toe te zien dat de exploitant ook daadwerkelijk een dekking van zijn aansprakelijk-
heid in stand houdt. De erkenning wordt verleend door de Koning nadat de aanvrager heeft aange-
toond dat hij beschikt over een verzekering of andere financiele zekerheid'*'. De erkenning is met
andere woorden de controleprocedure van de verzekeringsverplichting'™.

Naar aanleiding van de per 1 januari 2001 van kracht geworden wijzigingen van de wet van 22
juli 1985 werden nieuwe erkenningen verleend aan de diverse exploitanten. Zo werd bij de KB's
van 19 december 2000 Electrabel erkend als exploitant een keminstallatie in Doel en Tihange"'.
Artikel 1 vasn deze KB's bepaalt uitdrukkelijk dat de kerninstallaties van Doel 1, 2, 3 en 4 als een
keminstallatie worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor de keminstallatie Tihange 1, 2 en 3.

In tegenstelling tot de Belgische wet van 1985, bevat de Nederlandse WAKO geen eigen definitie
van het begrip "exploitant"; artikel 1 van de WAKO verwijst hiervoor uitdrukkelijk naar de defi-
nitie van exploitant in het Verdrag van Parijs. Uiteraard bevat de WAKO wel een aantal bepalin-
gen betreffende de erkenning en berreffende de dekking van de aansprakelijkheid van de exploi-
tant.

Voor wat betreft het congrucntievereiste, verwijst artikel 10 van de WAKO naar artikel 10, a van
het Verdrag van Parijs. Het bevoegdc gezag dat naar Nederlands recht de erkenning als exploitant
uitreikt, is de minister van Financien'". Deze kan bcpalen dat twee of meer kcrninstallatics die
door eenzelfde exploitant op hetzelfde terrein worden geexploiteerd als een keminstallatie worden
beschouwd.

De WAKO voorziet ter zake van de dekking van de aansprakelijkheid van de exploitant, op dub-
bele wijze in een tussenkomst van de Staat: ten eerste wanneer een verzekeringsdekking slechts
zeer moeilijk kan worden verkregen en in het tweede geval indien deze financiele zekerheid niet
het gehele bedrag van de aansprakelijkheid dekt.

Overeenkomstig artikel 9 van de WAKO is de minister van Financier! gemachtigd om voor de
Staat als verzekeraar verzekeringsovereenkomsten aan te gaan of om namens de Staat andere ga-
ranties te verstrekken wanneer geen of onvoldoende dekking kan worden verkregen, of wanneer
deze dekking slechts tegen een onredelijke premie of vergoeding is te verkrijgen. De voorwaarden
en de premies of vergoedingen waarmee dit zou gebeuren, worden eveneens door de minister be-
paald. De bevoegdhcid om verzekeringsovereenkomsten aan te gaan, werd door de Nederlandse
wetgever "noodzakelijk geacht in verband met de feitelijke monopoliepositie die wordt ingeno-
men door de Nederlandse Atoompool"™. Eenzelfde bepaling was overigens reeds ingeschreven
in artikel 13 van de wet van 27 oktober 1965 en in artikel 9 de WAKO van 1979.

Indien daarenboven de financiele zekerheid of de dekking ontoereikend is om het bedrag van de
aansprakelijkheid van de exploitant te dekken, stelt de Nederlandse Staat aan die exploitant open-

Artikel 10, 1° lid van de wet.
Memorie van Toelichting, PflWemen/n/re fmArften, GZ 1983-1984, 593/1, 9.
5.S., 24 januari 2001. Ook andere firma's en instellingen (waaronder het SCK te Mol) werden in de-
zelfde periode erkend als exploitant van een keminstallatie.
Artikel 8, lid 1 van de WAKO.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13.928, nr. 5, 28.
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bare middelen ter beschikking tot het maximumbcdrag van zijn aansprakelijkheid™. Ook deze
bepaling is niet nieuw in de WAKO van 1991, al werd een kleine redactionele aanpassing aange-
bracht zodat ondubbelzinnig zou worden vastgesteld dat de "gehoudenheid van dc Staat intreedt
zodrade uit verzekering of andere financiele zekerheid voortkomende middelen onvoldoende zijn
om de schade waarvoor de exploitant aansprakelijk is, te voldoen"™.

Indien blijkt dat het ontbreken van financiele zekerheid is te wijten aan de schuld van de exploi-
tant, dan heeft de Staat recht van verhaal op de exploitant van de kerninstallatie. Tenslotte wordt
eveneens voorzien in een subrogatie zoals bedoeld in artikel 6, f) van het Verdrag van Parijs. Hier
bevat de WAKO evenwel een bijzonderheid: bij de uitoefening van dit subrogatierecht heeft de
Staat voorrang boven verzekeraars of andere personen die een financiele zekerheid ter beschik-
king hebben gesteld™.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de niet-nakoming van de verzekeringsplicht niet in
de WAKO strafrechtelijk wordt gesanctioneerd. Via een omweg wordt tot eenzelfde rcsultaat
gekomen: artikel 15 van de Kernenergiewet stelt een verbod in om zonder voorafgaandelijke
vergunning kemenergie te produceren. De vergunning kan enkel worden verkregen indien de ex-
ploitant bewijst over de vereiste verzekeringsdekking te beschikken. Een overtreding van artikel
15 van de Kernenergiewet, wordt strafbaar gesteld op basis van de Wet op de economische delic-
ten™

Bij de bespreking van de beperking van de aansprakelijkheid in paragraaf 3 werd aangegeven dat
het Protocol van het Verdrag van Wenen en het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van
1997 leiden tot een verhoging van de voor slachtoffers beschikbare bedragen. Uitgaande van het
congruentiebeginsel, impliceert dit ook dat de beschikbare verzekeringsdekking evenredig dient te
worden verhoogd, tenzij uiteraard afbreuk wordt gedaan aan de congruence tussen aansprakelijk-
heid en dekking.

Geen van beide uit 1997 daterende Verdragen brengt hieraan een wijziging aan. De eerste zin-
snede van artikel VII van het Verdrag van Wenen, dat de verplichte dekking invoert, wordt door
het Protocol van het Verdrag van Wenen niet gewijzigd™. De bezorgdheid betreffende de be-
schikbaarheid van de minimumbedragen blijkt ook uit het reeds besproken artikel VII van het
Verdrag van Wenen: in de mate waarin de verzekering van de exploitant niet adequaat is om de
300 miljoen BTR te betalen, zal de installatiestaat dienen in te staan voor deze betaling.

Het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie brengt evenmin een wijziging aan aan de verplichte
dekking van de aansprakelijkheid van de exploitant van en kerninstallatie. Artikel 5 van dc annex
van het Verdrag schrijft voor dat de wetgeving van een land dat wenst toe te treden, (onder meer)

Artikel 10, eerste lid van de WAKO.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.374, nr. 3, 7.
Artikel 10, 3° lid //i/ine van de WAKO.
Wet van 22 juni 1950 houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de be-
rechting van economische delicten, meermaals gewijzigd.
Artikel 9 van hel Protocol van het Verdrag van Wenen voegt enkel een tweetal zinnen toe aan artikel
VII van het Verdrag van Wenen. Een gecoordineerde tekst van het Verdrag van Wenen, zoals gewij-
zigd door het Protocol van het Verdrag van Wenen, is terug te vinden in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Con-
temporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 557-573.
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het principe van de verplichte dekking van de aansprakelijkheid in de interne wetgeving dient te
hebben ingeschreven.

Een van de redenen waarom de onderhandelingen slechts moeizaam tot enig resultaat hebben ge-
leid, heeft precies te maken met de congruentie. Vanaf in het begin was duidelijk dat tegenover de
verhoogde bedragen een evenredige verhoging van de beschikbare bedragen diende te staan. Maar
doordat werd geoordeeld dat enerzijds de verzekeringsmarkten in de landen van het voormalige
Oostblok onvoldoende waren ontwikkeld en dat anderzijds het niet haalbaar leek, ingevolge het
grote verschil in veiligheid tussen de westerse kerninstallaties ten aanzien van deze in het voor-
malige Oostblok, om de exploitanten gezamenlijk de verhoogde aansprakelijkheid te laten dragen,
werd ervoor geopteerd om de Staat te laten tussenkomen.

Gelet op het phasing-in mechanismc, is dc rol van de installatiestaat gcdurende dc ecrste 15 jaar
van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede generatie zonder meer aanzienlijk.

Aangezien bij de revisie van het Verdrag van Parijs de mogelijkheid wordt besproken om in de
interne wetgeving een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid in te voeren, wordt dus ook het
congnientievereiste, minstens ten dele, in vraag gesteld.

4.5. Co/ic/ws/e

Artikel 10 van het Verdrag van Parijs voert het congruentievereiste in in het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht. Op basis van deze vereiste dient de exploitant een dekking of een andere financiele
zekerheid te hebben en in stand te houden ter grootte van het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is.
Het is duidelijk dat de verdragspartijen hebben gewild dat de exploitant voor de dekking van zijn
aansprakelijkheid over zeer ruime keuzemogelijkheden zou beschikken en dat aan de installatie-
staat een ruime vrijheid wordt gelaten om te oordelen welke type financiele dekking gepast is.

Op zich maakt het in eerste instantie nict uit cfoor w;e deze aansprakelijkheid zal worden gcdekt.
Via de congruentie werd de garantie gegeven aan slachtoffers dat bcpaalde sommen i« ;e</er geval
beschikbaar zouden zijn. Dit impliceert dat niet kan worden gesproken van een verzekeringsplicht
in hoofde van de exploitant; het lijkt correcter om te spreken van een dekkingsplicht. Deze plicht
rust in de eerste plaats op de exploitant van de kerninstallatie - die zich blootstelt aan aanzienlijke
strafsancties indien hij deze plicht niet nakomt - en in de tweede plaats in hoofde van de instal-
latiestaat. Niets in het Verdrag verplicht de Verdragspartijen ertoe om, indien een deel van de
aansprakelijkheid door de Staat zou worden gedekt, dc kosten van deze voorzieningen door te
rekenen naar de exploitant van de kerninstallatie.

Het Verdrag van Parijs maakt het bijgevolg mogelijk dat de bevoegdc overheden van de installa-
tiestaat een eigen beleid voeren. Niet alleen kunnen zij de aard en voorwaarden van de dekking
bepalcn, maar zij hebben ook een ruime vrijheid om te bcslissen voor welk deel van de aansprake-
lijkheid de Staat borg zal staan en in welke mate de kosten hiervan zullen worden doorgerekend
naar de exploitant.

Op dit punt verschilt de Nederlandse WAKO van de Belgische nucleaire aansprakelijkheidswet.
In Nederland treedt de Staat in de regel op als verzekeraar en kunnen premies of vergoedingen
worden gevraagd van de exploitant. In Belgie ontbreekt een analoge bepaling.

Het congruentievereiste wil garanderen dat tegenover elke aansprakelijkheid ook daadwerkelijk
financiele middelcn staan. Het lijkt dan ook in de eerste plaats uiting te geven aan het ScAwft-
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zM van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. De garantie-idee in het nucleaire aansprakelijk-
heidsrecht gaat zelfs zo ver dat het slachtoffer niet alleen wordt beschermd tegen het faillissement
van de exploitant van de kerninstallatie, maar ook tegen het faillissement van de verzekeraar.

Maar het congruentievereiste impliceert dat een aansprakelijkheid waar geen verplichte dekking
tegenover staat, zinloos zou zijn. Ervan uitgaande dat de verzekeringsmarkt niet in staat is om een
ongelimitcerde dekking van het nucleaire risico te verschaffen, belet het congruentievereiste in de
internationale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen de invoering van een onbeperkte aansprake-
lijkheid. •...-,-: •. = • • , . -

Nochtans zijn in het Burgerlijk Wetboek - zowel in Belgie als in Nederland - heel wat voorbeel-
den te vinden van aansprakelijkheden waar geen dekkingsplicht tegenover staat. Het lijkt er zelfs
op dat als dusdanig de verzekeringsplicht zoals die in mindere of meerdere mate is terug te vinden
in het milieuaansprakclijkheidsrecht, een andere strekking heeft dan de dekkingsplicht van de
exploitant van een kerninstallatie. In eerste instantie is er in het milieurecht geen bepaling opge-
nomen op basis waarvan de Staat ertoe gehouden is om zich borg te stellen indien de dekking van
een verzckeringsplichtige zou falen. Ten tweede blijft in principe de aansprakelijkheid van de
verzekeringsplichtige bovenop het bedrag waarvoor hij wordt vcrplicht om zich te verzekeren,
ongemoeid gelaten. .. . , r.

De analyse van de bepalingen van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt afgerond door de
bespreking van het vijfde basisprincipe: de exclusieve bevoegdheid van de rechter van de installa-
tiestaat.

5. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN EEN RECHTBANK PER LAND

Zodra zich een grensoverschrijdend kernongeval voordoet, zal de vraag rijzen hoe de uit het
kemongeval voortvloeiende vorderingen ook processueel kunnen worden geeffectucerd. Zeker in
een intcmationale context zullcn in feite een drietal clcmenten het slachtoffer aanbelangen: de
bevoegde rechtbank, het toepasselijke rccht en de mate waarin een vonnis dat in een bepaald land
is verkregen, kan worden ten uitvoer gelegd. Er zijn vaak meerdere mogelijkheden. Inzake de
bevoegde rechtbank, zou het slachtoffer bijvoorbceld een vordering kunnen indicnen in dc instal-
latiestaat of in het land waar de schade is geleden™. Bij een grensoverschrijdend kernongeval zal
er inderdaad een aanzienlijke kans bestaan dat het slachtoffer aan forum-shopping zal docn™.
Een slachtoffer kan ertoe gencigd zijn en kan er belang bij hebben om een vordering in te dienen
in een land met een gunstiger aansprakelijkheidregime. Om dczc problcmcn het hoofd te bieden
wcrden in het Verdrag van Parijs een aantal bevoegdheidsbepalingen ingeschreven. Het hoofd-
thema hierbij is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van een land om alle vorderingen
te behandelen die uit een kemongeval voortkomen.

Ook in deze paragraaf wordt de eerder gehanteerde indeling gevolgd. In eerste instantie worden
de bepalingen van het Verdrag van Parijs toegelicht (§ 5.1); vervolgens wordt geanalyseerd hoe
deze bepalingen werden ingeschreven in de Belgische wet van 1985 (§ 5.2) en in de Nederlandse

Krause-Ablass, W.-D., "Apportioning Liability for Transborder Damages", in Cameron, P., Hancher,
L. en Kilhn, W. (ed), "Nuclear Energy Law after Chernobyl", / . c , 125.
Dat de kans op forum shopping niet ONdenkbceldig is, is bijvoorbeeld gebleken in een vordering die
in Ierland werd ingesteld tegen het Britse BNFL; zie de bespreking hiervan in Sands, P. en Galizzi, P.,
"The 1968 Brussels Convention and Liability for Nuclear Damage", in fle/brm o/OV// A'uc/ear Z./061/-
ify, NEA-OECD, Parijs, 2000,503 e.v. • = • • • . . i .
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WAKO (§ 5.3). De wijzigingen aan dit principe aangebracht door de nucleaire aansprakelijk-
heidsverdragen van 1997 zullen vooral van belang zijn bij een kernongeval tijdens transport van
nucleair materiaal en worden in het kader van dit onderzoek niet besproken'*'. De conclusie van
de analyse wordt weergegeven in § 5.4.

5.7. Ko/gews Aef Kerrfrag vaw

Het Verdrag van Parijs bevat zowel bepalingen inzake de bevoegde rechtbank en de erkenning
van een vonnis(§ 5.1.1) als inzake het op de vordering toepasselijke recht (§ 5.1.2).

5.1.1. Bevoegde rechtbank en erkenning van een vonnis

Rechtsvorderingen ingevolge de artikelen 3, 4, 6 a) en 6 e) van het Verdrag van Parijs kunnen uit-
sluitend worden ingesteld bij de bevoegde rechters van de Verdragsluitende Staat op wiens
grondgebicd het kernongeval hecft plaatsgevonden™^; het betreft vorderingen die rcspcctievelijk
betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de exploitant voor schade toegebracht aan perso-
nen en goederen, de aansprakelijkheid van de exploitant bij vervoer van nucleaire stofFen, de
kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van de keminstallatie en het subrogatierecht
voor degene die schadevergoeding heeft betaald voor de schade uit een kernongeval dat plaatshad
op een niet-Verdragsluitende Staat, of aldaar geleden schade. De achterliggendc idee is een uni-
formiteit in de jurisprudence te cregren.

Door de eenheid van rechtspraak wordt vermeden dat meerdere bevoegde rechtbanken in ver-
schillende landen elk een schadevergoeding zouden toekennen waarvan de som het (beperkte)
aansprakclijkheidsbedrag van de exploitant zou overtreffen. Volgens de Expose des Motifs zou de
billijke verdeling van het beschikbare schadevergoedingsbedrag onoplosbare problemen opleve-
ren wanneer vorderingen betreffende hetzelfde ongeval aan verschillende rechters zouden worden
voorgelegd'". De bevoegdheidsbepaling is dus onlosmakelijk verbonden met de beperking van
de aansprakelijkheid en met de kanalisatie van aansprakelijkheid. Voor de slachtoffers van een
kernongeval zou een exclusief bevoegde rechtbank het voordeel bieden dat zij snel weten tot
welke rechtbank zij zich kunnen wenden™*, c.q. in welk land zij hun vordering kunnen indienen.

Ook voor wat betreft dit basisprincipe van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, kan worden
verwezen naar het Harvard Rapport . Een exclusief bevoegde rechtbank zou zowel voordelig
zijn voor slachtoffers als voor de exploitanten:

Zie hierover evenwel Horbach, N.L.J.T., "Lacunae of International Nuclear Liability Agreements", in
Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 69; Brown, OF.
en Horbach, N.L.J.T, "Liability for International Nuclear Transport: an Overview", in "Reform of Civil
Nuclear Liability", Ac, 237-261; Magnus, U., "Intercontinental Nuclear Transport from the Private In-
ternational Law Perspective", in /te/orm o/C/v/7 Mc/enrZ./aW/i/>>, NEA-OECD, Parijs, 2000,263-284;
Gioia, A., "Maritime Zones and the new Provisions on Jurisdiction in the 1997 Vienna Protocol and in
the Convention on Supplementary Compensation", in fle/br/n o/Gvi7 yVuc/ear£ia6i7ify, NEA-OECD,
Parijs, 2000, 299-322.
Artikel 13, a) van het Verdrag van Parijs; een analoge bepaling is terug te vinden in artikel XI van het
Verdrag van Wenen, met dien verstande dat het Verdrag van Wenen geen verwijzing bevat naar andere
artikelen uit het Verdrag. .,-? v, . • : - ;^» rr
Expose <fo A/ort/S, 63.
Camier, M.-C, "Responsabilite'et Assurance du Risque Atomique", Ac, 130-131.
Zie de bespreking van de kanalisatie van aansprakelijkheid, in § 2.1.3 van dit hoofdstuk.
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"... in reducing trial costs, simplifying evidentiary procedures, and permitting a more
equitable distribution of the available funds"™'.

Of tijdens de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs een andere mogelijkheid dan de exclu-
sief bevoegde rechtbank van een Verdragsstaat ernstig werd in overweging genomen, is niet
duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat met name de mogelijkheid werd besproken om een vordering
uit een kernongeval voor te leggen aan een internationale rechtbank of aan arbitrage te onderwer-
pen™

Artikel 13 van het Verdrag van Parijs bepaalt enkel dat de rechtbanken van een enkel land be-
voegd zullen zijn. Hiermee is nog niet gezegd dat binnen deze Verdragsstaat slechts een enkele
rechtbank zal bevoegd zijn. De Steering Committee van de NEA heeft met betrekking tot deze
materie een aanbeveling uitgevaardigd waarbij de Verdragsstaten ertoe worden aangespoord om
in de nationale wetgeving te voorzien dat slechts een enkele rechtbank bevoegdheid kan opnemen
ter zake van de uit een kernongeval voortvloeiende schadc™.

Het Verdrag bevat eveneens voorschriften voor het geval het ongeval plaats heeft buiten het
grondgebied van een Verdragsstaat of voor het geval de plaats van het ongeval niet is vast te
stellen. Hiermee wordt met name de hypothese beoogd van het transport van nucleair materiaal
waarbij zich bijvoorbeeld een kernongeval voordoet in de voile zee of waar het kernongeval het
gevolg is van een continue blootstelling aan radioactieve straling™' ™°. In beide gevallen zal de
rechter van dc plaats van de keminstallatie van de aansprakelijke exploitant bevoegd zijn"'.
Tijdens de onderhandelingen voor het Verdrag werd beseft dat, in deze gevallen, de afstand tus-
sen de slachtoffers en de bevoegde rechter kon leiden tot ernstige praktische bezwaren. Ander-
zijds leek een andere oplossing, die aan slachtoffers het recht zou geven om naar hun eigen recht-
banken te stappen en die tezelfdertijd de eenheid van rechtspraak zou garanderen, niet haalbaar te
zijn .

Nochtans kunnen de in het Verdrag ingeschreven bevoegdheidsregels er toe leiden dat meerdere
rechters bevoegdheid opnemen. Ook deze situatie zou de eenheid van rechtspraak aantasten en
bijgevolg bevat het Verdrag ook dienaangaande meerdere bepalingen. Met name wanneer een
kernongeval deels buiten en deels binnen het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen valt,
zal de rechter van de Verdragsstaat bevoegd zijn. In elk ander geval zal het Tribunaal van het
Europees Agentschap voor Kemenergie™ een Verdragsluitende Staat aanduiden die het nauwst
bij het ongeval is betrokken™'*.

/, 66.
Catnier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", / . c , 132.
Aanbeveling van 3 oktober 1990 NE/M(90)2, gepubliceerd in Pa ra Co/iventto/i. Decwio/w, .Recom-
me/irfa//ons, /nferpref<Mion.s, Parijs, NEA, 1990, 15.
Gecoordineerde versie van de fx/wwe rfes A/or(/S, 1988, nr. 55.
De desbetreffende bepalingen van het Verdrag van Parijs werden overigens gewijzigd door het Proto-
col van 1964.
Artikel 13, b) van het Verdrag van Parijs.
£*/><we rfes A/o;(/i, 63.
Overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag beschikt dit Tribunaal over de bevoegdheid te oordelen
over ieder geschil tussen twee of meer Verdragsluitende Partijen betreffende de interpretatie of uitvoe-
ring van het Verdrag. Het Tribunaal is opgericht door het Verdrag van 20 december 1957 inzake de in-
stelling van een Veiligheidscontrole op het gebied van de Kemenergie.
Artikel 13, c, ii van het Verdrag van Parijs.
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Teneinde de tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak te vergemakkelijken bepaalt artikel
13, d) dat wanneer een op tegenspraak gewezen vonnis of een verstekvonnis door het rccht van de
krachtens het Verdrag bevoegde rechter uitvoerbaar is geworden, dit vonnis ook uitvoerbaar zal
zijn op het grondgebied van elke andere Verdragsstaat zodra de vereiste formaliteiten zijn ver-
vuld. Tenslotte kan een Verdragsluitende Staat die in een schadevergoedingsvordering wordt
aangesproken, de onschendbaarheid ten aanzien van de rechtsvervolging die zij anders zou kun-
nen genieten, niet inroepen tenzij wat betreft de maatregelen inzake de tenuitvoerlegging'".

Uit de tekst zelf van artikel 13 vloeit een belangrijke nuance voort voor wat betreft de exclusivi-
teit van de rechtbank van de installatiestaat. Deze exclusiviteit wordt namelijk gekoppeld aan een
aantal Verdragsbepalingen^; voor de verdragsbepalingen waaraan artikel 13 niet refereert en
waar een geschil mogelijk is, zal deze exclusiviteit dus niet van toepassing zijn. De overeenkom-
stig het Verdrag aangeduidc rechtbank, zal indcrdaad exclusief bevoegd zijn voor alle vorderin-
gen ingediend /egen de exploitant van een kerninstallatie. Deze vorderingen kunnen hetzij direct
door een slachtoffcr worden ingesteld, hetzij indirect - bij wijze van regres van andere personen
die overeenkomstig intemationale Verdragen ter zake van transport of overeenkomstig de wetge-
ving van een niet-Verdragsstaat, aansprakelijk kunnen worden ges tekf . Dit impliceert dat de
bevoegdheid van de rcchtbanken voor vorderingen ingesteld rfoor de exploitant niet door het
Verdrag van Parijs worden geregeld - denk bijvoorbeeld aan het door de exploitant overeenkom-
stig artikel 6, f) van het Verdrag uitgeoefende regresrecht. Toch bepaalt het Verdrag van Parijs
dat, op alle materieelrechtelijke en procesrechtelijke materies die niet in het Verdrag worden
geregeld, de nationale wet van toepassing zal zijn. Hoewel het Expose des Motifs hierover geen
verdere aanwijzingen bevat, impliceert dit dat bijvoorbeeld voor dc vorderingen die de exploitant
desgevallend wenst in te stellen, het recht van de installatiestaat indirect van toepassing zal zijn.
Hiermee wordt bedoeld dat het internationaal privaatrecht van de installatiestaat zal bepalen
welke rechtbank bevoegd zal zijn en welke wetgeving op deze vorderingen zal van tocpassing
zijn.

Indien de verzekeringsdekking van de exploitant niet alle schade zal kunnen vergoeden, zal even-
eens een bcroep worden gedaan op het Aanvullend Verdrag van Brussel en moet ook worden
onderzocht welke bepalingcn in het laatstgenoemde Verdrag ter zake zijn voorzien. Teneinde te
vermijden dat slachtoffers die een beroep wensen te doen op de tweede en de derde schijf een
vordering zouden moeten aanhangig maken bij de rechtbanken van verschillende landen, zijn de
Verdragsluitende Staten ertoe verplicht, overeenkomstig artikel 9, b) van het Aanvullend Verdrag
van Brussel, ervoor te zorgen dat slachtoffers hun rccht op schadevergoeding kunnen uitoefenen,
zonder dat zij gedingen aanhangig hoeven te maken al naargelang de herkomst van de gelden.
Bijgevolg zal de rechtbank die op basis van het Verdrag van Parijs bevoegd is, een uitspraak
kunnen doen over de toewijzing van de vorderingen voor het gehele beschikbare schadevergoe-
dingsbedrag, dat onder het NEA-regime uit drie schijven bestaat™*.

Uiteraard zal de beoogde eenheid in rechtspraak in het gedrang kunnen komen ten aanzien van
niet-Verdragsluitcnde Staten. In de mate waarin zich een kernongeval voordoet of schade wordt
gelcden in ecn land dat geen lid is van het Vcrdrag van Parijs of van het Verdrag van Wenen
zullen de in dat land toepasselijke bevoegdheidsregels toepassing vinden™. Uit bovenstaande

Artikel 13, e) van het Verdrag van Parijs. •••-- -
Met name aan de artikelen 3,4, 6 a) en 6 e) van het Verdrag van Parijs.
Expose rfes A/o/(/i, 65.
Bette, A. c.a., "La Reparation des Dommages Nucleaires en Europe", / .c , 79-80.
Volgcns Sands en Galizzi zullen slachtoffers van een niet Verdragsstaat bij het Verdrag van Parijs er
bclang bij hebben om zich met name te beroepen op het Europese Executieverdrag van 1968 (Sands, P
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analyse inzake de kanalisatie van aansprakelijkheid was reeds het belang gebleken van de 1PR-
regels en van de toetreding van zoveel mogelijk landen tot de international nucleaire aanspra-
kelijkheidsverdragenT .

• - . • - , • • • • • - , ; • • • • • . • . . - , - -•• - • < i ; : . r . - - - i -

5.1.2. Toepasselijk recht

Naast de vraag naar de bevoegde rechtbank en de erkenning van buitenlandse vonnissen, dient
ook de vraag te worden beanrwoord naar het toepasselijke recht. Het is perfect mogelijk dat, bij
gebrek aan specifieke bepalingen ter zake, op eenzelfde schadegeval meerdere wetten van toepas-
sing zouden zijn (bijvoorbeeld het recht van de plaats van het kernongeval, van de plaats waar de
schade werd geleden, ...)• Ook op dit vlak biedt het Verdrag van Parijs een oplossing. Overeen-
komstig artikel 11 van het Verdrag van Parijs wordt de aard, vorm en omvang van dc schadever-
goeding, alsmede de billijke vcrdeling ervan, geregeld door de nationale wetten van de Verdrag-
sluitende Partijcn. Onder "nationale wet" wordt vcrstaan de nationale wet of nationale wetgeving
van de rechter die overeenkomstig het Verdrag bevoegd is om kennis te nemen van de uit een
kernongeval voortvloeiende rechtsvorderingen. Deze wet is van toepassing op alle materieel-
rechtelijke en procesrechtelijke aangelegcnheden die niet uitdrukkelijk door het Verdrag worden
geregeld*".

De formeelrechtelijke bepalingen inzake de bevoegde rechtbank, zijn voor slachtoffers van een
kernongeval van groot belang omdat zij ook hun invloed hebben op materieelrechtelijk vlak. Het
spreekt voor zich dat al naargclang het op de zaak toepasselijke recht, bepaalde soorten schade in
mindere of meerdere mate in aanmerking zullen worden genomen. Volledigheidshalve wordt erop
gewezen dat het Verdrag een dubbele non-discriminatie clausule bevat. De bevoegde rechter moet
zowel het Verdrag als zijn nationale recht en nationale wetgeving toepassen zonder onderscheid
naar nationaliteit, woon- of verblijfplaats^.

De basisregel in het intemationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht is bijgevolg dat de rechtbank
van de Verdragsluitende Staat exclusief bevoegd is om kennis te nemen van de uit een kernonge-
val voortvloeiende rechtsvorderingen en dat deze rechtbank de /exybra zal toepassen.

5.2. Ko/gens <fc £i/£»c/re H><* va/i 22/w/i / 9S5

De bespreking van de exclusieve bevoegdheid van een rechtbank wordt in eerste instantie toe-
gelicht op basis van de bepalingen van de wet van 1985 (§ 5.2.1). Vervolgens zal ook worden
onderzocht of een kernongeval eveneens kan aanleiding geven tot een strafrcchtelijke vordcring
(§5.2.2).

en Galizzi, P., "The 1968 Brussels Convention and Liability for Nuclear Damage", in "Reform of Civil
Nuclear Liability", / . c , 475-506; Galizzi, P., "Questions of jurisdiction in the event of a nuclear acci-
dent in a member state of the European Union", Jour/m/o/f/iWronme/i/fl/Z-aw, vol. 8, n° 1, 1996,71-

Cft. supra, in § 2.2.8 van dit hoofdstuk.
Artikel 14, b) van het Verdrag van Parijs. , • ; . . • • =• . .
Artikel 14 a) en c) van het Verdrag van Parijs. !•.;;.-.-..

375



EfilcieniE preventie en cumpensatie van catastroferisieo's

5.2.1. De hfvijfgdheid ov#re£nkoiratig artikcl 26 van de wet

Volgens artikel 26 vun dc Belgische wet van 22 juli 1985, is de reehtbank van Brassef, zetelend in
bufgerlijkc zaken, exciusicf bevoegd om uiispraak tc doen over vorderingen gebaseerd op het
Vefdrag van Parijs, het Aanvullend Vcrdrag van Brusscl en op de wet.

Dc wil van de wctgever om dc bevoegdheid £*r/M5-/e/"bij de Brusseise rechtbank te leggen, blijkt
uit het fcit dat artikel 2(5 van openbare orde is. Hiermee wildc men vermtjden dat door een onder-
ling akkooid mssen het slaghtoffer en dc exploitant na het kernongeval, de vordering zou worden
ingeleid voor een andcrc rechtbank"".

De optic om e'e'n enkelc rechtbank exclusieve bevoegdheid te geven, werd in het Parkment gemo-
tiveerd op basis van verschillende argumenten. Ten ecrste diende de eenvormigheid van de recht-
spraak te worden gegarandcerd. Ten tweede konden zich, indien het kernongeval ovcra! in Belgie
slachtoficrs maakte, taalproblemen voordoen. Daarnaast weten slachtoffers, dankzij deze exclu-
sieve bevoegdheid, tot wie zij zich moeten richten om een klacht in te dienen. Tenslotte zouden er
ook psychologische en sociologische redenen zijn om de rechtbank gelegen van het gerechtelijk
arrondissement waar de keminstallatie is gelegen, geen bevoegdheid toe te kennen***.

De reden waarom uitgerekend voor Brussel werd geopteerd als exclusieve rechtbank, kan on-
rechtstrccks uit dczc laatste twee argumenten worden afgeleid. Brussel is een tweetalig gerechte-
lijk arrondissement en bovendien bevinden zich in dit arrondissement geen kemtnstallatics zodat
mogelijke psychologische elementen, volgens dc Belgische wetgever, worden uitgesloten. Ander-
zijds was de discussie met betrekking tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbank
reeds gevoerd bij het totstandkomen van de wet van 1962 inzake de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid van het SCK*"'. Een bijkomend argument dat toen werd aangehaald om de bevoegdheid
exclusief bij de Brusselse rechtbank te leggen, bestond erin dat slachtoffers een rechtstreekse
vordering hadden tegen verzekeraars en dat de meeste verzekeraars hun hoofdzetel in Brussel
hadden"*.

Hoger werd reeds gewezen op het vonnis van de rechtbank van Turnhout van 14 februari 1969,
waar het slachtoffer van een kernongeval op het SCK de exploitant ook strafrechtclijk dag-
vaardde*"'. In dit vonnis nam de corrcctionele rechtbank van Turnhout eveneens bevoegdheid op
voor de civielrcchtelijke vordering. Maar de bevoegdheidsattributie aan de Brusselse rechter was
onder de wet van 1962 van geheel andere aard dan deze zoals voorzien in de wet van 22 juli 1985:
ondcr de eerstgenoemdc wet was de Brusselse rechtbank uitsluitend bevoegd indien het SCK er
niet in zou zijn geslaagd of zou hebben nagclaten om een verzekeringsdekking af te sluiten. On-
der de huidige wet is de Brusselse rechtbank exclusief bevoegd voor vorderingen voortvloeiend
uit een kernongeval. De vraag rijst wat de invloed is van de bepalingen van het Belgische straf-
recht op de bevoegdheidsattributie die voortvloeit uit artikel 26 van de wet van 22 juli 1985.

"" Par/emen/fl/reSrutoten,Senaat,GZ/1983-1984,593/3,71. •'
"" Cfr. supra, § 3.3.1.5 van hoofdstuk 2. ' -'- - ' -
** Par/eme/im/re S/ufaten, Kamer, GZ/1961-1962, vergadering van 12 juli 1962, 51.
"" Cfr. supra, § 3.3.1.6 van hoofdstuk 2. Zie ook Bonotto, O. en Vanden Borre, T., "Problemes de compe-

tence judiciaire dans les procedures de droit penal relatives aux accidents nucle'aires. Les principes de
droit penal et l'article 13 de la Convention de Paris", in "Nuclear Inter Jura '97", / . c , 469 e.v.
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5.2.2. Invloed van een mogelijke strafrechtelijke vordering overeenkomstig het Belgische
strafrecht

De initiele vraag, bij de bespreking van een mogelijke strafrechtelijke vordering, is uiteraard of
aberhaupt een strafrechtelijke vordering mogelijk is naar aanleiding van een kernongeval en zo ja
wat hiervan het belang van het slachtoffer is.

Naar Belgisch strafrecht kan met name het toebrengen van opzettelijke of onopzettelijke slagen en
verwondingen aanleiding geven tot een strafrechtelijke vervolging"*. Het is vrij aannemelijk om
ervan uit tc gaan dat een kemongeval op het strafrechtelijke vlak kan en zal worden gekwalifi-
ceerd als het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen. Op basis van het vonnis van
de correctionelc rcchtbank van Turnhout werd inderdaad geoordecld dat het kernongeval de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van een aantal betrokkenen in het gedrang bracht. Het nict naleven
van de veiligheidsmaatregelen waardoor lichamelijk letsel werd veroorzaakt, werd beschouwd als
het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. Daarenboven kon er ook sprake zijn
van de schending van een strafrechtelijk gesanctioneerde veiligheidsregulering. Een strafrechte-
iijke vervolging naar aanleiding van een kernongeval - of naar aanleiding van een ander ernstig
industrieel ongeval - is bijgevolg niet ondenkbeeldig.

Een strafrechtelijke vordering kan naar Belgisch recht zowel worden opgestart door het Openbaar
Ministerie als door een slachtoffer van een misdrijf*'". Indien zich een kemongeval heeft voorge-
daan, kan het Openbaar Ministerie autonoom oordelen dat er voldoende redenen voorhanden zijn
om de dader strafrechtelijk te vervolgen. Een klacht of tussenkomst van een slachtoffer is niet
vereist. Anderzijds kan het slachtoffer zelf, bij stilzitten van het Openbaar Ministerie, het initiatief
nemen om een strafonderzoek op te starten. Het voordeel voor het slachtoffer bestaat erin dat het
Openbaar Ministerie als het ware een deel van de bewijslast van het slachtoffer overneemt*'". Bo-
vendien laat een burgerlijke partijstelling het slachtoffer toe een actieve rol te spelen in de straf-
rechtelijke procedure. Een slachtoffer kan er dus belang bij hebben om de strafrechtelijke proce-
dure op te starten of om zich als burgerlijke partij in het strafproccs te vocgen; zelfs indien het
slachtoffer zou stilzitten, is een strafrechtelijke vervolging eveneens mogelijk op initiatief van het
Openbaar Ministerie. Hiermee is nog niet de vraag beantwoord naar het vcrloop van een dergelij-
ke strafrechtelijke procedure en naar de invloed hiervan op het nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

Op basis van het Belgische strafrecht zijn gelijkelijk bevoegd de rechtbank van de plaats waar het
misdrijf werd gepleegd, de rechtbank van de plaats waar de verdachte verblijft en de rechtbank
waar de verdachte kan worden aangetroffen*". Dcze bevoegdheidsattributie is van openbare orde.
Het gevolg hiervan is dat in de mate waarin een kernongeval zowel leidt tot een civielrechtclijke
als tot een strafrechtelijke vordering, naar Belgisch recht, twee afzonderlijke procesrechtelijke
bepalingen van openbare orde - een op basis van de wet van 22 juli 1985 en een op basis van het
strafprocesrecht - kunnen leiden tot een verschillende bevoegdheid ra/zone /oc; van de burgerlijke
rechter enerzijds en de strafrechter anderzijds. De regels inzake de machten van de strafrecht-
banken raken inderdaad de openbare orde, zowel wat de strafvordering als wat de burgerlijke

Artikel 418 e.v. van het Belgische Strafwetboek.
^ Respectievelijk de artikelen 1 en 3 van het Belgische Wetboek van Strafvordering.

Bonotto, O. en Vanden Borre, T., "Problemes de competence judiciaire dans les procedures de droit
penal relatives aux accidents nucleates. Les principes de droit perial et l'article 13 de la Convention de
Paris", in "Nuclear Inter Jura'97", Ac, 470-471.
Zie de artikelen 23, 24 en 62bis van het Belgische Wetboek van Strafvordering; zie hierover Van den
Wyngaert, C , Sfro/rec/i/ en .s(/-<7#>roce.jrec/if /n //oo/tf/yne/i, Maklu, Antwerpen-Apeldoom, 1999;
Bosly, H.-D. en Vandermeersch, D., Droft rfe /a /Vocerfurepena/, la Charte, Brugge, 2"** druk, 2000.
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vordering aangaat®'^. Indien zich bijgevolg een kemongeval voordoet in de kerninstallatie van
Docl bij Antwcrpen, vormt Antwerpcn dc /ex /oc; <ie//cf;, hetgeen de bevoegdheid van de Ant-
werpse strafrcchter tot gevolg heeft. Dit terwijl, wat de burgerlijke vordering betreft, de Brusselse
rechtbank van eerste aanleg zetelend in burgerlijke zaken, exclusief bevoegd is.

Het gevolg hiervan is dat indien zich een kemongeval voordoet in een ander gerechtelijk arrondis-
sement dan Brusscl, er territoriaal een verschillende strafrechter en burgerlijke rechter bevoegd
kunnen zijn. De bevoegdheidstoewijzing aan de Brusselse rechter, bij toepassing van artikel 26
van de wet van 22 juli 1985, verhindert dus geenszins de bevoegdheid van de strafrechter van de
/er /oc< <fe/ic/( op basis van het Wetboek van Strafvordering; dit kan leiden tot een aanzienlijke
vertraging van de gehele afwikkeling van een rechtszaak gebaseerd op het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht.

In verband hiermee stelt artikel 4 V.T. Sv. dat de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor
dezelfde rechters kan worden vervolgd als de strafvordering. Indien een slachtoffer zich met
andere woorden tot de strafrechter van de /ex /oc/ </e//c// wendt, is deze verplicht bevoegdheid op
te nemen. Deze bevoegdheid om een uitspraak te doen over de strafvordering, brengt in principe
de bevoegdheid mec om eveneens uitspraak te doen over de civielrechtelijke vordering. Maar ter
zake van een kemongeval, dient de strafrechter rekening te houden met de exclusieve bevoegd-
heidstoewijzing van de civielrechtelijke vordering aan de Brusselse rechtbank overeenkomstig
artikel 26 van de wet van 22 juli 1985. Indien bijgevolg een andere strafrechter dan deze uit Brus-
sel bevoegdheid opneemt ingevolge een kemongeval, kan hij geen uitspraak doen over de door
slachtoffers ingestelde eis tot schadevergoeding. Hij zal zich dus onbevoegd dienen te verklaren.

Dit leidt evenwel tot een rweede probleem. De Brusselse rechter kan geen uitspraak doen over de
vordering uit schadevergoeding, zolang de strafrechter geen uitspraak heeft gedaan: overeenkom-
stig artikel 4 ;n/i/ie VT Sv, is de burgerlijke vordering immers geschorst zolang niet definitief is
beslist over de strafvordering die voor of gedurende de burgerlijke vordering is ingesteld (/«
criffw'ne/ //e/i/ /e c/v/7 e/i e/aO*'''. Ook deze bepaling wil garandercn dat een gelijkluidende uit-
spraak wordt bekomen van de strafrechter enerzijds en de burgerlijke rechter anderzijds.

Dit kan er dus toe leiden dat indien de strafzaak naar aanleiding van een kemongeval lang aan-
sleept, het lang kan durcn vooraleer een definitieve uitspraak kan worden gedaan over de vorde-
ringen inzake schadevergoeding. Of de exclusieve bevoegdheid zoals voorzien in het Verdrag van
Parijs en in de Belgische wet zal leiden tot een snelle rcchtcrlijke uitspraak, is dus niet gegaran-
deerd.

5.J. Ko/g<?ws tfV Afoferfanrfn? ff/l/fO ^

Volgens artikel 22, eerste lid van de WAKO is in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank te 's-
Gravenhage bevoegd. De WAKO van 1979 voorzag reeds in de bevoegdheid van deze recht-
bank"''. Toen werd deze bepaling noodzakelijk geacht teneinde te garanderen dat alle vorderingen
voor 6enzelfdc rechtbank zouden worden gebracht*".

" ' Cass., Bjuni 1955, fas., I, 1118.
*" Artikel 4 in/me VT Sv.; ook in die zin: Veuchelen, L., "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor

kemongevallen naar Belgisch recht", o.c, 48.
' " Artikel 13 van de WAKO van 1979.
"* Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13.928, nr. 5, 29.
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Nochtans dient een verschil te worden vastgesteld tussen de bepalingen van de WAKO van 1979
en deze van 1991. Artikel 13 van de oude WAKO luidde: "Als rechter in eerste aanleg in Ncder-
land, bevoegd ingevolge artikel 13 van het Vcrdrag van Parijs, en als rechtbank, bedoeld in deze
wet, wordt aangewezen de arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhage". Onder de WAKO van
1991 luidt de bevoegdheidsattributie evenwel: "In eerste aanleg is bij uitsluiting bevoegd de
rechtbank van 's-Gravenhage". , .

Het betreft een duidelijke redactionele wijziging die echter een invloed kan hebben. Bij de be-
spreking van de bepalingen van het Verdrag van Parijs is gebleken dat de bevoegdheidsattributie
aan een exclusief bevoegde rechtbank enkel betrekking heeft op een aantal specifieke artikelen uit
het Verdrag en dat deze artributie zich bijvoorbceld niet uitstrekt ter zake van het regTesrecht va/j
de exploitant. Door de verwijzing, onder de WAKO van 1979, naar artikel 13 van het Verdrag
van Parijs, werd voorzien in een aan het Verdrag van Parijs identieke bepaling. Ook onder de
oude WAKO was de exclusieve bevoegdheid van de rechter van Den Haag niet absoluut. Maar
door de algemene bewoordingen van artikel 22, eerste lid van de WAKO van 1991, en door het
gebrek aan verwijzing naar het Verdrag van Parijs, lijkt het erop dat de bevoegdheidsattributie in
het Nederlandse kernenergierecht dermate absoluut is dat ook de vorderingen van de exploitant
zullen ressorteren onder de bevoegdheid van de rechtbank van 's-Gravenhage. Of dit ook de be-
doeling is geweest van de Nederlandse wetgever, is niet meteen duidelijk.

Bovendien lijkt het aannemelijk om ervan uit te gaan dat ook in Nederland de civielrechtelijke
procedure kan worden vertraagd door een strafrechtelijke vordering. Het Nederlandse Wetboek
van Strafrecht bevat een bepaling die in sterkc mate gelijkt op de bepaling ter zake van onopzette-
lijke slagen en verwondingen naar Belgisch strafrecht^; daarnaast voorziet artikel 161quinquies
in een specifieke bepaling ingeval door iemands schuld mensen, dieren, planten of goederen aan
ioniserende straling worden blootgesteld. Op het procedurele vlak is ook in Nederland de straf-
rechter van het rechtsgebied waar de feiten hebben plaatsgevonden bevoegd*", en kan degene die
rcchtstrecks schade heeft geleden door een strafbaar feit zijn vordering tot schadevergoeding als
benadeelde partij voegen in het strafproces"*. Hiermee is niet gezegd dat zich in Nederland pre-
cies dezelfde situatie kan voordoen als in Belgie. Wei is hiermee aangetoond dat ook in Neder-
land de kans reeel is dat naar aanleiding van een kernongeval een strafonderzoek zal worden
geinitieerd en dat mogelijkerwijze de op de WAKO gebaseerde civielrechtelijke vordering zal
worden vertraagd.

5.4. Cowc/wsie

Via de exclusieve bevoegdheid van een rechtbank per Verdragsstaat wordt de eenheid in de recht-
spraak bewerkstelligd. Het voornaamstc punt lijkt hier tc zijn dat vermeden dient te worden dat
door de bevoegdheid van meerdcre rechtbanken in verschillende landen de beperking en de kana-
lisatie van aansprakelijkheid zouden worden omzeild. Tegelijk zouden, via de exclusieve be-
voegdheid van een rechtbank, de proceskosten worden gereduceerd.

Uit de analyse is evenwel gebleken dat twee elementen de eenheid van rechtspraak in het gedrang
kunnen brengen, of minstens de afwikkeling van schadevorderingen kunnen vertragen. In eerste
instantie zal artikel 13 van het Verdrag van Parijs enkel kunnen worden ingeroepen ten aanzien
van Verdragsstaten. Zodra een kernongeval dus schade veroorzaakt in een niet-Verdragsluitende

Met name artikel 307 en 308 van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 2, 1° eerste boek WbSV.
Artikel 51a eerste boek WbSV.
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Staat (of wanneer er een ander aanknopingspunt is met een niet-Verdragsluitende Staat) zal het
systeem niet sluitend (meer) zijn*". In tweede instantie kan ook de territoriale bevoegdheid van
de strafrechter tot vertraging van de rechtsgang leiden. ,

Hiermee wordt de analyse van de basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht afge-
sloten. In de volgende twee hoofdstukken richt de aandacht zich (hoofdzakelijk) tot de aanspra-
kelijkheidsverzekering. In hoofdstuk 5 worden de algemene aansprakelijkheidsverzekeringen aan
de orde gesteld; in hoofdstuk 6 wordt de verzekering van het nucleaire risico besproken.

Cfr. supra, in § 2.2.8.4 van hoofdstuk 2.
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HOOFDSTUK5

VERZEKERINGEN

In de vier eerste hoofdstukken van dit onderzoek werd aandacht besteed aan het civiele aanspra-
kelijkheidsrecht, de eerste pijler van het onderzoek. In de twee nu volgende hoofdstukken zal
worden stilgestaan bij de tweede pijler, namelijk de verzekeringen: in hoofdstuk 5 en 6 worden
verzekeringen vanuit juridisch pcrspectief geanalyseerd; in hoofdstuk 9 volgt een rechtseconomi-
sche analyse. Omdat dit proefschrift de aansprakclijkhcid en de verzekering van kernongevallen
als voorwerp heeft, zal in dit hoofdstuk cen centrale plaats toekomen aan de aansprakclijkheids-
verzekering. Ook bij de bespreking van deze pijler wordt in eerste instantie aandacht bestccd aan
verzekeringen in het algemeen (hoofdstuk 5); de verzekering van het nucleaire risico wordt in
hoofdstuk 6 aan de orde gesteld. Op deze wijze kan worden nagegaan hoe en op welke wijze de
verzekeringsmechanismen die worden toegepast op "conventionele risico's" ook (kunnen) worden
toegepast op de verzekering van het nucleaire risico.

In eerste instantie wordt het ontstaan van verzekeringen toegelicht in een historische context;
vervolgens wordt weergegeven welke wezenlijke kenmerken hieruit voortvloeien en hoe het
begrip "verzekeringsovereenkomst" kan worden gedefinieerd (§ 2). Na deze definiering is het
voor het onderzoek van belang een onderscheid te maken tussen een aantal verschillendc soorten
verzekeringen (§ 3), met name prive- en sociale verzekeringen, verzekering tegen premie en
onderlinge verzekering, vrijwillige en verplichte verzekeringen en grote en massarisico's. Na deze
algemene bepalingcn inzake verzekeringen, wordt in paragraaf 4 aandacht besteed aan de aan-
sprakelijkheidsverzekering. Een bijzonder probleem dat bij de aansprakelijkheidsverzekering rijst
en dat van groot belang is in het kadcr van dit onderzoek, namelijk de dekking van dc aansprake-
lijkheid in de tijd, wordt afzonderlijk behandeld in § 5.

1. HISTORISCHE SCHETS VAN HET ONTSTAAN VAN VERZEKERINGEN

Aan de basis van de verzekeringscontracten zoals wij die vandaag kennen ligt de idee van onder-
linge bijstand en kredietverschaffing'. Dergelijke mutualiteiten of onderlinge verzekeringen be-
stonden reeds in Mesopotamia waar de kameeldrijvers onder elkaar de schade verdeelden voor het
geval een bepaald lid van de groep zijn kamelen verloor. Ten tijde van de Soemeriers bestonden
systemen van onderlinge verzekering en kredietverlening tegen het verlies van eetwaren die per
karavaan werden vervoerd^. Een ander voorbeeld van mutualiteit is terug te vinden in het zeerecht
ten tijde van de Pheniciers in de /ex #/io<fra £/e_/acto: indien een schip in nood verkeerde en een
deel van de lading overboord werd gegooid teneinde het schip te redden, werd het verlies ver-
deeld tussen al degenen die haddcn deelgenomen aan de boottocht, de eigenaars van de verloren
vracht, de eigenaars van de geredde vracht en de scheepseigenaar*. Dit systeem bestaat nog steeds
in het huidige zeerecht, met name via het systeem van de avaries communes of gemeen-

Bigot, J., "Historique des entreprises d'assurance", Bigot, J., e.a., 7rfl/fe <fe Drort rfes
Tome I, Entreprises et organismes d'assurance, 2ieme edition, Librairie Ge'ne'rale de Droit et de Juris-

^ prudence, Paris, 1996, 7 (hiema geciteerd als "Traite'").
Fontaine, M., Z>oi7 rfes /toura/ices, 2ieme Edition, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1996,9; Fontaine,

j M., KerzeAeri/igjrecA/, De Boeck & Larcier, Brussel, 1999, 5. . .,.
^ Bigot, J., "Historique des entreprises d'assurance", in Bigot, J., e.a., "Traite'", / . c , 7.

Fontaine, M., "Droit des Assurances",/.c, 9. ,••_• ••;'
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schappelijke averij^. Ook het modeme fenomeen van verzekering vindt zijn wortels in de mari-
tieme praktijk.

Geleidelijk zou niet de betrokken handelaar zelf, maar een derde de zeereis financieren. Bij be-
houden terugkomst in de thuishaven, diende de ontlener niet enkel het gelecnde bedrag, maar ook
een vergoeding tc betalen voor het door de geldschieter gelopen risico. Deze lening was reeds
bekend ten tijde van dc Romeinen' (de AfoMf/cu/nybenus of de lening op bodemerij)'. Hierbij nam
een geldschieter het risico op zich voor de aan een zeereis verbonden gevaren; enkel indien het
schip cn/of de lading hun bestemming haddcn bereikt, diende de lening (verhoogd met een rente)
te worden terugbctaald. In een dergclijk geval kon de eigenaar van schip en/of lading de lening
immers terugbetalen door de goederen te verkopen. De winst uit deze vcrkoop dekte niet enkel de
kostcn van de lening zelf, maar hield tegelijk een aanzienlijke risicopremie in (de bij dergelijke
leningen gchanteerde tarieven schommelden tussen 30 en 50%). Indien het schip zijn bestemming
niet bereikte, verviel de terugbetalingsplicht van de eigenaar van het schip en/of van de goede-
ren*. Het spreekt voor zich dat de geldschieter die op deze wijze aan een aanzienlijk risico werd
blootgesteld, een zeer hoge rente aanrekende waardoor het voor de handelaar zelfs voordeliger
werd de vracht verloren te laten gaan, hetgeen de dcur openzette voor allerhande misbruiken.

De woekerleningen die werden gevraagd bij deze leningen op bodemerij, werden echter verboden
door de decretale "Naviganti vel eunti ad nundinas" van paus Gregorius IX in 1234, met als ge-
volg dat werd gezocht naar allerlei mechanismen die aan de handelaren de zekerheid verschaften
de risico's van een zeetocht niet alleen te moeten dragen. Ingevolge het verbod werd een nieuwe
techniek tocgepast op basis waarvan het schip of de vracht werden verkocht aan degcne die bereid
was het risico op zich te nemen, onder de ontbindende voorwaarde dat het schip zijn bestemming
bereikte. De systemen die op deze wijze werden gecreeerd in het zeerecht liggen dan ook aan de
basis van verzekeringen'. De nood aan "beschermingsmechanismen" vergrootte uiteraard naarge-
lang de belangcn en de waardc van de goederen op een zeetocht toenamen'". Deze bescherming
kreeg aanvankelijk gestalte via eenvoudige praktische maatregelen om de risico's van de zeetoch-
ten zoveel mogelijk te spreiden. In plaats van een lading op een enkel schip te laden, werd deze
verdeeld over vcrschillende schepen die overigens meer en meer in konvooi voeren. Eenzelfde
risicospreiding werd bcrcikt in hoofde van de scheepseigenaren door gezamcnlijk mcerdere sche-
pen tc kopen, waardoor bij verlies van een schip slechts een deel van de eigendom van e6n per-
soon verloren ging. Een verdere perfectionering van deze maatregelen leidde uiteindelijk tot het
ontstaan van de maritieme verzekeringen in het begin van de 15de eeuw om in de daarop vol-
gende eeuw tot voile ontwikkeling te komen". De eerste teksten waarin sprake is van een juri-

De Smet, R., £>ro/7 monV/me ef rfroi7/7uv/77/ 6e/ges, 1971, II, 639-737.
Tijdens het Romcinsc keizerrijk stclde de overheid de reders die wapens en proviand aanvoerden ten
behoeve van de Romeinse legioenen in de kolonies, garant voor schipbreuk en voor het geval de sche-
pen in handen kwamen van de vijand. Het betreft een soort garantstelling van de overheid voor oor-
logsschade.
In de Franse literatuur de "pr€t a la grosse aventure", Bigot, J., "Historique des entreprises d'assuran-
ce", in Bigot, J., e.a., "Traite", / .c , 7.
Rodierc, R., "Droit Maritime", I.e., 29; van Huizen, P.H.J.G., We/ 7>anty>or/verzatermg.s6erfn// JunY/i-
jc/ie e/i rec/ifaverge/y/fcewrfe ftcsc/iOMWi'/igen, diss., 1988, 21 e.v.
Wery, P.L., //oo/tfz<7*e« K<?rzeten'ng.srec/if, Kluwer, Deventer, 1995, 1 (hiema geciteerd als: //oo/<fca-

Bijvoorbeeld de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus heeft aanleiding gegeven tot een
aanzienlijke groei van het maritieme verkeer. Aangezien de schepen steeds groter werden en de waarde
van de vracht enkel toenam, vergrootte meteen de noodzaak om commerciele zeereizen te beschermen
tegen de inherente gevaren van dergelijke tochten.
Rodiere, R., "Droit Maritime", Ac, 7.
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disch kader voor maritieme verzekeringen zijn de tussen 1435 en 1461 tot stand gekomen Ordon-
nanties van Barcelona, waar sprake is van verzekeringspremies die op voorhand dienden te wor-
den betaald en van de geldigheid van te goeder trouw afgesloten verzekeringscontracten".

De eerste overeenkomsten die min of meer kunnen worden beschouwd als verzekeringsovereen-
komsten haddcn betrekking op de goederen van de handelaar die over zee werden vervoerd.
Eveneens vanuit het zeerecht ontwikkelden zich anderc verzekeringsvormen dan de eigenschade-
verzekering van de handelaar. Ook de levensverzekering ontstond in het kader van de scheep-
vaart. Aanvankelijk dekte deze verzekering de losgelden die piraten eisten nadat zij een schip
hadden gekaapt. Later werd deze dekking uitgebreid tot het leven an sich, buiten elk risico op zee.
Deze verzekeringsvorm stuitte op heel wat weerstand omdat het verzekeren van een menselijk
leven als immorcel werd beschouwd: zo verbood Filips II van Spanje in 1570 de levensver-
zekering, hoewel hij schoorvoetend maritieme verzekeringen had toegelaten.

De op kapitalistische leest geschoeide aandelenvennootschappen komen pas op het einde van de
18de ccuw tot voile ontwikkeling": de verschillende bij de verzekering betrokken personen trof-
fen elkaar in openbare plaatsen zoals in cafes om informatie uit te wisselen en zaken te doen. Een
van die plaatsen waar reders, scheepsbevrachters, financiers en tussenpersonen samenkwa
men was de taverne van Edouard Lloyd. Dit leidde uiteindelijk tot dc oprichting van de bekende
Lloyd's of London''*, een groep van maritieme verzekeraars die 50 jaar na haar oprichting reeds
90 % van de zeehandel verzekerde". De techniek die deze verzekeraars gebruikten om de gedekte
risico's optimaal te spreiden bestond in het verdelen van de eigendom van een schip over verschil-
lende personen die elk voor hun dcel van de eigendom een afzonderlijke verzekering afsloten met
Lloyd's. Deze vorm van verzekering kreeg steeds gestalte op een ad hoc basis; voor een specifieke
reis werd namelijk telkens een groep van mensen gevonden die bereid waren het risico te delen.

Aanvankelijk werden verzekeringen geassocieerd met misbruiken en fraude. Enkel door belang-
rijke ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied die het kanskarakter en het gokelement in der-
gelijke contracten verminderden, verkregen verzekeringen hun legitimiteit. In de 17de ccuw legde
Pascal de basis voor de probabiliteitenleer die toeliet op basis van de observatie van een groot
aantal feitelijke gegevens bepaalde onzekere gebeurtenissen te voorspellen'*; deze inzichten
werden door anderen in een later stadium verdcr uitgewerkt waardoor bijvoorbeeld sterftetabellen
konden worden opgesteld.

Niet alleen levensverzekeringen werden aanvankelijk als immoreel beschouwd: ook de aanspra-
kelijkheidsverzekeringen die zich vanaf de 19de eeuw ontwikkelden, stuitten aanvankelijk op
aanzienlijke weerstand. Aansprakelijkheidsverzekeringen werden onverenigbaar geacht met mo-
raal, godsdienst en rechtvaardigheid die alle uitgaan van dc individuele verantwoordelijkheid van
elkeen. De evolutie die de aansprakelijkheidsverzekering heeft gekend is zonder meer opmerke-
lijk te noemen: terwijl aanvankelijk de vraag werd gestcld of deze verzekeringsvorm moreel ver-
antwoord was, wordt zij in de twintigste eeuw in verschillende domeinen verplicht opgelegd door

Voor meer details, zie Rodiere, R., "Droit Maritime", Ac, 14 e.v.
De eerste aandelenvennootschappen waren weliswaar opgericht in de 13de eeuw, maar deze kwamen
slechts in de 18de eeuw echt tot ontwikkeling (Bigot, J., "Historique des entreprises d'assurance", in
Bigot, J., e.a., "Traite", Ac, 12).
Zie o.m. Hodgson, G., £/>>orf'j o/Ionrfon. /i /tepMtaf/o/i of tot, Londen, 1984; Nys, C , "De juridische
natuur van de Lloyd's Syndicates en de wijze waarop haar leden in rechte optreden", Jura Fa/coms,
1989-90, 161-176.
Bigot, J., "Historique des entreprises d'assurance", in Bigot, J., e.a., "Traiti", Ac, 11.
Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac, 12.
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de wetgever en wordt gesteld dat zij de technologische en economische vooruitgang heeft moge-
lijk gemaakt" " .

Dit blijkt uit de variatie in de thans in Belgie' beschikbare polissen": BA verzekering voor be-
paalde beroepen (architecten, geneesheren, advocaten en notarissen)^, de BA exploitatie voor
ondernemingen^', en naargelang de activiteit van de ondernemingen de BA na levering" en de
BA vervuiling. Met het oog op de bescherming van het slachtoffer, wordt de aansprakelijk-
heidsverzekcring in een aantal gevallen verplicht gesteld. De beschikbaarheid van een verzeice-
ringsdekking heeft ook de pcrceptie van het aansprakelijkheidsrecht danig veranderd". De indruk
ontstaat dat het aansprakelijkheidsrecht zou zijn geevolueerd naar een soort schadevergoe-
dingsrecht**; daarbij zou de vraag wie over een verzekeringsdekking beschikt belangrijker zijn
dan de vraag wie juridisch aansprakelijk is voor dc geleden schade".

Ook de opkomst van het stelsel van sociale zekerheid, op basis waarvan een persoon recht heeft
op de vergoeding van ziektekosten en inkomensderving, buiten elk foutelement om, heeft zonder
twijfel bijgedragen tot de pcrceptie dat eender welk vermogensverlies zal worden vergoed. Toch
blijven de principes van het aansprakelijkheidsrecht onverkort gelden en kan niet echt een tendens

o6//ge worden vastgesteld^.

" Fontaine, M., "Droitdes Assurances", / . c , 291-292.
" Over de wisselwerking tussen aansprakelijkheid en verzekering, zie Cousy, H., "Over aansprakelijk-

heidsrecht en verzekering: living together apart?", in "Liber Amicorum Walter van Gerven", Ac, 203-
222.

" Bepaalde auteurs gaan zelfs zover te stellen dat zonder aansprakelijkheidsverzekering het aansprake-
lijkheidsrecht reeds lang zou zijn ineengestort en zijn vervangen door een ander, misschien cfficienter
compensatiesysteem bij ongevallen (Fleming, J.G., "The Law of Torts", Ac, 11). Markesinis heeft het
over "la perversion" van de aansprakelijkheid (Markesinis, B., "La perversion des notions de responsa-
bilite' civile delictuelle par la pratique de l'assurance", o.c, 1983, 301).

'° D'Hondt, A., "Responsabilites et Assurances des professions liberates", in l e s ^Mura/icar ae /'E/i/re-
pr/se, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1999, 37-73.

" Delvaux, P.H., "Le champ d'application materiel de l'assurance de la responsabilite civile exploita-
tion", /JecueiV Genera/e rfey /^sura/ices e/ rfex /tesponsfl6i/;7es, 1989, n° 11512; Delvaux, P.H., "Res-
ponsabilites et Assurances de 1'Entreprise", in A.es /(wurancer rfe /fejponiafti'We, Editions du jeune bar-
reau de Bruxelles, 1999, 1-36; Rogge, J., "L'assurances des risques d'exploitation", in Les/4wura«ces
rfe/'£nwprae, Bruxelles, Bruylant, vol. II, 1993, 175-214.

" Cousy, H. en Claassens, H., Prorfu^e/i«flni/7r(7A:e/i/A/ieiV/, vei/jgAeiY/ en verzeAermg, Maklu, Antwer-
pen, 1988; Moustie, K., "Verzekering van produktaansprakelijkheid", r(/(Asc/iri// voor Pnvaa/recAf,
1988, 141-160; Van Aerschot, R., "Produktaansprakelijkheid, een verzekeringsproduct in beweging",
flu//e/i/i rfcj /tourances, 1988, 224-231.

" Zie om. Dekkers, R., "Aansprakelijkheid en Verzekering", o.c, 1545-1548; Schuermans, L , "Van
foutaansprakelijkheid naar schadeverzekering", r//rfic/ir//? voor fn'vao/rec/if, 1967,1-42; Schuermans,
L., "Perspecticven in het verzekeringsrecht", flecAwtunrfig WeeAWarf, 1977-1978, 2249-2268; Tune,
A., "Responsabilite civile et assurance", o.c, 343-357; Van Gerven, W., "De invloed van de verzeke-
ring op het verbintcnissenrecht", o.c, 777-792.

" Dalcq, R.O., "Securite, assurance et solidarite", in "Responsabiliti et reparation des dommages", Ac,
327 e.v.; Dalcq, R.O., "Reflexions sur le droit de la responsabilite civile", o.c, 157-159; Fagnart, J.L,
"La socialisation des risques par les mecanismes de la responsabilite civile et de l'assurance", "Les As-
surances de 1'Entreprise", Ac, 419-448; Fagnart, J.L., "Recherches sur le droit de la reparation", in
"Melanges R.O. Dalcq", Ac, 1994, 135-157. , . , .

" Tune, A., "La responsabilite civile", Ac, 73. ••-•--• . . ! -,. ; . - : U ' i / ; ; , ; j . . . •.
" O.m. Hartlief, I. en Tjittes, R.P.J.L; "De invloed van verzekeringen op de civielrechtelijke aansprake-

lijkheid: privaatrechtelijke aspecten", in Z)e mv/oerf van verreter/'/igen 0/7 rfe civi'e/e flani/>rflA:e/{/Wc"'-
i u;Vge6rocAr rfoor rfe vere/i/g/ng van 6urge/7(/*e recA/, Vermande, Lelystad, 1990,55-115;

384



Hoofdstuk 5 - Verzekeringen

Tegelijk is het moderne verzekeringsrecht buiten het handelsrechtelijke kader getrcden, in die zin
dat een verzekering niet noodzakelijk meer wordt afgesloten tussen twee ondernemingen, maar
heel vaak tussen een particulier en cen verzckeringsmaatschappij". Verder heeft de evolutie en de
onrwikkeling van het verzekeringswezen ertoe geleid dat de eigenlijke verzekeringsovereenkomst
wordt afgesloten met en dat het risico wordt gespreid ten overstaan van een verzekeringsonderne-
ming die volkomen vreemd is aan het risico. De overgang van de onderlinge risicospreiding tus-
sen zeehandelaren naar de risicospreiding door een derde betekende de start van het eigenlijke
verzekeringswezen.

Er kan worden geconcludeerd dat het verzekeringswezen is ontstaan vanuit de pragmatische
noodzaak tot bescherming van de toenemende handel. Aangezien de handel zich vooral heeft
ontwikkeld dankzij de scheepvaart, vinden verzekeringen ook daar hun oorsprong. Aanvankelijk
werd enkel dekking verleend voor de eigenschade van handelaren die aan eenzelfde risico werden
blootgesteld. Geleidelijk heeft het verzekeringswezen zich geprofessionaliseerd en werd het risico
meer en meer gespreid tussen personen die geen enkele band hadden met het risico; in deze geval-
len diende de verzekeringsnemcr een premie te betalen in ruil voor de dekking. Al deze elementen
zijn terug te vinden in de juridische definitie van het begrip "verzekeringsovereenkomst"; uit deze
definitie kunnen de wezenlijke bestanddelen worden afgeleid.

2. DEFINIERING EN WEZENLIJKE BESTANDDELEN VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

In de Belgische wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wordt een verzeke-
ringsovereenkomst als volgt omschreven (artikel l.A):

"een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich er tegen betaling van
een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringsnemer,
toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren ingeval zich een on-
zekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang het geval, de verzekerde of de be-
gunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet".

Deze definitie ontsnapt niet aan kritische bemerkingen vooral omdat deze definitie te zwaar en
tegelijk onvolledig wordt bevonden" " . Het is bijvoorbeeld vreemd dat de termen "verzekerde"
en "derdebegunstigde" worden gedefinieerd, wat niet het geval is voor de termen "verzekeraar" en

Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Verzekering en Aansprakelijkheid", / .c , 22; Simoens, D., "Ongeval-
lenrecht: Grensgebieden van aansprakelijkheid, verzekering en sociale zekerheid", o.c, 1984, 422.
Voor een rechtseconomische benadering, zie bijvoorbeeld Faure, M.G., "The Influence of Insurance on
Liability Issues", in McGee, A. en Heusel, W. (ed.), "The Law and Practice of Insurance in the Single
European Market", / .c , 190 e.v.
Wery, P.L., "Hoofdzaken", / . c , 4.
Ook de definitie onder de oude wet van 11 juni 1874 was aan heel wat kritiek onderhevig. Zo heerst
onduidelijkheid of een verzekeringsovereenkomst steeds een vergoedend karakter heeft en of de verze-
keringstechniek (actuariSle techniek) een essentieel bestanddeel vormt van de verzekeringsover-
eenkomst. In dit onderzoek wordt geen aandacht besteed aan deze discussie; voor een goed beeld er-
van, kan worden verwezen naar Libert, P., /tec/if en 7ec/ime/t von rfe PerzeAering, Brussel, Bruylant,
1986, 16 en naar Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac, 83-95.
Vanuit verzekeringstechnisch oogpunt wordt verzekering omschreven als: "une operation anti-aldatoire
de lutte collective contre le hazard" "Lambert-Faivre, Y., "£>/-oir Des /issMra/ices", 9' editie, Dalloz, Pa-
rijs, 1995,36). , :
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"verzekeringsnemer". Nochtans was de defmitie van deze laatste uitgewerkt in een eerdere versie
van artikel 1 van de wet^°.

In de Memorie van Toelichting bij de Belgische wet wordt de verzekeringsverrichting omschre-
ven als een "kansverrichting onder bezwarendc titel betreffende cen voor verzekering vatbare
gebeurtenis, die niet wederkerig is wat het risico betreft en als een zelfstandige verrichting kan
worden aangegaan"*'. Het betreft een overeenkomst onder bezwarende titel omdat de verzeke-
ringsnemer een premie betaalt aan de verzekeraar, waarbij deze laatste als tegenprestatie voor de
aan hem betaalde premie een prestatie levert voor het geval de in de verzekeringsovereenkomst
beschreven onzekere gebeurtenis zich voordoet. Hierbij is een duidelijke band voorhanden tussen
de premie, de prestatie en de toevallige gebeurtenis.

Daarnaast steunt de verzekeringsovereenkomst op een voor verzekering vatbare gebeurtenis, dit
wil zeggen dat de voor verzekering vatbare gebeurtenis hetzij schade berokkent aan het vermo-
gen, hetzij het leven, dc gezins- of lichaamstoestand van een persoon raakt. De gebeurtenis kan
zich zowel plots voordoen zoals bij een ongeval als langzaam, bijvoorbeeld in geval van ziekte.

De verzekeringsovereenkomst is niet wederkerig wat het risico betreft: door de overeenkomst zelf
wordt het risico, dat bij afwezigheid van verzekeringsdekking ten laste zou vallen van de verze-
kerde of van de uitkeringsgerechtigde, overgedragen op de verzekeraar. Hierdoor bevat de verze-
keringsovereenkomst in hoofde van de verzekeraar een speculatief element dat vergelijkbaar is
met de weddenschap". • -*

Artikel 2:246 van het Nederlandse WvK definieert een verzekeringsovereenkomst als volgt:

"assurantie of verzekering is een overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den
verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om denzelve schadeloos te stellen we-
gens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke dezelve door een on-
zeker voorval zoude kunnen lijden".

Uit bovenstaande definiering kunnen de wezenlijke bestanddelen van de verzekeringsovereen-
komst worden afgeleid, met name het risico, het verzekerbaar belang, de premie en de verzeke-
ringsprestatie".

Het risico is een toevallige en onzekere gebeurtenis die leidt tot schade; doet de gebeurtenis zich
voor, dan lijdt de verzekerde schade en zal deze worden vergoed onder een gegeven verzeke-
ringspolis. Vandaar wordt de verzekeringsovereenkomst omschreven als een kanscontract zoals
gedefinieerd in artikel 1964 van het Belgische BW: "een kanscontract is een wedcrkerige over-
eenkomst, waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen,
hetzij voor e'en of meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen. Van dien aard zijn het

5/u*/ren, Kamer, GZ/1990-1991, n° 1586/5, 29 en n° 1586/1, 113; in Cousy, H. en
Schoorens, G., De n/euwe wef op rfe /fl/irfverze&emig.soveree/i/fom.jf. Par/emefl/oiVe ^oor6ere/V///jg von
rfe we/ von 2.5yum /P92 e/i vnn rfe w{/zige/i<fe ivef van /6 maarf /9P4, Kluwer, Deume, 1994,47 (hier-
na geciteerd als: Cousy, II. en Schoorens, G., "Parlementaire Voorbereiding").
Kamer, GZ/1990-1991, nr. 1586/1, 10, in Cousy, H. en Schoorens, G., "Parlementaire Voorbereiding",
/.c.,46.
Memorie van Toelichting, Kamer, GZ/1990-1991, n° 1586/1, in Cousy, H. en Schoorens, G., "Parle-
mentaire Voorbereiding", Ac, 47.
Colle, Ph., -4/gewie/ie £egi/ue/en wm Ae/ fie/gwcA ferje/tenng^rec/i/, Bruylant, Maklu, Brussel-
Antwerpen, 1994, 15 (hiema: "Algemene Beginselen").
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verzekeringscontract, de bodemerij, spel en weddenschap en het contract van lijfrente". Een quasi
identieke bepaling is terug te vinden in artikel 7A: 1811 van hct Nederlandse BW**; ook hier
wordt de verzekeringsovereenkomst gekwalificeerd als een kanscontract. Een eerste essentieel
kenmerk van een verzekeringscontract impliceert dat de verplichting van de verzekeraar om het
verzekerde bedrag uit te keren, afhangt van een onzekere gebeurtenis^. Voor het afsluiten van
een verzekeringscontract is het voldoendc dat het onzeker is of een bcpaalde gcbeurtenis zich al
dan niet zal voordoen. Doet deze gebeurtenis zich voor, dan zal schadc worden geleden; deze
schade wordt vervolgens door de verzekeraar vergoed hetzij aan de verzekerde, hetzij aan de
derde begunstigde". . ,

Overeenkomstig artikel 1, A ;«yJne van de Belgische wet op de land verzekeringsovereenkomst is
het verzekerbaar belang het belang van de verzekeringsnemer of derde begunstigde dat het verze-
kerde risico zich niet voordoet. Bij afwezigheid van het verzekerbaar belang wordt een verzeke-
ringsovereenkomst eerder een weddenschap en worden vrijwillige schadegevallen in de hand
gewerkt". In Nederland wordt het belang omschreven als de voor de verzekerde bestaande moge-
lijkheid van kans op vermogensschade als gevolg van het onzekere voorval". Het spreekt voor
zich dat de verzekeringsnemer behalve zijn eigen belang ook het belang van een derde kan verze-
keren (zgn. verzekering voor rekening van derden); in een dergelijk geval heeft niet de onder-
schrijver van de polis een verzekerbaar belang, maar wel de pcrsoon voor wiens rekening hij
handelt. Deze derde is dan de verzekerde als titularis van het verzekerde belang".

Het derde wezenlijke bestanddeel van een verzekering is de premie. De premie is iedere vorm van
vergoeding die door de verzekeraar wordt gevraagd als tegenprestatie van diens verbintenissen
(art. 1, E wet op de landverzekeringsovereenkomst). Deze premie bestaat uit verschillende ele-
menten^: de technische of pure premie'", de bedrijfs- en distributiekosten (vooral administratieve
en beheerskosten) en de winst. Het spreekt voor zich dat de op basis van actuariele technieken
berekende premie een voorname bron van inkomsten is voor de verzekeraar. Een correcte pre-
miebepaling draagt in belangrijke mate bij tot de financiele gezondheid van de desbetreffende
verzekeringsmaatschappij'". Over het algemeen dient de premie te worden betaald bij aanvang
van de verzekeringsovereenkomst en vervolgens periodiek op de tijdstippen en volgens de moda-
liteiten zoals overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst. Dit impliceert dat de premie a

"Eene kans-overeenkomst is eene handeling, waarvan de uitkomsten, met betrekking tot voordeel en
nadeel, het zij voor alle partijen, het zij voor eenige derzelve, van eene onzekere gebeurtenis afhan-
gen".
De Belgische wet van 11 juni 1874 definieerde het risico als een bepaalde toevallige of uit overmacht
ontstane gebeurtenis; de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 daarentegen stelt
de tussenkomst van de verzekeraar afhankelijk van een "onzekere gebeurtenis". In de literatuur wordt
de nieuwe omschrijving aanbevolen omdat met name bij aansprakelijkheidsverzekeringen het risico
van de verzekerde niet afhangt van gevallen van overmacht (Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac,
103).
In bepaalde gevallen zal het schadegeval zich niet manifesteren naar aanleiding van een plotselinge
gebeurtenis, maar eerder ten gevolge van een geleidelijk proces dat meerdere maanden of zelfs jaren
kan duren. Zie ook in § 5 van dit hoofdstuk, bij de bespreking van de dekking van een aansprakelijk-
heidsverzekering in de tijd.
Libert, P., flec/if en rec/i/iie* van <fe Kerze/ten/ig, Bruylant, Brussel, 1986, 25.
Wery, P.L., "Hoofdzaken", Ac, 25.
Libert, P., "Recht en Verzekering", Ac, 26-27.
Colle, Ph., /f/geme/ie Beg/>ue/en va/i Aef fle/gi'sc'i KerzefcermgsrecAr, Bruylant, Maklu, Brussel-
Antwerpen, 1994, 15 (hiema: Algemene Beginselen).
Deze is gebaseerd op verschillende factoren zoals het verzekerde bedrag, de duur van de dekking, de
probabiliteit en de eventuele toepassing van franchises of vrijstellingen.
Wery, P.L., "Hoofdzaken", Ac, 4. . . .
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priori dient te worden betaald. In een aantal gevallen evenwel dient de premie a po5/en'or/' te
worden betaald, of wordt de premie voldaan door een combinatie van een voorlopige a priori
premie en een a paster/ori premie die, afhankelijk van de realisatie van de verzekerde onzekere
gebeurtenis, de voorlopige premie zal corrigeren. Een dergelijke techniek wordt vaak gehanteerd
in systemen van onderlinge verzekeringen.

De verzekeringsprcstatie tenslotte is het bedrag of de dienst die door de verzekeraar is verschul-
digd wanneer het risico zich voordoet. In bepaalde gevallen zal deze prestatie erin bestaan een
bepaalde som uit te keren; in andere gevallen houdt de prestatie het leveren van bepaalde diensten
in zoals adviesverstrekking of pechverhelping.

In deze paragraaf werd een algemene definitie gegeven van de verzekeringsovereenkomst en wer-
den de algemene bestanddelen ervan besproken. Vooraleer verder te gaan met de analyse van
verzekeringen, is het voor de duidelijkheid aangewezen aandacht te besteden aan enkele verschil-
lende soorten verzekeringen'", c.q. om enkele begrippen toe te lichten die ook in het verdere
onderzoek zullen worden gehanteerd.

3 . ONDERSCHEID TUSSEN VERSCH1LLENDE SOORTEN VERZEKERINGEN

In de praktijk zal het zelden voorkomen dat een persoon slechts een verzekeringsdekking hceft
afgesloten, verzekerd is onder een enkele polis of slechts een beroep doet op een enkel type van
verzekering. Een werknemer bijvoorbecld die een wagen heeft zal in Belgie en Nederland in de
regel zowel via een stelsel van verplichte vcrzekering, als via een stclsel van onderlinge en sociale
verzekering (bijvoorbeeld ziekte en invaliditeit) van verschillende dekkingen kunnen genieten. In
deze paragraaf wordt het verschil besproken tussen prive- en sociale verzekeringen (§ 3.1), tussen
premieverzekeringen en onderlinge verzekering of mutualiteiten (§ 3.2), tussen verplichte en
vrijwillige verzekeringen (§ 3.3) en tussen grote risico's en massarisico's (§ 3.4). Tenslotte wordt
ook het verschil uiteengezet tussen verzekering, medeverzekering en herverzekering (§ 3.5).

5. /. iVive-««

Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen sociale verzekeringen en priveverzekeringen,
omdat de eerste vorm geen verzekeringen zijn in de echte zin van het woord. Hierbij denken we
aan de uitkeringen in het kader van het sociaal zckerheidssysteem zoals bijvoorbeeld aan de ziek-
te- en invaliditeitsverzekering en werkloosheidsuitkeringen. Hoewel hier vaak de term "verzeke-
ring" wordt gebruikt, bestaat nochtans een aanzienlijk verschil met de priveVerzekeringen omdat
deze laatste gcbaseerd zijn op de actuariele wetenschap, hetgeen niet in dezelfde mate het geval is
voor sociale verzekeringen. . . , „...,...,..- ..,-... •

Terwijl bij priveverzekeringen de bijdrage (premie) in functie staat van het gedekte risico, draagt
bij sociale verzekeringen eenieder bij in functie van zijn inkomen. Daarenboven bestaan de in-
komsten van sociale verzekeringen niet enkel uit bijdragen van de verzekerden maar ook uit
bijdragen van werkgevers en van de overheid. Beide verzekeringsvormen zijn overigens aan
duidelijk onderscheiden regels onderworpen, met name aan het sociaal zekerheidsrecht en de

Het is niet de bedoeling van het overzicht om een volledig beeld te geven van de verschillende soorten
verzekeringen, maar enkel om die verschillen toe te lichten die van belang zijn voor dit onderzoek.
Voor een volledig overzicht, zie Fontaine, M., "Verzekeringsrecht", / . c , 33 e.v.
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wetgeving inzake private verzekeringen**. Nochtans moet deze stelling, zeker wat Belgie betreft,
worden gerelativeerd aangezien de arbeidsongevallenverzekering^ valt onder de wetgeving inza-
ke priveverzekeringen en niet onder het sociale zekerheidsrecht. Tenslotte dient voor ogen te
worden gehouden dat een aantal priveverzekeringen, zoals de gToepsverzekeringen, tot doel heb-
ben de waarborgen van het sociale zekerheidsstelsel aan te vullen.

J.2. PerzeAeriiig fegeii premie eii o#i</er/i«ge vmeAeriwg ; , ; : *

Bij verzekeringen tegen premie is de verzekeraar een derde ten overstaan van het risico. De ver-
zekerde betaalt een premie aan de verzekeraar die het risico overneemt. Net als bij elke andere
commerciele onderneming, is het doel van de verzekeringsonderneming om winst te halen uit
haar activiteiten, uit de verschillende in haren hoofde afgesloten verzekeringscontracten. De klan-
ten van deze onderneming (de verzekerden) hebben geen enkele band met de eigenaars van de
onderneming (vaak aandeelhouders indien de verzekeraar een aandelenvennootschap is). Het-
zelfde geldt voor de relatie tussen de verzekerden onderling: bij premieverzekeringen zijn de
verschillende verzekerden - die onderling zijn gegroepeerd - doorgaans derden ten opzichte van
elkaar. ,. .- .. ; , . - - . - • • - . • . . > • . , • • • ! • _, - . • - . » < • . • ..••; . . . .••••• .-•;

Geheel anders is het systeem van onderlinge verzekering. Hier spreidt een bepaalde groep perso-
nen of ondememingen onder elkaar een gemeenschappelijk risico. Om dit doel te verwezenlijken
wordt doorgaans een afzonderlijke vereniging of rechtspersoon gecreeerd. De eigenaren van deze
vereniging zijn vaak tegelijk de verzekerden. Dit betekent dat de verzekeraar geen derde is ten
aanzien van het gedekte risico, maar dat de verschillende leden van de groep optreden als elkaars
verzekeraar. Een dergelijke vereniging streeft op zich geen winst na, maar wil enkel de verliezen
spreiden onder de leden van de groep. Deze betalen elk een deel van de geleden schade, waarbij
eerder sprake is van een bijdrage dan van een verzekeringspremie in de echte betekenis van het
woord. In bepaalde gevallen wordt deze bijdrage slechts opeisbaar nadat een schadegeval zich
heeft voorgedaan (a posteriori), terwijl bij "klassieke" verzekeringen in de regel de premie a
pr/0/7 dient te worden betaald.

Verschillende systemen van onderlinge verzekeringen hanteren echter een gemengd systeem in
die zin dat op voorhand een bepaalde bijdrage wordt gevraagd en dat bij een schadegeval bijko-
mende bijdragen dienen te worden betaald. Omgekeerd zal bij de afwezigheid van schade in een
gegeven periode, een deel van de bijdrage worden terugbetaald aan de verschillende leden''*. Dit
is bijvoorbeeld het geval met de mutualiteit inzake eigenschadeverzekeringen van kerninstallaties
in de Verenigde Staten: NEIL (Nuclear Electric Insurance Limited) heeft in de loop der jaren
voldoende reserves opgebouwd waardoor (een deel van) haar leden jaarlijks een terugbetaling
genieten, die groter is dan de jaarlijks te betalen bijdrage'".

Over de gelijkenissen tussen beide verzekeringsvormen, zie bijvoorbeeld Waleffe, F., "Assurances
sociales, assurances privies", flevwe 6e/ge rfe Securire Soc/a/e, 1963,46-67.
Nochtans wordt de door de wet van 10 april 1971 aangebrachte wijziging over het algemeen be-
schouwd als een stap in de richting van het sociaal zekerheidsrecht (Van Crombrugghe, B.,
"L'assurance contre les accidents du travail: un module d'avenir", 5«//e/m rfei ,4jsurances, 1995, 206-
240).
Colle, Ph., "Algemene Beginselen", Ac, 16; Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac, 48-49; Fontai-
ne, M., "Vcrzekeringsrecht", Ac, 38.
Ziehoofdstuk 13. , .• , . „ , . .
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Bij modernere vormen van onderlinge verzekering treedt een zgn. waarborgmaatschappij op als
verzekeraar**. Deze maatschappij heeft tot doel met haar leden verzekeringsovereenkomsten af te
sluiten met het oog op het verzekeren van de (vaak specifieke) risico's van haar leden.

Het grote verschil tussen premieverzekeringen en klassieke systemen van onderlinge verzekerin-
gen ligt op het niveau van de eigendom van de verzekeringsinstantie en het nastreven van winst,
of de bestemming van deze winst. Bij een klassieke verzekeringsmaatschappij zal de winst in de
regel worden verdeeld onder personen die geen enkele band hebben met de verzekerden; bij een
onderlinge verzekering zal de winst vaak ten goede komen van de verzekerden zelf.

Maar tegelijk dient te worden gewaarschuwd voor een ongenuanceerd gebruik van de term onder-
linge verzekering, omdat verschillende soorten van onderlinge verzekering bcstaan*'. Zo kunnen
mutualiteiten, captives en verzekeringspools onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als
systemen van onderlinge verzekering'°. Volgens Wery is het onderscheid tussen premieverzeke-
ring en onderlinge verzekering misleidend omdat de bijdrage bij bepaalde vormen van onderlinge
verzekeringen - zoals bij captives - ook kan worden beschouwd als een premie". Een aantal van
dergelijke verzekeringsvormen zal worden besproken in hoofdstuk 11.

5.5.

Volgens een algemeen principe van het contractenrecht is eenieder vrij al dan niet een contract af
te sluiten. Hetzelfde geldt in principe voor wat betreft het afsluiten van verzekeringscontracten.
Zoals zal worden aangegeven in de rechtseconomische analyse van verzekeringen, zal iemand een
verzekering nemen als reactie op zijn risicoaversie".

In bepaalde gevallcn is het afsluiten van een verzekeringscontract, hetzij via contractuele bepaling
hetzij via een wettelijke bepaling, evenwel verplicht gesteld. Een bekende wettelijke verplichting
betreft die ter zake van de civielrechtelijke aansprakelijkheid bij auto-ongevallen". Door het ver-
plicht stellen van verzekeringen wil de wetgevcr garanderen dat slachtoffers niet worden gecon-
fronteerd met insolvabele daders. Ook inzake het nucleaire risico, is de exploitant verplicht diens
aansprakelijkheid tegenover derden te verzekeren, of tenminste om te voorzien in een dekking
van zijn aansprakelijkheid".

Naarmate in het kader van verzekeringen de noodzaak duidelijk werd om de consument te be-
schermen, is het onderscheid tussen grote en massarisico's tot stand gekomen.

" Wery, P.L, "Hoofdzaken", / .c , 13.
*' De term onderlinge verzekering of mutualiteit is in bepaalde gevallen evenwel misleidend en ambigu

omdat elke vorm van verzekering sensu lato is gebaseerd op een onderlinge verdeling of spreiding van
de risico's. Zie onder meer: Bigot, J., "Traite de Droit des Assurances", Ac, 95.

*° Peck, B. en Blackman, R.L., "Captives, mutuals and pools: an overview of Australian Regulation",
//iternn/iona/./onmo/o/V/tturance Z.aw, 1996, 157 e.v.

" Wery, P.L., "Hoofdzaken", Ac, 14.
" Zie hoofdstuk 10.
" Zie hiervoor in Belgifi de wet van 21 november 1989; in Nederland wet van 30 mei 1963. Beide wetten

werden meermaals gewijzigd. Voor verschillende bijdragen inzake verkeersaansprakclijkhcid, zie Fau-
re, M. en Hartlief, T. (red.), Ker*eerjflflnspra/te/<//Uie;V/ m fle/g/een Aferfer/a/irf, Intersentia, Anrwerpen,
1998.

" Cfr. iu^ro, in § 4 van hoofdstuk 4. •
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Grote risico's zijn risico's van ondernemingen met een bepaalde omvang. Massarisico's zijn de
risico's met grote spreiding. Dit onderscheid is trouwens terug te vinden in meerdere Europese
richtlijnen inzake verzekeringen". Het onderscheid is gebaseerd op de omzet van de onderneming
en de aard van de verzekeringsdekking*\ .... .. ;•„,, .-^.-. , • - *;, t-.v'r,,>V>. , -n^

5.5.

De essentie van het verzekeringswezen is risicospreiding. Een verzekeringsmaatschappij zal deze
spreiding in de eerste plaats bewerkstelligen door verzekeringstechnische middelen die berusten
op mathematische regels. . . . . ,••, ; •

Uitgangspunt van de mathematische verzekeringstechniek is de berekening van de kans dat het
risico zich voordoet, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan een correcte statistische bere-
kening en aan een correcte selectie van risico's. Hoe groter het aantal leden van eenzelfde risico-
groep, hoe meer de mogelijke verliezen optimaal kunnen worden gespreid en hoe constanter de
bijdragen van de verschillende leden kunnen worden gehouden. Deze techniek is een toepassing
van de wet der grote getallen, die aan de basis ligt van de statistiek. Op basis van een groot aantal
feitelijke gegevens van soortgelijke risico's, kan immers de kans worden bepaald. Het spreekt
voor zich dat een dergelijke statistische berekening tegelijk de kracht en de achillespees van het
verzekeringswezen is: indien wordt uitgegaan van onvoldoende, onvolledige of onjuiste parame-
ters of indien uit een hoeveelheid gegevens verkeerde resultaten worden afgeleid, wordt vertrok-
ken van een verkeerde probabiliteit, en wordt een verkeerde premie aangerekend, hetgeen leidt tot
de nodige gevaren, zowel voor de verzekerde als voor de verzekeraar. Verzekering impliceert
bijgevolg het correct afbakenen van de verschillende risicogroepen om op deze basis een correcte
premie te kunnen aanrekenen".

De door een verzekeraar gedekte risico's worden evenwel niet allcen intern, dit wil zeggen binnen
de onderneming gespreid. In vele gevallen, met name bij grote risico's, zal de verzekeraar een
beroep doen op andere verzekeraars, door middel van medeverzekering of herverzekering^.

Medeverzekering houdt in dat voor de dekking van eenzelfde risico, een verzekeringsmaatschap-
pij een beroep doet op andere verzekeringsmaatschappijen die elk een overeengekomcn deel van
het risico dekken". Elke medeverzekeraar engageert zich voor zijn deel rechtstreeks tcgcnover de
verzekerde, waarbij in de regel de medeverzekeraars niet hoofdelijk zijn gehouden tot betaling
van het geheel. Niettegenstaande verschillende maatschappijen aldus eenzelfde risico dekken,
treedt slechts een van hen op als mandataris (aperiteur of eerste verzekeraar) naar de verzekerde

Zie hierover Levie, G., Dro/i europe'en de$ /fosurances, Travaux de la Faculte de Droit de l'Universite
^ Catholique de Louvain, Bruxelles, Bruylant, 1992,220-221. .;.,, _ •• . .. >
^ Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac, 51.

Zie ook in het rechtseconomische deel, bij de bespreking van averechtse selectie (§ 2.3. van hoofdstuk
9).

58
Lambert-Faivre, Y., "Droit des Assurances", Ac, 40 e.v.; Fontaine, M., "Droit des Assurances", / . c ,

» 351 e.v.
Delvaux, Ph., "La coassurance et ses surprises", A/e/onges /?oger O. Oa/c^. y?ciponia6i7//er « usiu-
rancei, Larcier, Bruxelles, 1994, 97-110; Lambert-Faivre, Y., "Risques et Assurances des entreprises",
Ac, 196 e.v.
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toe*. Meestal zal de verzekerde onderhandelen met de eerste verzekeraar die dan op zoek gaat
naar andere verzekeraars". • •> . ...

Bij herverzekering zal een verzekenngsmaatschappij zich bij een andere verzekeraar verzekercn
voor een al dan niet groter deel van de door haar gedekte risico's". De verzekerde zelf blijft ge-
heel buiten de relatie tussen zijn verzekeraar en de herverzekeraar. Er worden twee vormen van
herverzekering onderscheiden": een proportionele herverzekering of sommenherverzekering
enerzijds en een niet-proportionele herverzekering of een schadeherverzekering anderzijds.

Bij een proportionele herverzekering neemt de herverzekeraar een deel van het nsico voor zijn
rekening, ongeacht de omvang van de schade. Het lot van de herverzekeraar is dan ook verbonden
met het lot van de verzekeraar: indien deze laatste moet tussenkomen, zal eveneens de herverze-
keraar gehouden zijn. Het risico van de herverzekeraar - en diens premie - kan een bepaald per-
centage bedragen van het risico (quote-part). Een tweede mogelijkhcid bestaat erin dat zijn tus-
senkomst vereist zal zijn voor het deel van het risico dat een bcpaalde som te boven gaat (som-
men-excedent)**.

Bij een niet-proportionele herverzekering dekt dc herverzekeraar een bepaald deel van het
(fegeva/ voor zijn rekening. Ook hier worden twee vormen onderscheiden. Bij een systeem van
"excess loss" neemt de herverzekeraar dat deel van de schade voor zijn rekening dat een bepaald
bedrag overtreft. Onder een systeem van "stop loss" wordt de herverzekering niet afgesloten per
schadegeval, maar heeft deze betrekking op de gezamenlijke schadegevallen in een bepaalde
periode". Overschrijdt de totale schadelast in een vooraf overeengekomen periode een bepaald
grensbedrag, dan zal de herverzekeraar dienen tussen te komen.

Herverzekering is dus een techniek waardoor de spreiding van risico's wordt vergroot; zeker door
de combinatie van medeverzekering en herverzekering wordt de last van grote risico's verdeeld
over verzekeraars over de gehele wereld". Een dergelijke verdeling is vooral noodzakelijk inzake
natuurrampen" en inzake de verzekering van grote industriele risico's.

Naast de herverzekering zoals net beschreven, worden catastrofale risico's ook gedekt door de
creatie van verzekeringspools gespecialiseerd in de dekking van een bepaald risico, waar een
maximale verzekeringscapaciteit wordt gegenereerd door een combinatie van medeverzekering en
herverzekering**".

Het aanduiden van een eerste verzekeraar is onder artikel 28 van de Belgische wet op de landverzeke-
ringsovereenkomst verplicht.
Colle, Ph., "Algemene Beginselen", Ac, 78.
Lambert-Faivre, Y., "Droit des Assurances", Ac, 41 e.v.; Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac.
356 e.v.; Hagopian, M., "Reassurance", 7urwc/aMe«r /tesponsaW/ife civ/Ae ef assurances, fasc 120,
1988; speciaieeditie van/toques, nr. 9, Jan. 1992, 7-158 en nr. 15, juli 1992, 123-152.
Lambert-Faivre, Y., "Risques et Assurances des entreprises", Ac, 100-104.
Lambert-Faivre, Y., "Risques et Assurances des entreprises", Ac, 102. -.:,- ,.
Lambert-Faivre, Y., "Droit des Assurances", Ac, 44.
Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac, 357.
Zie hierover de verschillende bijdragen in: Cousy, H. en Claassens, H. (ed.), /Vataurram/>e/i en Kerre-
Aermg, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1995. "
Lambert-Faivre, Y., "Droit des Assurances", Ac, 45.
Zie ook verderop in hoofdstuk 13.
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4. DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - ALGEMENE KENMERKEN

In dit onderdeel wordt in eerste instantie het wettelijke kader geschetst dat op aansprakelijkheids-
verzekeringen van toepassing is (§ 4.1). Vervolgens worden de verschillende elementen van de
aansprakelijkheidsverzekering zoals het verzekerbaar belang, het gedekte risico en het schade-
geval toegelicht (§ 4.2). In § 4.3 wordt de duur van de aansprakelijkheidsverzekering besproken.
Tenslotte zullen een aantal andere voor het onderzoek relevante bepalingen uit de Belgische wet
op de landverzekeringsovereenkomst worden besproken (§ 4.4).

Bij de bespreking van het wettelijke kader dat van toepassing is op aansprakelijkheidsverze-
keringen, wordt zowel de situatie naar Belgisch (§ 4.1.1) als naar Nederlands recht (§ 4.1.2) be-
licht.

4.1.1. Naar Belgisch recht

De Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst van 1992 is van toepassing op aansprake-
lijkheidsverzekeringen. Deze wet is er overigens onder meer gekomen omdat de oude wet nauwe-
lijks aandacht besteedde aan aansprakelijkheidsverzekeringen ° " .

De wet op de landverzekeringsovereenkomst bevat een afzonderlijk hoofdstuk inzake aansprake-
lijkheidsverzekeringen dat van toepassing is op "de verzekeringsovereenkomsten die ertoe strek-
ken de verzekerde dekking te geven voor alle vorderingen tot vergoeding wegens het voorvallen
van de schade die in de overeenkomst is beschreven, en zijn vermogen binnen de grenzen van de
dekking te vrijwaren tegen alle schulden uit een vaststaande aansprakelijkheid" (artikel 77 van de
wet op de landverzekeringsovereenkomst)" " . De wetgever geeft inderdaad geen definiering van

Voor meer details over het totstandkomen van deze wet, zie Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac,
52 e.v.; Fontaine, M., "Le droit nouveau du contrat d'assurance terrestre (Loi du 25 juin 1992)",/4/ma-
/es oe DroiV rfe Z.ouvai/i, 1993/3, 367; Fontaine, M., "Presentation generale. Dispositions preliminaires
et finales", in La /oi du 25yum /992 su/- /e confraf d'assurance fe/resfre, Recyclage organise par Ic
Centre de droit des obligations et la licence en droit et economie des assurances de l'UCL, Louvain-la-
Neuve et Bruxelles, 1993, 19-49; Schuermans, L., "De nieuwe wet op de landverzekeringsovereen-
komst van 25 juni 1992", AecAttfonrfig JPeefcWad, 1992-1993, nr. 21 en nr. 22, 689 e.v.
De wet op de landverzekeringsovereenkomsten is van toepassing op alle landverzekeringen voorzover
in geen afwijkende bepaling wordt gegeven door bijzondere wetten (artikel 2, § 1, lid 1 van de wet op
de landverzekeringsovereenkomsten). Voorbeelden van verzekeringsovereenkomsten die aan bijzonde-
re bepalingen zijn onderworpen zijn onder meer de brandverzekering, de motorrijtuigenverzekering, de
levensverzekering en de rechtsbijstandverzekering. Voor deze verzekeringsovereenkomsten blijft de
wet op de landverzekeringsovereenkomsten evenwel van belang voorzover de bijzondere reglemente-
ring geen uitdrukkelijke bepalingen bevat. Zie over deze bijzondere voorschriften: Colle, Ph., /fr/zon-
rfer gereg/emenfeerde verre^en'ngico/irrac/e/i m Aoo/d/(//ie/i, Antwerpen, Maklu, 1993. De Belgische
wet op de landverzekeringsovereenkomst is niet van toepassing op verzekeringen van goederenvervoer
(met uitzondering van bagage- en verhuisverzekeringen), noch op herverzekering. Zowel zeeverzeke-
ringen, als verzekeringen inzake het vervoer te land, over water en in de lucht blijven beheerst door de
wet van 11 juni 1874, behoudens andersluidende bepaling in bijzondere wetten.
De Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst wordt gekenmerkt door het dubbele onder-
scheid tussen enerzijds schadeverzekeringen en personenverzekeringen en tussen anderzijds vergoe-
dende en sommenverzekeringen. Volgens artikel 1, G van de wet op de landverzekeringsovereen-
komst, is een schadeverzekering de verzekering waarbij de verzekeringsprestatie afhankelijk is van een
onzeker voorval dat schade veroorzaakt aan iemands vermogen. Een persoonsverzekering daarentegen
is de verzekering waarbij de verzekeringsprestatie of de premie afhankelijk is van een onzeker voorval
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het begrip "aansprakelijkheidsverzekering" maar heeft zich beperkt tot het omschrijven van het
toepassingsgebied in het desbetreffende hoofdstuk van de wet. Het essentiele element hierbij is
dat deze verzekeringsvorm strekt tot vergoeding van het vermogen van de verzekerde die gehou-
den is tot het betalen van een schadevergoeding™. Hierbij wordt het gehele vermogen van de
verzekerde beschermd en niet slechts bepaalde goederen uit diens vermogen. Uit artikel 77 w/ine
vloeit voort dat de verzekeraar ertoe gehouden is het vermogen van de verzekerde te vrijwaren
tegen potentiele aanspraken van derden tegen de verzekerde.

De meest voorkomende vorm van aansprakelijkheidsverzekering dekt de extracontractuele aan-
sprakelijkheid van de verzekerde; nochtans zal in bepaalde gevallen ook dekking worden geboden
voor de contractuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld de door de huurder af te sluiten brandverze-
kering. Ook een aantal op de markt beschikbare polissen inzake productaansprakelijkheid dekken
zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid van de producent van een ge-
brekkig product.

In theorie kan een onderscheid worden gemaakt tussen een onbeperkte aansprakelijkheidsdekking
en een beperkte aansprakelijkheidsdekking. Overeenkomstig het gemene recht is de aansprake-
lijkheid van een persoon in de regel onbeperkt. In een aantal gevallen heeft de wetgever evenwel
de aansprakelijkheid van een aantal actoren beperkt, zoals bij de exploitant van een kerninstal-
latie: zoals reeds besproken is de verzekeringsdekking van de exploitant precies gelijk aan diens
wettelijk gelimiteerde aansprakelijkheid^'. Terwijl een persoon wettelijk onbeperkt aansprakelijk
is, zal de verzekeraar in dc meeste gevallen evenwel beperkingen inbouwen in de polis, waardoor
tegenover de onbeperkte aansprakelijkheid een beperkte verzekeringsdekking staat. Zo zal de
verzekeraar vaak zijn tussenkomst tot een maximumbedrag beperken. Het deel van de schade dat
op deze wijze niet is verzekerd, zal bij een onbeperkte aansprakelijkheid door de verzekerde zelf
dienen te worden vergoed. Voor het deel van de niet-gedekte schade, staat de verzekerde aldus
bloot aan een eigen risico.

dat iemands leven, fysieke integriteit of gezinstoestand aantast. De wet op de landverzekeringsover-
eenkomst maakt in titel II aangaande schadeverzekeringen een onderscheid tussen zaakverzekerings-
overeenkomsten (artikelen 53-76), aansprakelijkheidsverzekeringen (artikelen 77-89) en rechtsbij-
standverzekeringen (artikelen 90-93). Volgens artikel 1, I van de wet op de landverzekeringsover-
eenkomsten is de verzekering tot vergoeding van schade de verzekering waarbij de verzekeraar er zich
toe verbindt de prestatie te leveren die nodig is om de schade die de verzekerde heeft geleden of waar-
voor hij aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Een verzekering tot uitkering van een
vast bedrag (of forfaitaire verzekering) daarentegen is de verzekering waarbij de prestatie van de ver-
zekering niet afhankelijk is van de omvang van de schade. Het dubbele onderscheid is van kapitaal be-
lang omdat de wet zelf specifieke regels voorschrijft al naargelang de categorie: de wet stelt inderdaad
dat specifieke regels van toepassing zijn op verzekeringen tot vergoeding van schade (artikelen 37-47)
enerzijds en op verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag (artikel 48-50) anderzijds. Zo wordt in-
zake verzekeringen tot vergoeding van schade de verzekeraar gesubrogeerd in de rechten van de verze-
kerde tegen aansprakelijke derden, hetgeen niet het geval is bij verzekeringen tot uitkering van een vast
bedrag.

Dit hoofdstuk inzake aansprakelijkheidsverzekeringen is terug te vinden ondcr titel II van de wet
inzake schadeverzekeringen. Zoals hierboven reeds aangegeven, zijn aansprakelijkheidsverzekcringen
verzekeringen tot vergoeding van schade. Vandaar zijn zowel de bepalingen betreffende alle vcrzeke-
ringsovereenkomsten, betreffende de verzekeringen tot vergoeding van schade en betreffende schade-
verzekeringen, van toepassing op aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarenboven zijn aansprakelijk-
heidsverzekcringen ook onderworpen aan een aantal specifieke regels.
Fagnart, J.L., "Les assurances de responsabilite dans la loi du 25 juin 1992", in £>ues/i'on.s rfe rfroiV <ta
flssurancej, Editions du jeune barreau de Liige, 1996, 351; Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac,
295-296.
Zie § 4 van hoofdstuk 4.
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4.1.2. Naar Nederlands recht *

In Nederland bcstaat geen specifieke wettelijke bepaling betreffende aansprakelijkheidsverzeke-
ringen; de wettelijke bepaling ter zake gaat terug op het Wetboek van Koophandel van 1838,
thans Titel 9 van het cerste boek van het Wetboek van Koophandel". Vandaar wordt de invulling
van de bepalingen inzake de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering volledig overgelaten
aan de wil van de contractpartijen. Deze vrijheid wordt in de praktijk gerelativeerd in die zin dat
voor de meeste vormen van aansprakelijkheidsverzekering een uniforme polis werd opgesteld.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-
polis) en de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP-polis). In deze polissen staat de
aansprakelijkheid voor door derden geleden schade centraal". Gezicn dc afwezigheid van een
specifieke wetsbepaling ter zake, dient voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en de om-
vang van de schadevcrgoedingsplicht te worden teruggegrepen naar het aansprakelijkheidsrecht
(zowel wettelijke bepalingen als de invulling daarvan door de rechtspraak) en naar de verzeke-
ringsovereenkomst zelf. , .. . • ,

in

Bij de bespreking van de definitie van de verzekeringsovereenkomst in het algemeen werden
reeds de wezenlijke bestanddelen besproken van elk verzekeringscontract. In deze paragraaf
wordt besproken hoe de begrippen verzekerbaar belang (§ 4.2.1), een gedekt risico (§ 4.2.2), en
een schadegeval (§ 4.2.3) worden ingevuld in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering.
Aangezien deze begrippen naar Belgisch recht wettelijk verankerd liggen, vertrekt deze analyse
van de Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst; het spreekt echter voor zich dat ook
in Nederland de aansprakelijkheidsverzekering grosso modo dezelfde elementen bevat.

4.2.1. Verzekerbaar belang

Met betrekking tot het verzekerbaar belang bij verzekeringen tot vergoeding van schade dient
artikel 37 van dc wet op dc landverzekeringsovereenkomst'* te worden gelezen samen met artikel
77 van dezelfde wet op basis waarvan de verzekeraar ertoe gehouden is het vermogen van de
verzekerde te beschermen tegen "alle schulden uit een vaststaande aansprakelijkheid".

Aansprakelijkheidsverzekeringen strekken ertoe het vermogen van de verzekerde te vrijwaren
tegen de schulden die deze laatste oploopt tengevolge van het vaststaan van diens aansprakelijk-
heid. Het verzekerbaar belang bij een aansprakelijkheidsverzekering bestaat er bijgevolg in dat
het vermogen van de verzekerde niet wordt aangetast door een aansprakelijkheidsvordering. Het
verzekerbaar belang bij een aansprakelijkheidsverzekering vloeit direct voort uit deze definie'ring:

In het kader van de invoering van het Nieuwe Burgcrlijk Wetboek was nochtans voorzien dat de verze-
keringsovereenkomst een afzonderlijke plaats kreeg in titel 17 boek 7 (Wansink, J.H., De ,4/ge/ne/ie

g, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, 8 e.v., hiema geciteerd als "Aansprakelijkheidsver-
zekering"). Voor een vergelijking tussen Belgisch en Nederlands recht, zie Wansink, J.H., "Enige
rechtsvergelijkende beschouwingen over titel 7.17 en de Belgische Wet op de landverzekeringsover-
eenkomst van 1992", in //i vo//e verze*e/-<#ieirf, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. A.J.O. baron van
Wassenaer van Catwijck, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993, 379-393.
Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", / .c , 21.
"De verzekerde moet kunnen aantonen dat hij een in geld waardeerbaar belang heeft bij het behoud van
de zaak of bij de gaafheid van zijn vermogen".
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aangezien deze verzekeringsvorm strekt tot vrijwaring van het vermogen van de verzekerde, is het
moeilijk aan te nemen dat deze laatste geen belang zou hebben bij de dekking™.

4.2.2. Gedekt risico

Het gedekte risico bij een aansprakelijkheidsverzekering is de uit een aansprakelijkheid voort-
vloeiende schuld. Fontaine omschreef het gedekte risico bij een aansprakelijkheidsverzekering als
volgt:

"1'eVentualite pour l'assure de causer par ses actes un dommage a un tiers, d'etre a rai-
son de ce dommage l'objet d'une reclamation amiable ou judiciaire et, en consequence
de cette reclamation, de voir son patrimoine greve d'une dette d'indemnite"*°.

Deze omschrijving gceft duidelijk de verschillende etappes weer naar aanleiding van een aanspra-
kelijkheid, met name de aan een derde veroorzaakte schade, de eis vanwege de derde tot vergoe-
ding van de schade en de vaststelling van het schadevergoedingsbedrag, hetzij door onderlinge
overeenkomst hetzij door een rechterlijke beslissing. Het is inderdaad in de eerste plaats de uit
aansprakelijkheid vaststaande schuld van de verzekerde die het risico vormt bij een aansprake-
lijkheidsverzekering* '.

Overeenkomstig de oorspronkelijke versie van de wet op de landverzekeringsovereenkomst werd
dekking verleend voor vorderingen tot vergoeding wegens een "schadeverwekkende gebeurtenis
die in de overeenkomst is beschreven". Dit aan een aantal verzekeringspolissen ontleende begrip^
gaf echtcr aanleiding tot verwarring wat betreft de toepassing van artikel 78, dat de term "schade-
verwekkende gebeurtenis" hanteerde. De onduidelijkheid omtrent de vraag of de schadeverwek-
kende gebeurtenis betrekking had op de fout die de schade veroorzaakte, dan wel het zich mani-
festeren van de schade leidde tot opschudding in verzekeringsmiddens, vooral vanuit de hoek van
de herverzekeraars die er zelfs mee hebben gedreigd de Belgische markt te verlaten".

Teneinde de kritiek het hoofd te biedcn, werden de artikelen 77 en 78 gewijzigd bij wet van 16
maart 1994: dekking wordt verleend "tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens het voor-
vallen van de schade die in de overeenkomst is beschreven". Hierbij wordt geoordeeld dat het
begrip "voorvallen van schade" minder verwarrend en onduidelijk is dan het begrip "schadever-
wekkende gebeurtenis"". Het probleem is evenwel dat de wetgever heeft nagelaten om aan te
geven wat wordt bedoeld met "voorvallen van schade". Dat dit nog steeds aanleiding geeft tot de
nodige problemen, zal hieronder worden toegelicht. .... .

Deze nieuwe bepaling belet evenwel op geen enkele wijze dat in een verzekeringscontract wordt
overeengekomen dat enkel accidentele schade wordt vergoed. In vele gevallen beperken verze-
keraars hun tusscnkomst inderdaad tot gevallen waar de aansprakelijkheid voortvloeit uit een
ongeval, namelijk een plotseling en onvrijwillig voorval. Geleidelijk werd dit begrip vervangen

Dalcq, R.O., "Les assurances de responsabilite. Questions generates", in Z.a /oi rfu 25yu/n 7992 ™r /e
co/i/rar rf'assurance rerres/re, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve en Brussel, 1993, 189.
Fontaine, M., Dro/7 </e.s /4«Mra/ices, Precis de la Faculte de droit de l'UCL, Larcier, 1975, nr. 39,153.
Janssens-Brigode, A., Z. 'assurance rfe rasponjuftiV/Ve, Larcier, 1971, 29.
Fontaine, M., "Droit des Assurances", Ac, 299.
Fagnart, J.L., "Les assurances de responsabilite dans la loi du 25 juin 1992", in "Questions de droit des
Assurances", / . c , 352.
Toelichting wetsvoorstel en Verslag Senaatscommissie. Artikelsgewijze bespreking, in Cousy, H. en
Schoorens, G., "Parlementaire Voorbereiding", /.c., 257.
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door de dekking van de aansprakelijkheid uit een schadeverwekkend feit, waarbij het plotselinge
element niet langer was vereist. In een groot aantal dekkingen betreffende schade uit milieu-
verontreiniging, blijft echter vereist dat de schade voortvloeit uit een accidentele verontreiniging.
Indien de schade is veroorzaakt door graduele vervuiling, wordt geen dekking verleend*'.

4.2J- Schadegeval

Bij aansprakelijkheidsverzekeringen rijst de vraag op welk moment precies er sprake is van scha-
de, op welk moment de aansprakelijkheid - overeenkomstig artikel 77 wet op de landverze-
keringsovereenkomst /ny/ne - van de verzekerde vaststaat. In vele gevallen kan het immers lange-
re tijd duren vooraleer deze aansprakelijkheid daadwerkelijk vaststaat, bijvoorbeeld omdat het
slachtofler zich nog niet bewust is van de opgelopen schade. Nochtans is het bepalen van het
tijdstip van het schadegeval van primordiaal belang omdat hieruit belangrijke juridische verplich-
tingen voortvloeien: een contract waarbij het schadegeval zich reeds heeft voorgedaan op het
moment van het afsluiten van het contract, is nietig^; de verzekerde dient alle redeliike maatre-
gelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken* (deze ver-
plichting vangt bijgcvolg aan zodra de schade zich manifesteert); de verzekeraar van zijn kant is
verplicht zich achter de verzekerde te stellen vanaf het ogenblik dat hij gehouden is tot het geven
van de dekking**. Deze bepaling dient niet letterlijk te worden geinterpreteerd omdat de verzeke-
raar slechts gehouden zal zijn na de vaststelling, vaak langs rechterlijke weg, van de aansprake-
lijkheid van de verzekerde. Vandaar is de verzekeraar verplicht de verzekerde te beschermen
zodra de kans bestaat dat hij zal gehouden zijn dekking te verlenen*', met andere woorden zodra
op hem een beroep wordt gedaan.

Vanuit de praktijk wordt vaak voorgehouden dat inzake aansprakelijkheidsverzekeringen sprake
is van een schadegeval op het moment waarop de verzekerde door het slachtoffer wordt aange-
sproken ter vergoeding van de door hem geleden schade'". Artikel 77 van de oorspronkelijke
versie van de wet op de landverzekeringsovereenkomst leek dit te bevestigen vermits dekking
werd verleend "tegen allc vorderingen tot vergoeding wegens een schadeverwekkende gebeurte-
nis die in de overeenkomst is beschreven". Deze interpretatie werd bevestigd door artikel 1, G dat
een schadeverzekering definieert als een verzekering waarbij de verzekeringsprestatie afhankelijk
is van een onzeker voorval dat schade veroorzaakt aan iemands vermogen. Het vermogen van de
verzekerde wordt in een aansprakelijkheidsverzekeringpolis immers slechts bedreigd indien de
vordering wordt ingediend, ook al heeft het slachtoffer reeds schade geleden". Maar deze inter-
pretatie werd tegengesproken door het oorspronkelijke artikel 78 op basis waarvan de verplichting
van de verzekeraar zich uitstrekte tot vorderingen die na het einde van de verze-
keringsovereenkomst werden ingediend, op voorwaarde dat de schadeverwekkende gebeurtenis
zich had voorgedaan in de loop van de overeenkomst. Volgens de oorspronkelijke versie van de
wet op de landverzekeringsovereenkomst was er dus slechts sprake van schade indien de schade-
verwekkende gebeurtenis zich had voorgedaan tijdens de looptijd van de polis. •

Cfr. m/ra, in § 1 van hoofdstuk 11. ' '•' . ' -
Artikel 24, § 1 wet op de landverzekeringsovereenkomst. :• • - . • • . . • • ': •••••
Artikel 20 wet op de landverzekeringsovereenkomst. ' ' • . . •
Artikel 79, lid 1 wet op de landverzekeringsovereenkomst.
Fontaine, M., "Droit des Assurances", / .c , 301.
Deschamps, B., "Claims-made: l'altemative?", flecMeiV Genera/e rfes .toura/ices e< rfas
W/rtw, 1988, 11335.
Fagnart, J.L. en Rogge, J., "Les Assurances de responsabilite' dans la loi du 25 juin 1992", flu//e/m rfes
F s , Dossier, 1993, 102-102.
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Dit had tot gevolg dat de verzekerde zich verplicht zou hebben gezien zijn verzekeraar ten tijde
van de schadeverwekkende gebeurtenis aan te spreken. In een aantal gevallen zou het evenwel
nagenoeg onmogelijk zijn de schadeverwekkende gebeurtenis exact te dateren; het was dus lang
niet zeker of de verzekerde na al die jaren zijn polis zou terugvinden en of de toenmalig overeen-
gekomen dekking nog toereikend zou zijn^.

In het licht van deze bezwaren werd vrij snel duidelijk dat de wet diende te worden aangepast,
hetgeen zowel de belangen van het slachtoffer, de verzekerde als van de verzekeraar zou dienen'̂

va/i

In het verleden werden verzekeringscontracten afgesloten voor langere tijd (vaak van vijf tot tien
jaar) om op die manier verzekerden voor een gegarandeerde periode te binden aan de verzeke-
ringsmaatschappij. Voor verzekeraars leidde de relatief lange duur van deze overeenkomsten tot
een zekere stabiliteit van de verzekeringsportefeuilles. Deze binding van de verzekerden werd
bovendien versterkt door het feit dat in de meestc gevallen de verzekeringsovereenkomsten stil-
zwijgend werden verlengd. Het nadeel van de langere duur van de verzekeringscontracten was dat
de concurrence deels buiten werking werd gesteld: verzekerden die in de loop van het contract
ontevreden waren, konden moeilijk naar een andere verzekeringsmaatschappij overstappen. Om
hieraan tegemoet te komen legt de Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst beper-
kingen op aan de duur van de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 30 van de wet bepaalt dat de duur van verzekeringsovereenkomsten niet langer mag zijn
dan 6dn jaar. Het betreft hier een regel van dwingend recht^. De wetgever heeft hierbij nagelaten
aan te geven of deze periode een aanvang neemt op het moment van het sluiten van de overeen-
komst, dan wel op het moment van het in werking treden ervan. Het verdient zonder meer aanbe-
veling dat dc termijn van een jaar aanvangt op het moment dat de overeenkomst in werking
treedt". Daarnaast voorziet de wet in de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging indien de
overeenkomst niet door een der partijen werd opgezegd ten minste drie maanden v66r de verval-
dag van de overeenkomst.

De Koning kan evenwel uitzonderingen aanbrengen aan de principieel eenjarige duur van de
verzekeringsovereenkomsten" " . Het KB van 24 december 1992 houdende de uitvoering van de

Fagnart, J.L. en Rogge, J., "Les Assurances de responsabilite dans la loi du 25 juin 1992", o.c, 106-
107.
Fagnart, J.L. en Rogge, J., "Les Assurances de responsabilite dans la loi du 25 juin 1992",o.c, 107.
Deze aanpassing werd doorgevoerd bij wet van 16 maart 1994 en wordt hieronder besproken. Cfr.
jn/ra, in § 5.3 van dit hoofdstuk.
Artikel 3 van de wet. Zie hierover Cousy, H., "Dispositions in communes: modification du risque,
duree et fin du contrat, prescription. Coassurance et arbitrage", ifl /o/ rfu 25yum 7P92 sur /e confrflJ
rf'o^urfl/ice fe/re.«re, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 1993, 99. In de rechtsleer worden de
nodige vraagtekens geplaatst bij artikel 3. Zie o.m. Schuermans, L., "De nieuwe wet op de landverze-
keringsovereenkomst van 25 juni 1992", o.c, 692. *
Ook in die zin: Fontaine, M., "Droitdes Assurances",/.c, 323.
Artikel 30, § 2 wet op de landverzekeringsovereenkomst.
Daamaast zijn ook andere uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld bij verzekeringsovereenkomsten
waarvan de duur korter is dan een jaar (art. 30, § 3 wet op de landverzekeringsovereenkomst). Deze
laatste bepaling is toegevoegd bij wet van 16 maart 1994. De oorspronkelijke versie van de wet op de
landverzekeringsovereenkomst leidde inderdaad tot problemen voor contracten van zeer korte duur,
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wet op de landverzekeringsovereenkomst, zoals gewijzigd bij KB van 29 december 1994" geeft
een opsomming van een aantal risico's waarvan de dekking niet onderhevig is aan de principieel
eenjarige duur van de verzekeringsovereenkomst. Inzake aansprakelijkheidsverzekeringen zijn
enkel van dwingend recht de in het KB van 29 december 1994 limitatief opgesomde verzekerin-
gen, met name de "risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, de risi-
co's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid buitcn overeenkomst met betrekking tot het priveie-
ven en de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de brandverzekering,
eenvoudige risico's alsmede de risico's van dezelfde aard die op aanvullende of bijkomende wijze
gedekt worden in een andere verzekeringsovereenkomst".

4.1. Over/^e re/evante Aepa/i/igen iw </e ite/gisc/re weC op </e /awrfverzeAeri/igsovei-eewAomsf

Het is niet de bedoeling om in het kader van het gevoerde onderzoek alle bepalingen van de Bel-
gische wet op dc landverzekeringsovereenkomst te bestuderen. Wei wordt aandacht besteed aan
die aspecten die ook van belang zijn bij schade uit een kemongeval, met name de mogelijkheid tot
opzegging na een schadegeval (§ 4.4.1), de dekking van de reddingskosten (§ 4.4.2) en de dek-
king van interesten en (gerechts)kosten (§ 4.4.3). , - .

4.4.1. Opzegging na schadegeval - • •••• -- _ . ...

De verzekeraar kan zich het recht voorbehouden de verzekeringsovereenkomst op te zeggen na
een schadegeval; maar in een dergelijk geval is hij verplicht hetzelfde recht toe te kennen aan de
verzekerde"*'. De verzekeringsovereenkomst dient ten laatste een maand na de uitbetaling of de
weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding te worden opgezegd.

Deze opzeggingsmogelijkheid biedt voordelen voor de verzekeraar en voor de verzekerde. De
verzekeraar kan zich ontdoen van slechte risico's, terwijl de verzekerde diens verzekeraar kan
"sanctionercn" indien hij niet tevreden is over de manier waarop de verzekeraar het schadegeval
heeft opgevolgd"". De kern van deze bepaling betreft de wederkerigheid van de mogelijkheid tot
opzegging na een schadegeval. In de traditionele polissen bestond deze mogelijkheid enkel in
hoofde van de verzekeraar.

De Koning kan bepalen dat deze wederkerige opzeggingsmogelijkheid niet zal bestaan wat betreft
een aantal door hem te bepalen risico's'", met dien verstande dat de risico's met grote dekking
niet van deze mogelijkheid kunnen worden uitgesloten. Het KB van 22 december 1992, zoals
gewijzigd door het KB van 29 december 1994, bevat de lijst van risico's waarop artikel 31, § 1
niet van toepassing is. Het betreft dezelfde lijst als die inzake de duur van de overeenkomsten'".

• r ; ; » K - ^ , . ! . < • • • . • . • : . . • • . , • , . . . . . . • , • - • • • . . . . . . . . . . . . .

zoals bijvoorbeeld bij bepaalde reisverzekeringen (zie hierover Cousy, H., "Dispositions communes:
modification du risque, duree et fin du contrat, prescription. Coassurance et arbitrage", o.c, 97).
fl.5.,27januari 1995.
Artikel 31, § 1 wet op de landverzekeringsovereenkomst.
Memoric van Toelichting, Par/eme/itaiVeStofcten, Kamer, G271990-1991, nr. 1586/1, 33.
Het betreft een door de wet van 16 maart 1994 gewijzigde bepaling; onder de oorspronkelijke versie
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst waren niet onderworpen aan de bepalingen van artikel
31, § 1 de verzekeringsovereenkomsten gesloten met ondememingen die hun jaarrekening niet volgens
het verkorte schema mogen opstellen overeenkomstig artikel 12 van de wet van 17 juli 1975.
Cfr. .supra, in § 4.3 van dit hoofdstuk.
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4.4.2. Reddingskosten '" iv i .

De verplichtingen betreffende de door de verzekerdc te nemen maatregelen naar aanleiding van
een schadegeval, wordt in de wet op de landverzekeringsovereenkomst opgesplitst in de algemene
verplichting de gevolgen van een schadegeval te beperken (artikel 20) en in een bepaling betref-
fende de in het kader hiervan gemaakte kosten (artikel 52).

De verzekerde is er bij verzekeringen tot vergoeding van schade toe gehouden alle redelijke maat-
regelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. Deze bepa-
ling wordt beschouwd als zijnde van openbare orde, net zoals een analoge bepaling in de vroegere
wet van 11 juni 1874 '""" .

Overeenkomstig artikel 52, § 1 vallen de reddingskosten ten laste van de verzekeraar bovenop de
dekking van de verzekerde som'°*. Het betreft kosten die voortvloeien uit maatregelen die de
verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken en
de kosten voortvloeiend uit dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen bewe-
ging hecft ondernomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, of, zodra de schade
is ontstaan, kosten om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. De door de verzekerde
genomen maatregelen dienen evenwel met de zorg van een goed huisvader te zijn uitgevoerd. De
wet specificeert dat deze kosten ten laste vallen van de verzekeraar, zelfs indien de pogingen om
de schade of de gevolgen te voorkomen vruchteloos zijn geweest. Het is de bedoeling van deze
bepaling om verzekerden aan te moedigen de schade te voorkomen of te beperken.

Het betreft kosten die zijn gemaakt voor maatregelen met tot doel een toekomstig maar zeker
schadevoorval te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken; zonder de maatregelen zou
het schadegeval zich ongetwijfeld hebben voorgedaan"". Enkel de dringende en redelijk ge-
maakte kosten dienen door de verzekeraar te wordcn vergoed'°^, hetgeen uiteraard in de praktijk
aanleiding kan geven tot de nodige betwistingen. • : . : • • • .

Fontaine, M., "Droit des Assurances", / .c , 154-155.
Over het regime onder de oude wet, zie Piedboeuf, F., "Les frais de prevention et de retrait", in les
/4wMrancei rfe / 'enfrepn.se, Bruxelles, Bruylant, vol. I, 1988, 167-194.
In verband met artikel 52, zie o.m. Claassens, H., "Assurances indemnitaires, assurances de dommages
et assurances des choses", in Fontaine, M. en Binon, J.M. (ed.), /-a /o; rfu 25yu/>j /9P2 .sur /e confro/
rfVmurfl/ice ferre^re, Bruxelles, Bruylant, 1993, 126-128; Fagnart, J.L. en Rogge, J., "Les assurances
de responsabilite dans la loi du 25 juin 1992", o.c, 114-119; Schuermans, L., "De nieuwe wet op de
landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992", o.c, 706-707; Van Schoubroeck, C. en Schoorens,
G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story", 7i/'rf.sc/in/? voor fle/grrcA //ara/e/srecR
1995,640-643.
Zie o.m. Rutsaert, J., "Le debat sur Particle 17 de la loi du 11 juin 1874 (^'obligation pour Tassure de
prevenir le dommage)", £>e Kerr., 1984, 43 e.v.; Vernimmen, G., "Obligation de prevention et de sau-
vetage et prise en charge des frais par T'assureur (article 17 de la loi du 11 juin 1874)", /?ecei«7 Gene-
rate rfes /JiXMrn/icei ef rfes /tes/><msa0/W&, 1977, 79-93; Colle, Ph., "Recente wijzigingen in de verze-
keringswetgeving", /tecAtatu/irf/g (fee/tWarf, 1995, 1996, 1364.
Zie hierover Fagnart, J.L., "L'etendue de la garantie", in La /oi ou 2J_/ii/n 7992 sur /e co/irraf d t au -
ro/tce ferre^fre, Recyclage organise par le jeune barreau de Bruxelles, 1995, 47; Delvaux, PH., "L«s
assurances de responsabilite: questions speciales", in Fontaine, M. en Binon, J.M. (ed.), Z-a /oi rf" ^
y«in 7992 sur /e conrra/ rf'awurance /erres/re, Bruxelles, Bruylant, 1993, 217-218.
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Overeenkomstig artikel 52"" kunnen evenwel, voor aansprakelijkheidsverzekeringen andere dan
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en voor zaakverzekeringsover-
eenkomsten, grenzen worden gesteld aan de dekking van de reddingskosten boven de verzekerde
som. Het KB van 24 december 1992, zoals gewijzigd bij KB van 29 december 1994, geeft weer
hoe de grenzen dienen te worden berekend waarbinnen de verzekeraar verplicht is de reddings-
kosten te vergoeden bovenop het verzekerde totaalbedrag"" ' " .

4.43. Dekking van interesten en (gerechts)kosten . : .

Overeenkomstig artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst is de verzekeraar
ertoe gehouden, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de interesten op de in hoofdsom verschuldigde
schadevergoeding te betalen, evenals de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook
de honoraria van de advocaten en deskundigen. Hij dient deze kosten enkel te dekken boven de
overeengekomen dekkingsgrenzen indien de kosten door hem of met zijn toestemming zijn ge-
maakt of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voorzover die
kosten niet onredelijk zijn gemaakt.

Dit artikel wordt gerechtvaardigd omdat de aansprakelijkheidsverzekeraar overeenkomstig artikel
79 de leiding heeft van het geschil; vandaar kan de verzekeraar zich al dan niet verzetten tegen de
door een slachtoffer gemaakte aanspraken en bepaalt hij mee de omvang van de interestlast en
van de gerechtskosten"*. Net zoals dit het geval is bij de reddingskosten, kan ook inzake interes-
ten en gerechtskosten, de Koning de tussenkomst van de verzekeraar bovenop de verzekerde
hoofdsom beperken. Aan deze bepaling werd uitvoering gegeven door artikel 6ter van het KB van
24 december 1992'".

"* Zoals gewijzigd bij wet van 16 maart 1994. Zie hierover Schoorens, G., "Op zoek naar de bescher-
mingsbehoeftige consument na enkele recente wijzigingen in het verzekeringsrecht", D.C.C./J., 1994-
1995,394.

"§ 1. Voor de verzekeringen inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden de in artikel 52 van de
wet bedoclde reddingskosten integraal door de verzekeraar gedragen, voorzover het geheel van de
schadeloosstelling en van de reddingskosten per verzekeringsnemer en per schadegeval het verzekerde
maximumbedrag niet overschrijdt. Boven het verzekerde totaalbedrag kunnen de reddingskosten bc-
perkt worden tot: 1°) 20 miljoen frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan
100 miljoen frank; 2°) 20 miljoen frank plus 20% van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen
100 en 500 miljoen frank ligt; 3°) 100 miljoen frank plus 10% van het deel van het verzekerde totaal-
bedrag boven 500 miljoen frank, met een maximumbedrag van 400 miljoen frank reddingskosten.
§ 2. Voor de zaakverzekeringen zijn de reddingskosten bedoeld in § 1 gelijk aan het verzekerd bedrag,
maar zijn kunnen beperkt worden tot een maximumbedrag van 750 miljoen frank.
§ 3. Dc bedragen bedoeld bij §§ 1 en 2 zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumpticprijzen met
als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100)" (artikel 4 van het KB
van 24 december 1992).
De tekst van het KB is nogal chaotisch opgesteld: Fontaine, M. en Delvaux, P.H., "Le nouveau regime
du contrat d'assurance terrestre. Loi du 25 juin 1992, loi modificative du 16 mars 1994, arretes d'exe-

^ cution", Vour/ia/ rfes 7nfcunaux, 1995, 336.
Fagnart, J.L., "L'&endue de la garantie", in "La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre",
/•c, 49; Delvaux, P.H., "Les assurances de responsabilite: questions sp6ciales", in Fontaine, M. en Bi-

^ non.J.M. (ed.), / . c , 226 e.v.
Het desbetreffende artikel bepaalt drie schijven in verband met de verzekerde som: "1°) 20 miljoen
frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 100 miljoen frank; 2°) 20 mil-
joen frank plus 20% van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 100 miljoen en 500 miljoen
frank ligt; 3°) 100 miljoen frank plus 10% van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 500 mil-
joen frank, met een maximumbedrag van 400 miljoen frank intresten en kosten. De bedragen zijn ge-
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De ra/;o /eg/s voor de beperking van zowel de reddingskosten als de interest- en gerechtskosten is
dczelfde: bij een onbeperkte dekking van deze kosten boven de verzekerde som zou voor bepaal-
de risico's geen dekking meer kunnen worden verkregen. Hierbij werd gcdacht aan risico's in de
nucleaire, scheikundige en farmaceutische sector en aan exportrisico's naar de VS en Canada' '*.

5. DEKKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DE TIJD -

Een bijzondcr probleem bij aansprakelijkheidsverzekeringen betreft de dekking in de tijd. Deze
dekking vormt een uitermate belangrijk element in de discussie rond de vraag of een gegeven
risico a! dan niet verzckerbaar is. Het spreekt voor zich dat deze discussie vooral met berrekking
tot langetermijnaansprakelijkheden van belang is. Bij langetermijnaansprakelijkheden kan gerui-
me tijd verstrijken tussen de gebeurtenis die aan de oorsprong van de schade ligt, en het zich
manifesteren van dc schade en dus van het indienen van de eis tot schadevergoeding. Het pro-
bleem hierbij is dat de verzekeringsovereenkomst intussen ten einde kan zijn gekomen, waardoor
de schadeverwekkende gebeurtenis zich heeft voorgedaan tijdens de looptijd van de verzeke-
ringsovereenkomst, maar waar de schade zelf zich pas na het einde van deze overeenkomst heeft
gemanifesteerd. De vraag rijst hierbij of het voldoende is dat de schadeverwekkende gebeurtenis
zich heeft voorgedaan tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst opdat de verzekeraar
zou gehouden zijn dekking te verschaffen. Indien deze vraag zonder meer positief zou worden
beantwoord, dan zou dit meteen betekencn dat de verzekeraar gedurende jaren na het einde van de
overeenkomst reserves in stand dient te houden ter dekking van het aansprakelijkheidsrisico.

In eerste instantie wordt het probleem van de dekking in de tijd nader toegelicht (§ 5.1). Met
betrekking tot de dekking in de tijd worden verschillende dekkingsgrondslagen of "triggers"
gehanteerd, namelijk acf-commi/W, /oss-occwrreHce en c/aims-marfe. De inhoud en strekking van
deze verschillende dekkingsgrondslagen worden in § 5.2 besproken. Deze bespreking zal toelaten
te onderzocken welke dekkingsgrondslag wordt gehanteerd en/of toegelaten onder de Belgische
wet op de landverzekeringsovereenkomst (§ 5.3) en onder de Nederlandse AVB, AVP en MAS-
polissen (§ 5.4). Dc conclusie uit de analyse wordt gebundeld in § 5.5.

5./.

De tussenkomst van een verzekeraar naar aanleiding van een vaststaande aansprakelijkheid van
zijn verzekerde, is de laatste fase van een langdurig proces.

Wansink onderscheidt hierbij zes fasen"':
a. een onrechtmatige gedraging van de verzekerde of een gedraging die wanprestatie oplevert;
b. de eigenlijke gebeurtenis waarvan de schade het gevolg is;
c. de inwerking van geweld of van de schadelijke omstandigheden op de persoon of op de zaak;
d. het zich manifesteren van dc schade (letselschadc of zaakschade);
e. het aansprakelijk stellen van de verzekerde door de benadeelde;
f. de melding van de verzekerde aan de verzekeraar dat zijn aansprakelijkheid in het gedrang

komt. . . . « • • , . . •,.: •: ••...-•••. •.

koppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992,
namelijk 113,77".

"* Verslag Verleyen, Par/emenraire S/u/Wren, Senaat, GZ/1992-1993, nr. 821/2, 4-5.
"* Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", Ac, 97.
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In bepaalde schadegevallen zullen de verschillende fasen van dit proces elkaar zeer snel opvol-
gen, zoals bij een auto-ongeval waarbij de onrechtmatige gedraging (bijvoorbeeld het niet verle-
nen van voorrang) leidt tot een ongeval waaruit onmiddellijk schade voortvloeit. De problemati-
sche schadegevallen zijn die waar een grote tijdspanne kan verlopen tussen de gedraging van de
verzekerde of de schadeverwekkende gebeurtenis en het zich manifesteren van de schade. Dit is
met name het geval bij milieuschade, en des te meer bij schade uit kernongcvallen, waar een
Icanker zich slechts jaren na het ongeval kan manifesteren.

De hamvraag vanuit verzekeringsstandpunt is welke fase binnen de duur van de verzekerings-
overeenkomst dient te vallen opdat de verzekerde dekking kan genieten c.q. opdat de verzekeraar
verplicht wordt dekking te verlenen. De fase die bepalend is, wordt in de Amerikaanse verzeke-
ringsliteratuur de /ngger genoemd. In de loop der jaren werden verzekeringspolissen ontwikkeld
waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende triggers: de schadeverwekkende gebeurtenis
(act committed), het schadevoorval (loss occurrence) of het instellen van de aansprakelijk-
heidsvordering (claims made). Aansprakelijkheidsverzekeringen gingen traditioneel uit van een
act-committed dekking; vanafde jaren zeventig wordt meer gebruikt gemaakt van loss-occurrence
polissen, terwijl de laatste jaren vooral de claims-made polis aan belang wint en wordt beschouwd
als de dekkingsgrondslag van de toekomst'".

5.2. Moge/yAe </eA;A;»/i£sgr»/f</s/age/f • , .

Vaak wordt de keuze van de verschillende dekkingsgrondslagen overgelaten aan de vrijheid van
de partijen. In andere gevallen schrijft de wet voor welke grondslagen dienen te worden gebruikt
bij bepaalde soorten verzekeringen.

Hieronder worden de drie traditionele triggers besproken, namelijk act-committed (§ 5.2.1), loss-
occurrence (§ 5.2.2) en claims-made (§ 5.2.3)'".

5.2.1. Act-committed

Bij een dekking op basis van een act-committed systeem dient de (schadeverwekkende) gebeurte-
nis te hebben plaatsgevonden tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst"*. Teruggrijpend
naar de verschillende fasen van Wansink impliceert dit dat de fasen a tot en met c zich tijdens de
verzekerde periode moeten hebben voorgedaan. Het inlooprisico is geheel uitgesloten en in de
regel is het narisico volledig gedekt. Het is hierbij met andere woorden niet van belang of de
schade pas is ontstaan na het einde van de overeenkomst of dat de vordering tot schadevergoeding
werd ingesteld na het einde van de verzekeringsovereenkomst"'.

De volledige dekking van het narisico biedt voor slachtoffers het voordeel dat er nog steeds een
dekking voorhanden is nadat de verzekeraar en de verzekerde hun overeenkomst hebben opge-
zegd. Het voordeel voor de verzekerde bestaat erin dat de verzekeraar zal dienen tussen te komen

Spier, J. en Haazen, O.A., /(<j/js/?/-flA:e/i/WieiV/.jverze£en/!gert o/? ckmi-murfcgron<fa/ag in r
/i/Aenrf/?e/-.s/?e<7ie/; Kluwer, Deventer, 1996, 1 (hiema: Aansprakelijkheidsverzekeringen).
Zie ook Schoorens, G. en Vanderspikken, A., "De verkorting van de verjaringstermijnen en de verze-
kerbaarheid van langetcrmijnaansprakelijkheden", in Lifter y4micorMm //u&erf C/aowe/ii, Maklu, Aca-
demia-Bruylant, Antwerpen, 1998, 181 e.v.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "De gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid: beleids-
consequenties voor verzekeraars?", in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aan-
sprakelijkheidslast",/.c, 330.
Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", / . c , 100.
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tot op het moment waarop zijn vordering is verjaard'^". Dit betekent echter niet dat gedurende al
die tijd "volledige dekking" is gegarandeerd: de omvang van de dekking wordt vaak bepaald door
het verzekerde bedrag ten tijde van het veroorzaken van de schade. Indien de vordering derhalve
wordt ingediend meerdere jaren na het einde van de verzekeringsovereenkomst, is de kans reeel
dat ingevolge inflatie het verzekerde bedrag ontoereikend zal zijn ter compensatie van alle scha-
de" ' .

Het voordeel voor de verzekerde impliceert een aanzienlijk risico voor de verzekeraar die bij-
voorbeeld twintig jaar na het einde van het verlenen van een dekking, kan gehouden zijn om
tussen te komen. Indien de polis daarcnboven geen of onvoldoende beperkingen bevat ter zake
van de omvang van de tussenkomst, loopt de verzekeraar het risico te moeten tussenkomen voor
een veel hoger bedrag dan hij destijds kon voorzien. Mede onder invloed van de intcrnationale
herverzekeraars zijn de act-committed polissen nagenoeg verdwenen en vervangen door loss-
occurrence polissen'".

5.2.2. Loss-occurrence

Onder een dekking op basis van een loss-occurrence systeem is bepalend dat de schade zich heeft
voorgedaan tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst - de vierde fase volgens Wansink.
Hierbij is het irrelevant of de schadeverwekkende gebeurtenis, die aan de basis van de schade ligt,
zich al dan niet tijdens de looptijd van het contract heeft voorgedaan. Behoudens gevallen van
verzwijging is het inlooprisico bij een loss-occurrence systeem dus volledig gedekt'". Op voor-
waarde dat de schade tijdens de duur van de overeenkomst is ontstaan, is bij deze trigger eveneens
het narisico gedekt'**.

De verzckeringspolissen op basis van het loss-occurrence systeem hebben als nadeel dat zij de
verzekeraar voor ernstige problemen kunnen stellen bij sluipende schade of een ver in het verle-
den veroorzaakte schade waar de causaliteit moeilijk kan worden vastgesteld'". In deze gevallen
is het moment van het ontstaan van de schade zeer moeilijk te achterhalen. Dergelijke lange-
termijnrisico's confronteren de verzekeraars zowel met een probleem inzake anterioriteitsdekking
(inlooprisico) als inzake posterioriteitsdekking (narisico). Ook onder dit systeem lopen verzeke-
raars met andere woorden het risico om zelfs jaren na de afloop van het verzekeringscontract, te
moeten tussenkomen'^.

Faure, M.G. en Hartlief, T., "De gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid: beleids-
consequenties voor verzekeraars?", in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aan-
sprakelijkheidslast", Ac, 330.
Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", Ac, 102. '->* * ' ' • -" ' - ' • •"/•..
Spier, J. en Haazen, O.A., "Aansprakelijkheidsverzekeringen", / . c , 3; Faure, M.G. en Hartlief, T., "De
gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid: beleidsconsequenties voor verzekeraars?",
in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 331.
Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", Ac, 103.
Haazen, O.A. en Spier, A., "Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid", preadvies van Bolt, A.T.
en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte", Ac, 51.
Haazen, O.A. en Spier, A., "Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid", preadvies van Bolt, A.T.
en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte", Ac, 54.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "De gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid: beleids-
consequenties voor verzekeraars?", in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aan-
sprakelijkheidslast", Ac, 331.
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Op basis van de loss-occurrence polissen werden verzekeraars geconfronteerd met onvoorzienba-
re vorderingen uit het verleden'^ . De in verband hiermee in de literatuur aangehaalde klassieke
voorbeelden hebben vaak betrekking op de asbestgevallen zoals die zich met name in de Verenig-
de Staten hebben voorgedaan. Verschillende fabrikanten van asbest werden door hun werknemers
en door derden voor de rechter gedaagd omdat de blootstelling aan asbest tijdens een langere
periode bij deze mensen had geleid tot longkanker. Gedurende deze periode warcn de fabrikanten
echter verzekerd bij andere verzekeraars zodat de vraag rees welke verzekeraar tussenbeide dien-
de te komen'^. Bij dergelijke schadegevallen kunnen verschillende gebeurtenissen deels tot de
schade hebben bijgedragen'". Vanuit de loss-occurrence grondslag rijst hierbij de vraag of elk
van deze gebeurtenissen kan worden gekwalificeerd als een "occurrence".

Het spreekt voor zich dat de problemen bij loss-occurrence polissen evenzeer rijzen bij schade uit
kernongevallen: het moment waarop de schade is ontstaan is veelal moeilijk vast te stellen. Met
name door een kernongeval veroorzaakte letselschade manifesteert zich slechts na een zekere
incubatieperiode,zekerebij lagerestralingsdoses. , _ ...

De geschetste problemen maken het uitermate moeilijk het risico op adequate wijze in te schatten.
Dit geldt met name bij gevallen van causaliteitsonzekerheid waarin de rechter de aansprakelijk-
heidslast legt bij de ondernemer en dus bij diens verzekeraar™. Illustratief in dit verband is het in
Nederland beroemde DES-arrest uit 1992'*'.

Gedurende de jaren vijftig en zestig gebruikten zwangere vrouwen DES-pillen waarvan pas gedu-
rende de jaren tachtig is gebleken dat deze pillen schadelijke gevolgen hadden op de gezondheid
van de dochters van deze vrouwen. De causale relatie tussen het innemen van het geneesmiddel
DES door de moeder en de afwijkingen bij de dochter, stond vast. De DES-dochters hebben de
verschillende producenten van het geneesmiddel voor de rechter gebracht, hoewel reeds meerdere
jaren waren verstreken tussen de inname van het geneesmiddel door hun moeder en hoewel niet
kon worden aangetoond welke producent precies het schadelijke geneesmiddel op de markt had
gebracht'". Hier rees met andere woorden het probleem dat niet precies kon worden vastgesteld

Er kan worden gesproken van een niet voorzienbare uitbreiding van de aansprakelijkheid; met een der-
gelijke retroactieve aansprakelijkheid werd geen rekening gehouden bij de berekening van de premie
die noodzakelijkerwijze wordt bepaald bij het begin van de verzekeringsovereenkomst. Deze tendens
tot retroactieve aansprakelijkheid betekent voor verzekeraars dan ook een reeel gevaar (Faure, M.G.,
Geers, A.J.C.M. en Hartlief, T., "Juridische aspecten van het beroepsziektenonderzoek: mogelijke toe-
name van claims op de werkgever?", Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aan-
sprakelijkheidslast", Ac, 23).
Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", Ac, 106.
Deze problematiek wordt ook de deelschade-problematiek genoemd; zie Akkermans, A.J., "Veroorza-
king van deelschade", ffee*Warf voor Pnvaafrec/if, jVo/anaaf en fleg;'.r/ra/ie, 6043, 1992, 249 e.v.;
Akkermans, A.J., /Voport/one/e aansprate/z/Wieia' 6;y onzeter causaa/ veroo/irf. £en recnteverge/i/-
Aenrf onrferzoeA: naar we/we/i/MeiY/, gro/irfi/ogen en q/grenzing van aanspraAe/i/VtAe/rf a rafo von ver-
oorzflWng5wa<7«cni/n/(/VUieirf, Deventer, Tjeenk Willink, Zwolle, 1997.
Faure, M.G., Geers, A.J.C.M. en Hartlief, T., "Juridische aspecten van het beroepsziektenonderzoek:
mogelijke toename van claims op de werkgever?", Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de
groeiende aansprakelijkheidslast, Ac., 24; Frenk, N., "Toerekening naar kansbepaling", A'erfer/ano'.r ,/u-
ri.HenWaa', 1995,482-491.
HR, 9 oktober 1992, Ateo'er/ana'.se ./urapruaem/e, 1994, 535; 77/Vfrc/in// voor MZ/eu-aan^raAre/;/*-
ne/rf, 1993, 15, met noot Van Dunne, J.M., A/i7iew <6 rtecnf, 1992, 668, met noot Kottenhagen-Edzes,
PA.
Hoofdzakelijk om die reden hadden de rechtbank en het Hof van Amsterdam de vordering eerder
afgewezen (vonnis dd. 25 mei 1988, 7VC, 1988, 274 met noot Hondius, E.; arrest dd. 22 november
1990, ri/rficnn// voor A/i7ieuaanspra*e///VWie/a', 1991, 338, met noot Spier, J.).
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welke fabrikant het geneesmiddel aan een bepaald slachtoffer had verstrekt'". Het voorwerp van
discussie in deze zaak betrof inderdaad de verdeling van aansprakelijkheid tussen verschillende
mogelijke schadeveroorzakers.

De eiseressen steunden hun vordering op artikel 6:99 BW'" inzake schade die het gevolg is van
meerdere gebeurtenissen. De Hoge Raad volgde de redenering van de eiseressen en stelde dat de
gedaagde fabrikant kon worden aansprakelijk gesteld voor de gehele schade'", hoewel niet alle
producenten van de DES-pil waren gedagvaard en hoewel het onzeker is of de veroordeelde
fabrikant diegene was die de schadelijke pil heeft geproduceerd. Op deze wijze maakte de Hoge
Raad in deze zaak toepassing van de altematieve causaliteit"* '•". De leer van de alternatieve
causaliteit vergemakkelijkt de positie van slachtoffers omdat deze laatsten niet moeten bewijzen
wie precies uit de kring van potentieel aansprakelijke personen, de schade werkelijk heeft veroor-
zaakt''". Het slachtoffer kan derhalve aantonen war dc schade heeft veroorzaakt, maar niet w/'e uit
een gTotere groep van potentieel aansprakelijke personen, daaraan precies ten oorsprong ligt'*';
bijgevolg kan een "DES-dochter" schadevergoeding vorderen van elke gedaagde producent van
de pillen''"'. De uitspraak van de Hoge Raad komt in feite neer op het toepassen van een hoofde-
lijke aansprakelijkheid in hoofde van de verschillende producenten''" en dit leidt ertoe, dat de
causaliteitsonzekerheid wordt afgewenteld op deze producenten'^"; indien deze lijn bijvoorbeeld
bij kernongevallen zou worden doorgetrokken, is het niet ondenkbaar dat verzekeraars meteen

' " Van Maanen, G.E., "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Nederlands
recht", in Faure, M., (red.), "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 30.

' " Artikel 6:99 BW luidt: "Kan de schade een gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen voor elk
waarvan een andere persoon aansprakelijk is en staat vast dat de schade door tenminste een van deze
gebeurtenissen is ontstaan, dan rust de verplichting om de schade te vergoeden op iedcr van deze per-
sonen, tenzij hij bcwijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf aansprakelijk
is".

' " Er dient op te worden gewezen dat in dit arrest geen uitspraak werd gedaan over de onrechtmatigheids-
vraag.

' " Volgens Van is sprake van altematieve causaliteit "wanneer twee of meer verzamelingen van noodza-
kelijke voorwaarden zijn aan te wijzen die elk op zichzelf reeds voldoende zouden zijn geweest om de
volledige schade te doen ontstaan" (Van, A., O/ire/fcer/ie/rf over rfarfer.se/iap en causa/i'fei'f, Gouda
Quint, Arnhem, 1995, 93 c.v.).

' " Bergkamp, L, '"Wie van de Drie' en 'Alles of Niets': Nederlandse toestanden?", Aferfer/anrfs yura/en-
Warf, 1993, 100-103; Dommering Van Rongen, L., "Het DES-arrest: geen marktaandeelaansprakelijk-
heid, maar aansprakelijkheid voor de gehele markt", fPeeAWarf voor /Wrac/rec/ir, Atoranaaf en flegi-
5/ra»ie, 6089, 276-282; Ekering, J., "Several Theories on Liability in the Dutch DES Case", in
7r<7n.srta/io/ifl/ £nvjro/imen/a/ Z.iaoi7/7y anrf Assurance, Graham & Trotman, Londen, 1993, 58-66;
Hartlief, T., "Alternatieve causaliteit", 7//rfscflri/? voor onrfernem/n^rec/i/ en rec/i/sperso/ie/i, jrg. 35,
1992, 308-314; Spier, J., "De DES-dochters", Werfer/anrfs 77/rfsc/in// voor flwrger///* /tec/i/, 1992,193-
198; Van Dunne, J.M.,noot onderde DES-zaak, 7"i/rf̂ c/ir/// voorA/i//eu-aan.spra*e/i//Wjejrf, 1993/1,20
e.v.; Hulst, E.H., "Grondslagen van milieu-aansprakelijkheid", / .c , 510.

"* Kottenhagen-Edzes, P.A.,noot onderde DES-zaak, A/i7ieu<S/?ecn/,1992/12, 672.
' " Van, A., "Onzckerheid", / .c , 94.
'*" Faure, M.G., Geers, A.J.C.M. en Hartlief, T , "Juridische aspecten van het beroepsziektenonderzoek:

mogelijke tocname van claims op de werkgever?", in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de
groeiende aansprakelijkhcidslast", / .c , 24.

'*' Spier, J., "How to keep liability within reasonable limits? A brief outline of Dutch law", in Spier, J.,
77ie Z-j'm/M o/Z-iaD/Airy. Keep/'ng fAe /•Yoorfgafe.s S/iu/, Kluwer Law International, Den Haag, 1996, 123-
124; Spier, J. en Wansink, J.H., "Joint and Several Liability of DES-manufacturers: a Dutch Court Cri-
sis", Anfernaf/o/ia/ Ansura/ice Law /?evieiv, 1993, 176.

"* Faure, M.G., Geers, A.J.C.M. en Hartlief, T., "Juridische aspecten van het beroepsziektenonderzoek:
mogelijke toename van claims op de werkgever?", in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de
groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 26.
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zullen wijzen op de gevolgen op het vlak van de verzekerbaarheid. Wil de gedaagde ontsnappen
aan aansprakelijkheid, dan dient hij het (nagenoeg onmogelijke) bewijs te leveren dat hij de scha-
de niet heeft veroorzaakt'"".

De problematiek waarbij benadeelden nict precies kunnen aanwijzen wie daadwerkelijk hun
schade heeft veroorzaakt, rijst ook buiten gevallen van productaansprakelijkheid en met name bij
milieuaansprakelijkheid. Hier rijst de vraag of de oplossing van de DES-zaak zonder meer kan
worden getransponeerd naar gevallen van milieuaansprakelijkheid. De meningen hierover zijn
verdeeld. Terwijl van Dunne'** duidelijke voordelen ziet in de gecombineerde toepassing van
artikel 6:99 en de hoofdelijkheid ex artikel 6:102, wordt over het algemeen aangenomen dat het
DES-arrest niet kan worden toegepast buiten produktaansprakelijkheid''".

Dekkingen op basis van de loss-occurrence trigger stellen de verzekeraar dus voor de nodige
problemen, met name wat betreft het vergroten van het narisico. Daar komt bij dat de schade zich
veel later kan manifesteren dan de schadeverwekkende gebeurtenis zelf. Nochtans zullen bij een
loss-occurrence polis de op dat moment geldende polisvoorwaarden bepalen of en tot welke
hoogte dekking dient te worden verleend. Hierbij loopt de verzekeraar het risico gehouden te zijn
tot een hogere dekking dan initieel kon worden ingeschat'''*. Een analoog probleem rijst voor
herverzekeraars die het risico lopen meerdere malen te moeten tussenkomen voor hetzelfde risico.
Deze problemen hebben in de VS geleid tot de introductie van een nieuwe trigger: de claims-
made polis. Ook in Europa wordt meer en meer dekking verleend op basis van een claims-made

5.2.3. Claims-made , ••

Bij een claims-made polis dient de vordering te worden ingediend tijdens de looptijd van de polis.
Dergelijke polis kent een aantal varianten: in bepaalde claims-made polissen is bepalend dat het
slachtoffer tijdens de contractduur de verzekerde aansprakelijk stelt, terwijl in andere claims-
made polissen de vordering tijdens de looptijd van de polis moet zijn ingediend tegen de verzeke-
raar. Hierbij is het inlooprisico in beginsel gedekt, terwijl - althans bij zuivere claims made polis-
sen - het narisico volledig wordt uitgesloten: de verzekeraar weet dat zodra het contract ten einde
is, hij niet meer kan worden aangesproken'''*. Eens de verzekeringsovereenkomst ten einde, kan
de verzekerde geen enkele aanspraak meer maken op de dekking uit deze overeenkomst, tenzij
anders is overeengekomen.

Faure, M. en Hartlief, T., "Towards an Expanding Enterprise Liability in Europe? How to analyze the
Scope of Liability of Industrial Operators and their Insurers", A/ofljrricA/ youma/ o/ £uro/jean a/w/
Comparative Latv, 1996, vol. 3, 250.
Van Dunne, J.M., noot onder de DES-zaak, o.c, 24.
Kottenhagen-Edzes, P.A., noot onder de DES-zaak, o.c, 673; Bolt, A.T. en Spier, J., "De uitdijende
reikwijdte",/.c.,35.
Haazen, O.A. en Spier, A., "Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid", preadvies van Bolt, A.T.
en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte", Ac, 55.
Haazen, O.A. en Spier, A., "Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid", preadvies van Bolt, A.T.
en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte", Ac, 56.
Frame, C , "'Claims-made' Liability Insurance: Closing the gaps with retroactive coverage",
i y, vol. 60, 1987, 178-179.
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Haazen en Spier onderscheiden twee soorten inloop''". Bij "veroorzakingsinloop" is de schade
gedekt die is ontstaan tijdens de duur van de overeenkomst, maar waarvan de oorzaak ligt in een
gebeurtenis die dateert van voor deze overeenkomst. Bij een "occurrence-inloop" is gedekt de
schade die is ontstaan voor de looptijd van de polis, waarbij de verzekerde nog geen wect heeft
van deze schade. Bij een zuivere claims-made polis is enkel het tijdstip van hct indienen van de
vordering determinerend; of de schade zich reeds voor de looptijd van de polis heeft voorgedaan,
is van geen belang. Dit element kan worden beschouwd als een belangrijk voordeel voor de ver-
zekerde.

Claims-made polissen bieden daamaast het voordeel dat de erkende vorderingen worden beheerst
door een polis die vaak is afgesloten geruime tijd nadat de schade is ontstaan. Hierdoor zijn de
claims-made polissen in staat een afdoende dekking te geven. Doordat het inlooprisico is gedekt,
rijst het probleem van inflatie die zich heeft voorgedaan in de periode tussen de schade-
verwekkende gebeurtenis of de schade enerzijds en het indienen van de vordering anderzijds, hier
niet"°. Het spreekt voor zich dat een nagenoeg volledige anterioriteitsdekking zich ongetwijfeld
zal vertalen in de premie. Omgekeerd, zal de premie van een claims-made polis met beperkte
anterioriteitsdekking over het algemeen lager zijn. Het is overigens zeer de vraag of de langeter-
mijnaansprakelijkheid van een onderneming beter kan worden ingeschat via de claims-made
grondslag'": op basis van de onder dergelijke polis betaalde premie kan de verzekerde immers
moeilijk zijn potentielc toekomstige aansprakelijkheid inschatten.

Logischerwijze zal onder een claims-made polis de schade die ontstaat na het einde van de verze-
keringsovereenkomst, niet gedekt zijn; in dat geval zal er namelijk geen vordering zijn ingediend
tijdens de polislooptijd. Door de uitsluiting van de posterioriteitsdekking dient de verzekeraar niet
te vrezen dat hij jaren na het einde van de polis nog zal worden geconfronteerd met schadevorde-
ringen. Gevallen waar de schade slechts optreedt wanneer de duur van de polis reeds (lang) is
verstreken, leiden bijgevolg niet tot problemen van posterioriteitsdekking bij de verzekeraar met
wie de "laatste" overeenkomst intussen ten einde is gekomen, maar leiden tot problemen van
anterioriteitsdekking bij de volgende verzekeraar'".

Zodra bij het verstrijken van de duur van de polis geen vordering werd ingesteld, heeft de verze-
keraar in de regel niets te vrezen. Diens verplichtingen in de tijd zijn vanuit dit perspectief dus
begrensd waardoor bepaalde risico's verzekerbaar en de premies betaalbaar blijven. Bij de pre-
mieberekening onder een dergelijke polis hoeft geen rekening te worden gehouden met vorderin-
gen die na het einde van de polis worden ingediend, zelfs indien de schadeverwekkende gebeurte-
nis of de schade zich heeft voorgedaan tijdens de looptijd ervan. Indien tijdens de polisduur vor-
deringen worden ingediend, kan de verzekeraar overigens het volgende jaar de nodige maatrege-
len ncmen en de premie aanpassen. Zodra een vordering is aangemeld, kan de verzekeraar in-
schatten tot welk bedrag hij desgevallend zal gehouden zijn en kan hij hiertoe de nodige reserves
aanleggen'".

'*' Haazen, O.A. en Spier, A., "Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid", preadvies van Bolt, AT.
en Spier, J., "De uitdijendc reikwijdte", Ac, 58.

"° Dit in tegenstelling tot met name verzekeringsdekking op basis van de act-committed grondslag, cfr.
supra.

' " Spier, J. en Haazen, O.A., "Aansprakclijkheidsverzekeringen", Ac, 26. -"*' • '
' " Haazen, O.A. en Spier, A., Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid", preadvies van Bolt, A.T.

en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte", Ac, 59.
' " Haazen, O.A. en Spier, A., Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid", preadvies van Bolt, A.T.

en Spier, J., "De uitdijende reikwijdte", Ac, 61.
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Teneinde tegemoet te komen aan de voor de verzekerden zware gevolgen van de claims-made
polis, met name op het vlak het uitsluiten van het narisico, wordt vaak toch een beperkte posterio-
riteitsdekking geboden"''. Afhankelijk van het te dekken risico, zal de verzekeraar hiervoor al dan
niet een bijkomende premie aanrekenen. Deze methodes om de voor de verzekerde nadelige
gevolgen van de claims-made polis te verzachten zijn meestal beperkt, in die zin dat de schade
waarvoor de vordering slechts in de uitloopperiode wordt ingediend, toch dient te zijn ontstaan
tijdens de duur van de intussen afgelopen polis'". • - . . ; -

Over het algemeen wordt gesteld dat een claims-made polis in de eerste plaats de belangen dient
van de verzekeraar'^. Illustratief is dat het Franse Hof van Cassatie de claims-made polissen
heeft nietig verklaard'", waardoor Franse verzekeringsmaatschappijen bepaalde risico's niet meer
verzekeren en waardoor de premies aanzienlijk zijn gestegen . Ook in Belgie bleek uit de
oorspronkelijke versie van de wet op de landverzekeringsovereenkomst de huiverigheid om een
claims-made polis toe te laten; daarin is verandering gekomen door de in 1994 aangebrachte
wijzigingen. De wijzigingen die in 1994 aan de wet op de landverzekeringsovereenkomst werden
aangebracht worden hieronder aan de orde gesteld.

In de volgende paragrafen wordt onderzocht welke dekkingsgrondslag over het algemeen wordt
gehanteerd in Belgie (§ 5.3) en in Nederland (§ 5.4).

5.5. Z)e*Ai/ig in <fe ri/rf vo/gews </e ite/giscAe n>ef op rfe /a/H/verzeAeri/igstfvereenfcMns/

Voor wat betreft de overgang van de act-committed naar de loss-occurrence en de claims-made
trigger is de evolutie van de Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst uitermate inte-
ressant. Zeer kort na het afkondigen van deze wet in 1992 gingen de eerste stemmen op tot wijzi-
ging ervan: de wet zou er namelijk toe leiden dat onder meer risico's inzake milieuaansprakelijk-
heid en productaansprakelijkheid niet meer verzekerbaar zouden zijn'*". De bij wet van 16 maart
1994 doorgevoerde wijziging had in belangrijke mate betrekking op de dekkingsgrondslag. Gelet
op het belang van de dekkingsgrondslag in het kader van dit onderzoek, wordt onderzocht waar-
om deze wijzigingen werden doorgevoerd (§ 5.3.1) en welke de strekking is van het inloop- en
narisico volgens de gewijzigde wet op de landverzekeringsovereenkomst (§ 5.3.2).

Onderzoek ter zake van de werkgeversaansprakelijkheid voor langetermijnrisico's en retroactieve
aansprakelijkheid komt tot de conclusie dat de nadelige gevolgen voor verzekerden kunnen worden
opgevangen door het verlenen van een zekere posterioriteitsdekking (Faure, M.G. en Hartlief, T., "De
gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid: beleidsconsequenties voor verzekeraars?",
in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 334).
Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", Ac, 112.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "De gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid: beleids-
consequenties voor verzekeraars?", in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aan-
sprakelijkheidslast", Ac, 332; Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", Ac, 110.
Cass., 19 december 1990, /?G/47", 1991, 155 e.v., met noot Bigot, J.
Agard-Peano, M.A., "Rapport francais concernant 1'assurance de la responsabilite civile: couverture
dans le temps", in Cousy, H. en Claassens, H., j4aiM/>ra&e/(/£AetY/sverze£ermg.- rfe&fa'ng in rfe <(/«/, Mak-
lu, Academia, Bruylant, Antwerpen, Apeldoom, 1997, 121.
Zie over de Franse aansprakelijkheidsverzekeringen: Lambert-Faivre, Y., "Droit des assurances", Ac,
464 e.v.
Van Schoubroeck, C. en Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story", o.c,
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5.3.1. Noodzaak tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst: van act-
committed naar loss-occurrence

De oorspronkelijke regeling van artikel 78, § 1 van de Belgische wet op de landverzekeringsover-
eenkomst van 25 juni 1992 luidde dat de verzekeringswaarborg zich uitstrekte tot vorderingen die
na hct einde van de overeenkomst worden ingediend, wanneer de schadeverwekkende gebeurtenis
zich in de loop van de overeenkomst heeft voorgedaan. Het begrip "schadeverwekkende gebeur-
tenis" diende overeenkomstig de parlementaire voorbereiding te worden gelezen als "het feit
waaruit de schade is ontstaan"'*' ' " . Niettegenstaande de onduidelijkheid in verband met het
begrip "schadeverwekkende gebeurtenis" werd ervan uitgegaan dat de Belgische wetgever had
gekozen voor de act-committed dekkingsgrondslag'".

Doordat artikel 78 zo algemeen was geformuleerd werd het voor verzekeraars onmogelijk om de
in de praktijk reeds gehanteerdc claims-made polissen verder aan te bieden'*"*. Bovendien zagen
de verzekeraars zich geconfronteerd met lange verjaringstermijnen (inzake verzekering en inzake
aansprakelijkheid, respectievelijk artikel 34 wet op de landverzekeringsovereenkomst en art. 2260
e.v. B.W.), zodat hij zich moeilijk kon verweren indien meerdere jaren na het einde van de verze-
keringsovereenkomst aanspraak werd gemaakt op de verzekeringswaarborg'*'. Door dit nagenoeg
onbeperkte narisico waren verzekeraars en herverzekeraars van oordeel dat de verzekerbaarheid
van risico's inzake milieuaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijk-
hcid in het gedrang kwam'".

Daarom werd onder meer artikel 78 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 1992 bij
wet van 16 maart 1994'" (grondig) gewijzigd'**; het doel van deze wijziging bestond erin een

' " Memorie van Toelichting, in Cousy, H. en Schoorens, G., "Parlementaire Voorbereiding", / . c , 258.
' " Fagnart en Rogge hebben op basis van verschillende interpretaticmechanismen (grammaticale, syste-

matisch en teleologische interpretatie) onderzocht of het begrip "schadeverwekkende gebeurtenis" dui-
delijk kon worden afgelijnd; geen van de genoemde mechanismen gaf evenwel uitsluitsel (Fagnart, J.L
en Rogge, J., "Les Assurances de responsabilite dans la loi du 25 juin 1992", o.c, 110-114).

' " Van Schoubroeck, C. en Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story", o.c,
645.

"* Denoel, N., "Les Assurances dc responsabilite et la loi du 25 juin 1992", in Les /fwura/icas rfe /feipon-
;a6i7/7e, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1999, 117; Denoel, N., "La couverture dans le temps
des contrats d'assurance de responsabilite civile", ./our/ia/ des Tnou/iaux, 1997, 249.

" ' Rekening houdend met de mogelijke schorsing of stuiting van de verjaringstermijnen, kon de verzeke-
raar in bcpaalde gevallen tot 33 jaar na het einde van de verzekeringsovereenkomst worden aangespro-
ken Zie hierover Schoorens, G. en Vanderspikken, A., "De verkorting van de verjaringstermijnen en de
verzekerbaarheid van langetermijnaansprakelijkheden", in "Liber Amicorum Hubert Claassens", Ac,
179-201. Colle, Ph., "Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving", o.c, 1365; Fagnart, J.L. en
Rogge, J., "Les Assurances de responsabilitd dans la loi du 25 juin 1992", o.c, 105; Van Schoubroeck,
C. en Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story", o.c, 645.

' " Delvaux, Ph., "Les assurances de responsabilite': questions speciales", Fontaine, M. en Binon, J.M.
(6d), "La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre", Ac, 209 e.v.; Fontaine, M., "Claims
made policies under Belgian law", //ifer/in/iona/ yoi/rno/ o//nsMrance Low, 1994, 128-129; Van
Schoubroeck, C. en Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story", o.c,
643; Denoel, N., "Les Assurances de responsabiliti et la loi du 25 juin 1992", in "Les Assurances de
Responsabilite'", Ac, 117.

" " fl.S.,4mei 1 9 9 4 . • •"-'• •.•.-••..':.••. . . • . i . : , - . / u ; .-:••.-•

"* Voor de impact van deze wijzigingen op de verzekeringspremies, zie Beckers, Y. en Hofrnan, P., "La
loi du 25 juin 1992 a-t-elle eu un impact sur le cout des primes des assurances de la responsabilite ci-
vile professionnelle et sur le cout potentiel de la sinistralite?", in A.es /4«urance5 rfe /
Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1999,207-247.
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algetnene regel in te voeren betreffende de dekking van het narisico, met dien verstande dat ook
moest worden voorzien in een systeem dat het hoofd zou bieden aan uitzonderingsgevallen'*'.

Op basis van artikel 78, § 1 van de gewijzigde wet slaat de verzekeringswaarborg op de schade
voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst en strckt de waarborg zich uit tot vorderingen
die na het einde van de overeenkomst worden ingediend (loss-occurrence). De onbeperkte poste-
rioriteitsdekking blijft dus behouden als regel, evenwel op voorwaarde dat de schade is voorge-
vallen tijdens de duur van dc overeenkomst'™. De wet op de landverzekeringsovereenkomst ging
dus in zijn oorspronkelijke versie uit van de act-committed dekkingsgrondslag, terwijl de gewij-
zigde wet uitgaat van de loss-occurence trigger'". Vermits de eerste paragraaf van artikel 78 geldt
als algemene regel, volgt hier impliciet uit voort dat claims-made dekkingen in beginsel zijn
verboden'". Indien bijgevolg het feit dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid plaatsheeft binnen
de looptijd van de polis, terwijl de schade zich voordoet na het einde van de polis, zal geen dek-
king worden verleend onder de gewijzigde wet, hetgeen wel het geval was onder de oorspronke-
lijke wet.

Nochtans kunnen partijen, overeenkomstig artikel 78, § 2, voor bepaalde takken van de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid overeenkomen dat de verzekeringswaarborg alleen slaat op de vor-
deringen die schriftclijk worden ingesteld tegen de verzekerde of tegen de verzekeraar tijdens de
duur van de overeenkomst voor schade voorgevallen tijdens dezelfde duur. Als algemene regel
geldt bijgevolg de loss-occurrence trigger, terwijl in een aantal uitzonderingsgevallen toepassing
mag worden gemaakt van de claims-made trigger'".

De in artikel 78, § 2 bedoelde uitzonderingen laten een claims-made polis toe voor bepaalde
takken van de algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid, andere dan de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid inzakc motorrijtuigen, die door dc Koning worden bepaald. Overeenkomstig artikel
6 bis van het KB van 24 december 1992'™ zijn derhalve claims-made polissen toegelaten voor al-
le civielrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen "met uitsluiting van de risico's van burger-
rechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het priveleven en de risico's
van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot brandverzekering - eenvoudige risico's
alsmede risico's van dezelfde aard die op aanvullende of bijkomende wijze gedekt worden in een
andere verzekeringsovereenkomst".

Een verzekeringsovereenkomst op basis van de claims-made trigger, is echter aan een aantal
beperkingen onderhevig. Artikel 78 § 2, 2° lid van de wet op de landverzekeringsovereenkomst

Verslag Senaatscommissie. Artikelsgewijze bespreking, in Cousy, H. en Schoorens, G., "Parlementaire
Voorbereiding", / . c , 261.
Voorstanders van een nieuwe wetswijziging wijzen er dan ook op dat het begrip "voorvallen van de
schade" minder bescherming biedt dan de notie "schadeverwekkende gebeurtenis". (Dubuisson, B.,
"Rapport beige concemant l'assurance de la responsabilite civile", in Cousy, H. en Claassens, H.,
"Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", Ac, 73).
Cousy, H. en Claassens, H., "Van aansprakelijkheid naar verzekering en terug? Enkele orignterende
beschouwingen", in Cousy, H. en Claassens, H., /4a/u/;ra£e/;//Wieirf.rverreAermg.- rfeMrmg in rfe tfyrf,
Maklu en Academia-Bruylant, Antwerpen, Louvain-la-Neuve, 1997, 19; Van Schoubroeck, C. en
Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story", o.c, 645.
Dubuisson, B., "Rapport beige concemant l'assurance de la responsabilite civile", in Cousy, H. en
Claassens, H., "Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", Ac, 70.
Van Schoubroeck, C. en Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story", o.c,
646-647.
Zoals gewijzigd door het KB van 29 december 1994 (fl.S., 27 januari 1995).
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verplicht de verzekeraar om een posterioriteitsdekking te bieden van 36 maanden te rekenen vanaf
het einde van de overeenkomst, voor de vorderingen die betrekking hebben op:
- schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voorgedaan indien bij het einde

van de overeenkomst het risico niet door een andere verzekeraar wordt gedekt;
- daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze overeen-

komst zijn voorgevallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven.
Het uitzonderingssysteem combineert bijgevolg de claims-made en de loss-occurrence trigger'".

De Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst, zoals gewijzigd, kan als volgt worden
samengevat. Voor alle verzekeringsovereenkomsten betreffende de risico's met grote spreiding
(de door de consument afgesloten verzekeringscontracten) geldt de loss-occurence grondslag.
Voor andere verzekeringscontracten kunnen partijen overeenkomen dat dc dekking zal worden
verleend op basis van de claims-made grondslag, op voorwaarde dat de schade is voorgevallen
tijdens de looptijd van de polis.

Hiermee is de discussie omtrent de omvang van de verzekeringswaarborg niet ten einde omdat,
door de onduidelijke wctsbepalingen en de daaruit voortvloeiende discussies in de literatuur, geen
eensgezindheid bestaat omtrent de strekking van het inloop-en narisico.

5.3.2. Strekking van inloop-en narisico in de gewijzigde wet

De genoemde onzekerheden aangaande de strekking van het inloop- en narisico vloeien voort uit
twee tekortkomingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst. In de eerste plaats rijst de
vraag of uit het stilzwijgen van de wet ter zake van de anterioriteitsdekking een verbod dan wel
een toelating tot het verlenen van een inlooprisico kan worden afgeleid. Hierbij is met name
relevant dat de Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst van dwingend recht is. Bijge-
volg zullen het inloop- en narisico worden geYnterpreteerd in het licht van de dwingende bepalin-
gen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst (§ 5.3.2.1). Nochtans zal deze interpretatie
niet toelaten alle onzekerheden met betrekking tot het inloop- en narisico weg te nemen. Welke
deze onzekerheden zijn, wordt in § 5.3.2.2 aan de orde gesteld. Teneinde de genoemde onzeker-
heden beter te illustreren, wordt nadien een kernongeval als voorbeeld genomen (§ 5.3.2.3).

5J.2. /. /h<erpre/a//e van «e/ in- en /la/raco wi ne/ //en/ van ne/ a'vWngena'e forrafaer van rfe we/

De bepalingen van artikel 78 hebben volgens de bewoordingen door de wet zelf gebruikt, betrek-
king op de verplichtingen van de partijen na het einde van de overeenkomst, met andere woorden
op de dekking van het narisico. In de gevallen waar claims-made polissen zijn toegelaten, is de
verzekeraar verplicht een dekking van het narisico van 36 maanden te verlenen. Gelet op het feit
dat de wet van dwingend recht is, rijst hierbij zowel de vraag of de verzekeraar gehouden is tot
het verlenen van een dekking van het inlooprisico, als de vraag of een langer narisico kan worden
gedekt. , ••-:.••- . . . . . . . , : - • , . • > -,v

Met betrekking tot de eerste vraag dient te worden vastgesteld dat de wet geen bepalingen bevat
in verband met het inlooprisico. Uit het stilzwijgen van de wet wordt over het algemeen afgeleid
dat de dekking van het inlooprisico wordt overgelaten aan de contractvrijheid van de partijen ;

"* Colle, Ph., "Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving", o.c, 1365.
' " Dubuisson, B., "Rapport beige concemant I'assurance de la responsabilite civile", in Cousy, H. en

Claassens, H., "Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", Ac, 72. Nochtans plaatst Fagnart
de nodige vraagtekens bij de geldigheid van het verlenen van een dekking van het inlooprisico bij con-
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uit het feit dat de wet het enkel heeft over de verplichtingen van de verzekeraar na het einde van
de overeenkomst, wordt terecht afgeleid dat het niet de bedoeling van de wetgever kan zijn ge-
weest de dekking van het inlooprisico te verbieden. Vandaar kan worden aangenomen dat partijen
vrij zijn al dan niet dekking te verschaffen indien het schadeverwekkend feit of de schade voort-
komen uit de periode voorafgaand aan de looptijd van de polis.

Of het narisico ook na 36 maanden kan worden gedekt, hangt af van het antwoord op de vraag of
het de bedoeling van de wetgever is geweest de belangen van de verzekerden en van de slacht-
offers dan wel de belangen van de verzekeraars te beschermen. Een langere narisicodekking dient
de belangen van de verzekerde, c.q. benadeelde, en betekent in principe dat aan de verzekeraar
zwaardere verplichtingen worden opgelegd'". Uit het feit dat de wet op de landverzekerings-
overeenkomst in niet onbelangrijke mate tegemoet komt aan de belangen van de verzekerde"*,
kan dan inderdaad worden afgeleid dat partijen een langer narisico kunnen overeenkomen'™. Het
dwingend karakter van de wet moet immers worden beschouwd als een middel om de consument
te beschermen bij toetredingscontracten en niet als een doel op zich"°., ... . , ... .

Deze interpretatie laat evenwel niet toe alle onzekerheden in verband met de wet op de landverze-
keringsovereenkomst op te lossen.

5.3.2.2. Ono/7ge/o5/e wage/i oWer rfe nieuwe we/ op rfe /anrfverze^en/igsovereentems/ - • • -

Hoger werd reeds aangegeven dat het begrip "schadeverwekkende gebeurtenis" in de oorspronke-
lijke versie van de wet op de landverzekeringsovereenkomst werd vervangen door "voorvallen
van schade". Een van de onopgeloste vragen in verband met de nieuwe wet heeft met name be-
trekking op de gevolgen van de afwezigheid van definitie van dit begrip'".

Teruggrijpend naar de door Wansink onderscheiden fasen'^, kan de schade immers op verschil-
lende ogenblikken voorvallen, namelijk hetzij:
• op het moment van de gebeurtenis waarvan de schade het gevolg is;
• op het moment van het inwerken van de schade zonder dat deze zichtbaar is;
• op het moment dat de schade zich manifesteert.

tracten "de grande diffusion". De formulering van artikel 78 § 1 en het dwingende karakter van deze
bepaling zou de wettelijkheid van een inlooprisico in het gedrang kunnen brengen (Fagnart, J.L.,
"L'etendue de la garantie", o.c, 43).
Uiteraard zullen deze zwaardere verplichtingen hun weerslag hebben op de door de verzekeringsnemer
te betalen premie.
De wet op de landverzekeringsovereenkomst van 1992 wordt inderdaad beschouwd als een consument-
vriendelijke wet hctgeen blijkt uit verschillende bepalingen, onder meer inzake de dekkingsmogelijk-
heid van de grove schuld, de bevrijdende betaling van de premie aan een tussenpersoon, de verzwaring
van het risico, de duur van de verzekeringsovereenkomst en de opzeggingsmogelijkheid na een scha-
degeval. De bedoeling om de consument te beschermen komt eveneens tot uiting door het feit dat deze
wet van dwingend recht is, tenzij uit de bewoordingen van sommige bepalingen zelf blijkt dat ervan
mag worden afgeweken. Door dit dwingende karakter en de daaruit voortvloeiende beperking van de
contractvrijheid wordt de consument immers beschermd tegen abusieve clausules in het verzekerings-
contract. Ook uit de voorbereidende werken blijkt duidelijk dat het de bedoeling van de wetgever is
geweest in de eerste plaats de belangen van de verzekerde te beschermen.
Fagnart, J.L., Z>ro/f prive rfes /tounj/jces, Story-Scientia, Gent, 1998, 250.
Van Schoubroeck, C. en Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story?",
o.c, 654.
Uit de oorspronkelijke versie vloeide dus een nagenoeg onbeperkte posterioriteitsdekking voort.
Wansink, J.H., "Algemene Aansprakelijkheidsverzekering", / . c , 97. Zoals besproken in § 5.1.
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De lacune in de wet wordt door de meeste verzekeraars opgevangen door dit begrip in de verze-
keringspolis te definieren als het feit dat aanleiding geeft tot de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid. Een dergelijke definitie neemt dus het feit of de gebeurtenis als uitgangspunt, hetgeen
zonder meer restrictieve interpretatie is van het begrip "voorvallen van de schade". Het is hierbij
zeer de vraag of de verzekeraar een dergelijke interpretatie kan opleggen en of deze door de rech-
ter zal worden aanvaard'". Volgens Van Schoubroeck en Schoorens is de verzekerde gerechtigd
vergoeding te vorderen van de verzekeraar bij wie hij op een van deze momenten is verzekerd .
Indien de verzekerde gedurende deze verschillende fasen verzekerd was bij verschillende verze-
keraars, zou bijgevolg elk van hen tot vergoeding gehouden zijn'** - met dien verstande uiteraard
dat de benadeelde in geen geval aanspraak kan maken op een cumulatieve dekking en meerdere
keren uitkering zou kunnen verkrijgen.

De hamvraag in de gehele discussie is nochtans eenvoudig: wanneer is de schade voorgevallen?
Voor wat betreft het antwoord op deze vraag, dient te worden teruggegrepen naar de invulling van
het begrip "schadegeval" bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Aangezien overeenkomstig artikel
77 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst een aansprakelijkheidsverzekering ertoe
strekt het vermogen van de verzekerde te vrijwaren tegen diens schuld uit een vaststaande aan-
sprakelijkheid, wordt de verzekerde in een aansprakelijkheidspolis geconfronteerd met een schade
vanaf het moment waarop een slachtoffer een beroep doet op de aansprakelijkheid van de verze-
kerde. Dit betekent noodzakelijkerwijze dat de schade zich reeds heeft gemanifesteerd aan het
slachtoffer. Enkel nadat deze schade zichtbaar is geworden, is het slachtoffer zich bewust gewor-
den van de door hem geleden schade en is hij op zoek gegaan naar de oorzaak van de schade. De
"voorgevallen schade" kan dus niets anders betekenen dan schade die zich reeds heeft gemanifes-
teerd - met andere woorden in de laatste fase van de hierboven weergegeven verschillende
fasen van verwezenlijking van de schade.

Indien de voorgevallen schade wordt ondergebracht bij een van de daaraan voorafgaande fasen,
wordt hierbij de bepalende dekkingsgrondslag miskend. In de discussie omtrent de merites en
tekortkomingen van de gewijzigde wet op de landverzekeringsovereenkomst, wordt inderdaad
onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de kenmerken van de verschillende dekkingsgrond-
slagen. Het is immers zo dat wanneer "voorvallen van schade" wordt gekwalificeerd als het mo-
ment van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, men gevaarlijk dicht in dc
buurt komt van de act-committed dekkingsgrondslag. Er kan bezwaarlijk worden volgehouden dat
het feit dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid een andere betekenis heeft dan de schadever-
wekkende gebeurtenis onder de oorspronkelijke wet.

Een restrictieve interpretatie van het begrip "voorvallen van de schade", leidt ertoe dat de desbe-
treffende polis eerder is gebaseerd op de act-committed dan op de loss-occurrence dekkings-
grondslag, terwijl de wetswijziging precies voorzag in de introductie van de loss-occurrence dek-
kingsgrondslag ten nadele van de act-committed dekkingsgTondslag. Het lijkt dan ook logisch dat
de restrictieve interpretatie niet kan worden aanvaard en dat het begrip "voorvallen van schade"
dient te worden geinterpreteerd als het moment waarop de schade zich manifesteert aan het
slachtoffer. Dit betekent dat de gebeurtenis zich noodzakelijkerwijze heeft voorgedaan voor de

Dubuisson, B., "Rapport beige concemant I'assurance de la responsabilite civile", in Cousy, H. en
Claassens, H., "Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", / . c , 73.
Van Schoubroeck, C. en Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story?",
o.c, 649.

Ook in die zin: Colle, Ph., "Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving", o.c, 1366.
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schade, en dat voor de verzekerde het risico slechts ontstaat op het moment waarop de schade
zichtbaar wordt.

In het licht van bovenstaande beschouwingen, kunnen de verplichtingen van de verzekeraar met
betrekking tot het inloop- en narisico, zoals die voortvloeien uit de vernieuwde wet op de land-
verzekeringsovereenkomst, als volgt worden geresumeerd.

Voor wat betreft de verzekeringsovereenkomsten met grote spreiding die overeenkomstig artikel
78 § 1 de loss-occurrence dekkingsgrondslag hanteren, is de verzekeraar verplicht het inloop- en
narisico te dekken. Aangezien het "voorvallen van schade" dient te worden gekwalificeerd als het
zich manifesteren van de schade is het inlooprisico onbeperkt gedekt; het schadeverwekkend feit
kan zich zowel tijdens als voor de looptijd van de desbetreffende polis hebben voorgedaan. Het
narisico is enkel gedekt op voorwaarde dat de schade zich tijdens de polis heeft gemanifesteerd.

Voor wat betreft de andere verzekeringsovereenkomsten die voorkomen in de lijst van het KB
van 24 december 1994 waar partijen kunnen kiezen voor de claims-made dekkingsgrondslag, zijn
de verplichtingen van de verzekeraar als volgt. Het inlooprisico is beperkt ingevolge de wettelijke
voorwaarde dat de schade dient te zijn voorgevallen tijdens de overeenkomst; daarenboven is de
verzekeraar ertoe gehouden gedurende drie jaar na het einde van de overeenkomst een narisi-
codekking te verlenen. De claims-made grondslag onder de Belgische wet op de landverzeke-
ringsovereenkomst beperkt met andere woorden het inlooprisico, en voorziet in een uitbreiding
van het narisico'".

Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat een aantal auteurs de mogelijkheid om te
kiezen voor een claims-made grondslag afwijst en een wijziging van artikel 78 voorstelt waarbij
het narisico volledig is gedekt .

JJ.2.J. Ter (7/uj/ratie: ee

Bovenstaande problematiek kan worden tocgelicht door een kernongeval als voorbeeld tc nemen,
waarbij een persoon na een relatief langere tijdspanne kanker ontwikkelt en de exploitant hiervoor
aansprakelijk stelt. Volgende fasen kunnen worden onderscheiden:
1. Kernongeval;
2. Vrijkomen van radioactiviteit in de lucht;
3. Radioactieve regen of fall-out (neerkomen en verspreiden van de radioactiviteit in bepaalde

gebieden);
4. Inwerking van de radioactiviteit op de persoon;
5. Eerste gezondheidsklachten worden door het slachtoffer vastgesteld; '
6. Kanker wordt vastgesteld door de arts;
7. Vordering tegen verzekerde (exploitant); .,
8. Vordering tegen verzekeraar.

TerwijI uit deze verschillende fasen een min of meer duidelijk onderscheid blijkt voor wat betreft
het feitenverloop, is het antwoord op de vraag welke van deze verschillende fasen vanuit juridisch

Onder een zuivere claims-made grondslag is het inlooprisico onbeperkt (ook dekking indien de schade
zich reeds vroeger heeft gemanifesteerd) en wordt in het geheel geen dekking verleend voor het narisi-
co.
Van Schoubroeck, C. en Schoorens, G., "De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story?",
o.c, 656. . • - . : - . ,
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oogpunt relevant is voor het bepalen de dekkingsgrondslag, uitermate delicaat. De verschillende
elementen van het schadeverloop dienen onder gelijk welke grondslag duidelijk te worden onder-
scheiden. Onderzocht dient te worden welke van de fasen bij het kemongeval juridisch kunnen
worden gekwalificeerd als de schadeverwekkende gebeurtenis, het schadevoorval en het instellen
van de vordering.

Ten eerste dient te worden nagcgaan wat de schadeverwekkende gebeurtenis is van het kemonge-
val. Zowel het ongeval zelf als het vrijkomen van de straling en de radioactieve fall-out kunnen
als een schadeverwekkende gebeurtenis worden aanzien. Naar onze mening kunnen de bovenge-
noemde fasen 1 tot en met 4 redelijkerwijze niet van elkaar worden onderscheiden. Het lijkt wei-
nig zinvol en vanuit praktisch oogpunt weinig steekhoudend om een enkel element van deze fasen
als schadeverwekkende gebeurtenis te kwalificeren. De schadeverwekkende gebeurtenis is de
ondeelbare aaneenschakeling van gebeurtenissen die de oorzaak vormen van de later optredende
schade - in ons voorbeeld het kemongeval, het vrijkomen van radioactiviteit in de lucht, de radio-
actieve fall-out en de inwerking ervan op de gezondheid van een persoon. Deze verschillende
elementen kunnen niet worden gescheiden omdat bij afwezigheid van een fase, er geen gebeurte-
nis is die aanleiding kan geven tot schade. Het is mogelijk dat een gegeven persoon in een gebied
woont waar de radioactieve neerslag is terechtgekomen (fasen 1 tot en met 3) maar dat de straling
niet is ingewerkt bij de persoon die in het gebied woont, bijvoorbeeld omdat hij langere periode in
het buitenland heeft verbleven. Het is ook mogelijk dat zich een kemongeval heeft voorgedaan
waarbij geen straling is vrijgekomen in de lucht; ook in dat geval is er een duidelijke onderbre-
king in de aaneenschakeling van elementen waardoor geen sprake kan zijn van een schadever-
wekkende gebeurtenis.

Zoals hoger weergegeven is het moment waarop de schade is voorgevallen het moment waarop de
schade zich aan het slachtoffer manifesteert; in ons voorbeeld zijn dat de fasen 5 en 6. Het laatst-
genoemde element (instellen van dc vordering) levert uiteraard het minste problemen op.

Overeenkomstig deze beschouwingen kan vervolgens de vraag worden beantwoord welke ele-
menten zijn gedekt bij toepassing van de wet op de landverzekeringsovereenkomst. Deze wet
biedt bij kernongevallen de mogelijkheid om te kiezen tussen een loss-occurrence en een claims-
made dekkingsgrondslag. • • • „ • - . . r ; • . - . - • • . . .

Bij keuze voor de loss-occurrence polis dient de schade zich te manifesteren tijdens de looptijd
van de polis. Hierbij is het irrelevant dat de schadeverwekkende gebeurtenis zich al dan niet heeft
voorgedaan tijdens de polis. Wanneer de schade zich voordoet onder een gegeven polis, zal ook
het ongeval in die periode hebben plaatsgevonden omdat de exploitant is verplicht zijn aanspra-
kelijkheid jegens derden te verzekeren van bij de aanvang van de nucleaire activiteiten'*'. Ook het
narisico is gedekt, op voorwaarde dat de schade zich heeft gemanifesteerd tijdens de polis. Stel
dat een slachtoffer zich na een kemongeval laat behandelen wegens klachten aan zijn gezondheid,
dat de exploitant alle nucleaire activiteiten en dus ook zijn verzekeringspolis stopzet, dan kan het
slachtoffer nadien nog steeds een vordering indienen.

Indien exploitant en verzekeraar evenwel hebben gekozen voor een claims-made polis, dan is de
uitloop slechts gedekt tot 3 jaar na het einde van de polis. Het feit dat onder het Belgische systeem
de inloop wordt beperkt, heeft verder geen invloed op de positie van het slachtoffer omdat, zoals

De inhoud van de aansprakelijkheidspolis van de Belgische nucleaire verzekeraar wordt besproken in
§ 3.3 van hoofdstuk 6.

416



Hoofdstuk 5 - Verzekeringen

hierboven aangegeven, door de verplichte aansprakelijkheidsverzckering van de exploitant, de
schade noodzakelijkerwijze zal zijn voorgevallen tijdens de polis. . . . i

De wijze van verzekeren van het nucleaire risico, wordt in hoofdstuk 6 aan de orde gesteld; ook
daar zal de dekkingsgrondslag in de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant worden
toegelicht. Hieronder wordt eerst aandacht besteed aan de dekking in de tijd volgens de Neder-
landse AVB-, AVP-en MAS-polis.

In tegenstelling tot in Belgie', bestaat in Nederland geen wet waarin de aansprakelijkheidsverzeke-
ring op systematische wijze wordt behandeld, laat staan dat de wet het hanteren van een bepaalde
dekkingsgrondslag verplicht stelt. Partijen beschikken dan ook in ruime mate over de vrijheid om
contractueel te bepalen welke dekkingsgrondslag zal worden gehanteerd.

De door de consumenten afgesloten particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP-polis)
zijn gebaseerd op een gecombineerde grondslag: dekking wordt verleend indien de schade is
veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur. Aldus worden de act committed en de loss-
occurrence dekkingsgrondslag gecombineerd. Hierbij worden in de regel zowel het inloop- als het
narisico gedekt.

In de jaren vijftig en zestig ging de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-polis) uit van de
act-committed dekkingsgrondslag: de schade diendc zich te hcbben voorgcdaan tijdens de con-
tractduur"". Vanafde jaren zeventig werd meer en mccr een beroep gedaan op dc loss-occurrence
dekkingsgrondslag: dekking werd verleend indien het letstel, de aantasting van de gezondheid of
de zaakbeschadiging is ontstaan binnen de looptijd van de polis"'. Vanaf 1997 hanteert deze polis
evenwel de claims-made grondslag. De specifieke milieu-aansprakelijkheidspolis zoals op dc
markt gebracht door de MAS-pool in 1985, was eveneens gebaseerd van in het begin op de
claims-made dekkingsgTondslag"*.

Het claims-made systeem wordt dus gehanteerd zowel wat betreft de algemene bedrijfsaansprake-
lijkheidsverzekering (AVB polismodel 1996) als wat betreft de milieuaansprakelijkheidsverze-
kering. Ondcr de AVB 96 wordt dekking verleend indien de aanspraak tot schadevergoeding
tijdens de looptijd van de polis zowel werd ingesteld tegen de verzekerde als tegen de verzeke-
raar. Onder dc MAS-polis dient de aanspraak te zijn ontvangen tijdens de duur van de overeen-
komst'".

Terwijl onder een claims-made stelsel het narisico in beginsel niet is gedekt, bevat het polismodel
AVB96 toch twee aanvullingen, met name de nameldingsdekking en dc omstandighedendekking.

Faure, M.G. en Hartlief, T., "De gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakclijkhcid: beleids-
conscquenties voor verzekeraars?", in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aan-
sprakelijkheidslast", / . c , 330.
Wansink, J.H., "Rapport voor Nederland inzake aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", in
Cousy, H. en Claassens, H. (ed), "Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", At, 130; Faure,
M.G. en Hartlief, T , "De gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid: beleidsconse-
quenties voor verzekeraars?", in Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aansprake-
lijkheidslast", / .c , 331.
Cfr. j'n/ra, in § 1.1.2 van hoofdstuk 11.
Wansink, J.H., "Rapport voor Nederland inzake aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", in
Cousy, H. en Claassens, H. (ed.), "Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", / . c , 132.
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De nameldingsdekking luidt als volgt: "indien de verzekeraar van haar recht gebruik maakt de
verzekering te beeindigen, heeft de verzekeringsnemer het recht de termijn van aanmelden met 1
jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaats-
gevonden voor de beeindigingdatum, doch terzake waarvan aanspraken schriftelijk bij de verze-
keraar worden gemeld binnen een jaar na dcze beeindiging". Deze verlengde mogclijkheid tot
melding na het eindc van de ovcreenkomst biedt evenwel in bepaalde gevallen geen afdoende
dekking, met name in de hypothese dat de verzekeringsovereenkomst bijna ten einde is en waarbij
de verzekerde weliswaar op de hoogte is van feiten waaruit schade kan voortvloeien, maar waar
deze schade zich nog niet heeft gemanifesteerd. , . . ^

Daarom werd in een tweede aanvullende regeling voorzien, met name de omstandigheden-
dekking. Op basis van deze aanvullende regeling wordt de vordering geacht te zijn ingediend
tijdens dc looptijd van dc polis indien de verzekerde de verzekeraar tijdens dc looptijd van de
polis in kennis stelt van feiten waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat zij zullen
leiden tot een vordering.

Onder de AVB96-polis is, zoals in het algemeen bij een claims-made polis, het inlooprisico vol-
ledig gedekt'**. Deze polis verschilt op dit punt van de MAS-polis waar in beginsel geen dekking
wordt verleend voor milieuaantasting die zijn oorzaak vindt in een handelen of nalaten voor de
aanvang van de dekking"'.

Via de overgang van het systeem van loss-occurrence naar claims-made in Nederland, net zoals in
andere landen, wordt aangenomen dat langetcrmijnrisico's makkelijker vcrzekerbaar worden"'.
Door de invoering van de claims-made dekkingsgrondslag in het polismodel AVB96, wordt het
langetermijnrisico nu ook in Nederland meer verzekerbaar geacht. Dit nieuwe polismodel werd
opgesteld omdat voornamelijk de risico's inzake productaansprakelijkheid, milieuaansprakelijk-
heid en werkgeversaansprakelijkheid onder de loss-occurrence trigger van de "oude" AVB-polis
onverzekerbaar werden geacht'". Zo bleek uit onderzoek naar de aansprakelijkheid van de werk-
gever voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten dat de verzekeringsindustrie met name inzake
werkgeversaansprakelijkheid, in de komende jaren zou worden geconfronteerd met een dramati-
sche stijging van de schadelast"*.

Kenmerkend bij het nieuwe polismodel is dat de aangebodcn polis toelaat rekening te houden met
de specifieke risico's van het bedrijf"': het model omvat afzonderlijke rubrieken voor het algeme-
ne aansprakelijkheidsrisico (exclusief werkgevers- en milieuaansprakelijkheid), het risico inzake
werkgeversaansprakelijkheid, het risico inzake plotselinge milieuaantasting en het risico inzake
geleidelijke milieuaantasting. Inmiddels is in Nederland reeds een alternatief voor de milieu-
aansprakelijkheidsverzekering beschikbaar, met name de milieuschadeverzekering. In hoofdstuk
11 wordt hieraan verder aandacht besteed

Van der Schaaf, F.A., "Voor- en narisico in het polismodel AVB96", /4a«i/?rflte/(//WieiV/ <£ Kerzete-
rmg, 1996/6, 122.
Wansink, J.H., "Rapport voor Nederland inzake aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", in
Cousy, H. en Claassens, H. (ed.), "Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd", / . c , 136.
Zie bijvoorbeeld Wansink, J.H., "De aansprakelijkheidsverzekering en de dekking voor 'long-tail'-
risico's",/4nn5prn*e/(/'*Aeirf <£ Kerzatenng, 1995/1, 1-6.
Haazen, O.A. en Spier, J., "Amerikaanse toestanden en de nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven en beroepen", iVerfer/<i/trf.s ,/un.stojWflrf, 1996, afl. 2, 45.
Faure, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac.
Wansink, J.H., "Het polismodel AVB96 en de dekking voor 'long-tail'-risico's",
J-'erre/teri/ig, 1996/6, 121.
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5.5.

Een delicaat probleem bij aansprakelijkheidsverzekeringen is de dekking in de tijd. Centraal hier-
bij staat de vraag hoe lang de verzekeraar ertoe kan worden verplicht om dekking te verlenen.
Bijvoorbeeld bij een kernongeval kunnen namelijk meerdere jaren zijn verstreken tussen het
ongeval, het zich manifesteren van de schade en het indienen van de vordering.

In de praktijk werden in dc loop der jaren verschillende dekkingsgrondslagen ontwikkeld. In
Belgie en Nederland kan een analoge evolutie worden vastgesteld, in die zin dat bijvoorbeeld
voor milieurisico's meer en meer een beroep wordt gedaan op de claims-made dekkingsgrondslag.
Voorhecn werd dekking verleend op basis van de act-committed of de loss-occurrence grondslag.
Over het algemeen worden de gevolgen van de loss-occurrence en de claims-made grondslag
verzacht doordat ook dekking kan worden verleend voor het in- en uitlooprisico.

Een opvallend verschil tussen de situatie in Belgie en Nederland, heeft betrekking op de wette-
lijke basis van deze dekkingsgrondslagen. In Belgie is heel wat te doen geweest over de gevolgen
van dc wet op de landvcrzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992; hoofdzakelijk omwille van de
onduidelijkhcden inzake de toepasselijke dekkingsgrondslag, werd deze wet vrij snel gewijzigd.
In Nederland daarentegen bestaat geen analoge wettelijke regeling inzake de dekkingsgrondslag
voor de aansprakelijkheidsverzekering. De wijziging in de dekkingsgrondslag die zich ook in
Nederland heeft voltrokken, is tot stand gekomen via de door de vcrzekeraars uitgebrachte polis-
modellen. De wijziging in de dekkingsgrondslag is dus in Nederland tot stand kunnen komen
zonder tussenkomst van de wetgever.

De discussie met betrekking tot de dekkingsgrondslag van de aansprakelijkheidsverzekering heeft
overigens in essentie te maken met de verzekerbaarheid van aansprakelijkheid. Prccies omdat de
verzekeraars oordeelden dat bijvoorbeeld met betrekking tot milieuaansprakelijkheid de loss-
occurrence grondslag zou leiden tot de onverzekerbaarheid van dergelijke risico's, werd de
claims-made grondslag geintroduceerd. De discussie inzake de verzekerbaarheid van een risico en
dc invloed van de dekkingsgrondslag hierop, wordt besproken in de rechtseconomische analyse.
In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verzekering van het nucleaire risico.

419





Hoofdstuk 6 - Verzekering van het nucleaire risico

HOOFDSTUK6

VERZEKERING VAN HET NUCLEAIRE RISICO

Na de analyse, in de vorige hoofdstukken, van de civielrechtelijke aansprakelijkheid, de nucleaire
aansprakclijkheid en verzekeringen in het algemeen, wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan
de verzekering van het nucleaire risico.

Hierbij zal in eerste instantie de vraag worden beantwoord, hoe de nucleaire verzekeringsmarkt is
ontstaan en zal worden aangegeven waarom het nucleaire risico op een andere wijze werd verze-
kerd dan een "conventioneer nieuw risico (§ 1). In paragraaf 2 worden de nucleaire verzeke-
ringspools besproken; zowel hun ontstaan en hun werking, als de aangeboden dekking zullen
worden toegelicht. De werking van een nucleaire verzekeringspool wordt vervolgens toegelicht
aan de hand van de analyse van de Belgische nucleaire verzekeringspool, Syndicat Beige des
Assurances Nucleaires of SYBAN (§ 3). In paragraaf 4 wordt bestudeerd in welke mate de (nu-
cleaire) verzekeringspools verenigbaar zijn met het Europese concurrentierecht. Dit hoofdstuk
wordt afgesloten met een conclusie (§ 5).

1. HET NUCLEAIRE RISICO VANUIT HET OOGPUNT VAN DE VERZEKERINGSINDUSTRIE

Van bij de aanvang van de onderhandelingen van het Verdrag van Parijs werd het nucleaire risico
door dc vcrzekeraar als een bijzonder risico gekwalificeerd, in die zin dat de in het Verdrag van
Parijs bepaalde dekking van 5 miljoen BTR door de verzekeraars als een "catastrofe" werd be-
schouwd'. Zoals is gebleken bij de bespreking van de verplichte dekking van dc aansprakelijkheid
van de exploitant, is dc verzekering van het nucleaire risico nauw verbonden met de bepcrking
van de aansprakclijkheid: het bedrag waarvoor dc exploitant aansprakelijk is, wecrspiegelt -
althans in theoric - het bedrag dat op de verzekeringsmarkt beschikbaar is. Dat de Europese ver-
zekeraars een stcrke invloed hebben gehad op de beperking van het bedrag waarvoor dc exploi-
tant van een kerninstallatie kon worden aansprakelijk gesteld, blijkt uit een uiteenzetting door de
directeur van het Cen/re <f '£Vmfe.y rfe /a Commws/on Permancn/e rfu

"Les assureurs europeens (...) ont lutte et continueront a lutter pour que la Iimite de la
responsabilite civile ne depassc pas 5 millions d'unites de compte (...) car ils estiment
qu'un dommage d'un montant superieur cause a des tiers est une catastrophe, et cette
catastrophe, la Convention de Paris n'a jamais voulu la couvrir!"*.

De vraag rijst op welke basis een bijzondere regeling voor de verzekering van het nucleaire risico
noodzakelijk werd geacht. Hieronder wordt eerst uiteengezet waarom de verzekering van het
nucleaire risico door de verzekeringsindustrie als bijzonder werd beschouwd (§ 1.1). Nadien
wordt aangegeven op welke wijze aan deze problemen, volgens de verzekeringsindustrie, het
hoofd kon worden geboden (§ 1.2).

Belser, W.E., "Les taches et les possibilites de 1'assurance face aux d6veloppement de l'energie nu-
cleaire", Quafr-ie/ne co/Zo^ue sur / Ymurance rfu nj<?ue nuc/ea/re, Euratom, EUR 2642, 1966,41.
/Wrfem. • • ! , . • .
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/ . / . 5/>£c///£Ae ftin/ner/cut van Art wuc/eaire rwj'co

Het enkele feit dat de kernenergie-industrie op het einde van de jaren vijftig en in het begin van
de jaren zestig een totaal nieuwe industrie was, volstond niet om het nucleaire risico vanuit verze-
keringsoogpunt als bijzonder of afwijkend te kwalificeren. Elke nieuwe technologische ontwikke-
ling stelt de verzekeringsindustrie voor een uitdaging en leidt tot een nieuwe verzekeringsvraag:
in de regel zullen de producentcn, de invoerders etc. van het nieuwe product of van dc nieuwe
dienstverlening of de exploitanten van de activiteit zich willen indekken tegen risico's die, zeker
bij aanvang van dc dcsbetreffende activiteiten, nauwelijks bekend zijn^. Door de industriele revo-
lutie en die hieraan verbonden nieuwe uitvindingen (bijvoorbeeld stoommachines, vliegtuigen,
gas, olietankers en auto's) zag de verzekeringsindustrie zich de afgelopen eeuw meermaals gecon-
fronteerd met de vraag naar de dekking van deze nieuwe risico's.

Toch drong met name de verzekeringsindustrie aan op een bijzondere benadering van de verzeke-
ring van het nucleaire risico. In eerste instantie beschouw(d)cn verzekeraars het nucleaire risico
als een catastroferisico doordat een kernongeval niet enkel zou leiden tot een aanzienlijke eigen-
schade van dc cxploitant, maar ook tot een enorme schade aan derden. Ten tweede kon de poten-
tieel te betalen schadevergoeding de capaciteit van een of meerdere verzekeraars overschrijden.
Tenslotte waren, door het geringe aantal kerninstallaties, de mogelijkhcden tot risicospreiding
uitcrmate gering''.

Een van de hoofdbekommernissen van de verzekeraars en exploitanten was dat ccn ongeval met
ernstige schade aan derden automatisch impliceert dat eveneens zware vemieling is toegebracht
aan de reactor en de installatie zelf. Dit kan leiden tot een cumulatie van schade in dc verschil-
lende door de exploitant afgesloten verzekcringspolissen'. De eigenschade van een exploitant bij
een ernstig kernongeval beperkt zich niet tot de materiele schade, maar heeft eveneens betrckking
op het door het stilliggcn van de reactor veroorzaakte inkomstenverlies'. Nochtans is een combi-
natie van eigenschade en schade aan derden zeker niet eigen aan een kernongeval. Waarschijnlijk
zal zelfs bij dc meeste ongevallen zowel de schadeveroorzaker zelf als een derde schade lijden; dit
geldt voor auto-ongevallcn maar ook bijvoorbeeld voor "conventionele" industriele ongevallen.

Het tweede specifieke element van het nucleaire risico bestaat in de onzekerheden met betrekking
tot de vaststelling van de schade: zowel de causaliteitsonzekerheid als het feit dat schade uit een
kernongeval zich pas jaren nadien kan manifesteren, leidden tot de nodige problemen op verzeke-
ringsvlak. Het vreedzame gebruik van kerncnergie creeert in hoofde van de verzekeraars verschil-
lende risico's': de gevaren verbonden aan de verschillende ioniserende stralingen, het gcvaar van

Belser, W.E., "Examen des solutions apportees par les lois nationalcs et les conventions intemationales
sur la responsabilit6 dans le domaine de l'energie nucleaire aux problemes poses aux assureurs pour la
couverture de cette responsabilite", in Albonetti, A., Belser, W.E., e.a., Droi'f Afac/ea/re £uropeen, Col-
loque de Droit nucleaire europeen, Presses universitaires de France, Paris, 1968, 69.
Besson, A., "L'energie atomique et le droit des assurances", flo/j/JOrts genera;** aw Kieme Congres
infernal/ona/ ae rfro;V compare, Brussel, Bruylant, 1960,461; Devrient, J.N., La res/wsualx'/i/e o'v/'/e e<
/'assurance a ra/son du raoue nuc/eaire, Imprimerie de la Tribune de Geneve, Geneve, 1964, 71.
Belser, W.E., "Examen des solutions apportees par les lois nationales et les conventions intemationales
sur la responsabilite dans le domaine de l'energie nucleaire aux problemes poses aux assureurs pour la
couverture de cette responsabilite", in "Droit Nucldaire Europeen", Ac, 71.
De redencring hierbij is dat een gebrek aan elektriciteit aanzienlijke schade kan veroorzaken aan
bedrijven buiten de besmette zone.
Voor een bijdrage waarin de gevaren worden weergegeven van de verschillende toepassingen van
kemenergie, zie bijvoorbeeld Chenu, C.-A., "Les dangers atomiques et leur assurance", in Puget, H.
(&J.), /4/>ecte rfu nVo/f oe / 'energ/'e <7/om/<?ue, 1967, 151 -156.

422



Hoofdstuk 6 - Verzekering van het nucleaire risico

radioactieve besmetting en de gevarcn verbonden aan de criticiteit, namelijk de aan een kernreac-
tie verbonden gevaren. Bijna bij alle soorten van schade leidt het fenomeen "radioactiviteit" tot de
nodige problemen omdat radioactieve straling niet zintuiglijk kan worden waargenomen en omdat
de schade zich in een aantal gevallen slechts vele jaren na een opgelopen stralingsdosis manifes-
teert. Gezondheidsschadc verschilt naar gelang van dc soort opgelopen straling. Een persoon kan
worden blootgesteld zowel aan inwendige als aan uitwcndige besmetting®. Afhankelijk van de
opgelopen soort straling en de stralingsdosis kan dit aanlciding geven tot de ontwikkeling van een
bepaalde ziekte. Daarenboven leidt een gegeven straling niet tot een welbepaalde spccifiek aan
kernenergie verbonden ziekte, maar kan een dergelijke straling leiden tot een ziekte die ook daar
andere factoren kan worden veroorzaakt. Zo kan leukemie door een te hoge stralingsdosis worden
veroorzaakt, maar ook door verschillende andere factoren. Hieruit vlocit cveneens voort dat een
verzekeraar het risico loopt om vele jaren na een kernongeval te worden aangesproken ter ver-
goeding van de opgelopen schade.

Tenslotte impliceert een risico-inschatting in hoofdc van de verzekeraar ook de mogelijkheid tot
een afdoende risicospreiding tussen verschillende verzekerden. Een risico is makkelijker verze-
kerbaar naarmate meer risico's worden gedekt; in een dergelijk geval kan het risico op voldoende
wijze worden gespreid. Ook op dit vlak stelde de dekking van het nucleaire risico de verzeke-
ringsmarkt voor de nodige problemen omdat slechts geleidelijk aan kerninstallaties werden ge-
bouwd en het risico bijgevolg slechts over een relatief klein aantal reactoren en exploitanten kon
worden gespreid. Daarenboven werden in dc beginfase van dc ontwikkeling van kemenergie heel
wat reactoren uitgebaat door de Staat, waarvan een aantal niet werden verzekerd'.

Concluderend kan worden gesteld dat het nucleaire risico door de verzekeraars vanaf het begin als
een bijzondcr risico werd beschouwd'". De aan de vreedzame toepassingen van kemenergie ver-
bonden gevaren konden een schade veroorzaken die de capaciteit van de internationale verzekc-
ringsmarkt te boven ging. Het nucleaire risico wcrd dan ook a prior; als onverzekerbaar be-
schouwd".

Om het hoofd te bieden aan de specifieke kenmerken van de verzekering van het nucleaire risico,
werd in de jaren vijftig door verzekeraars in verschillende landen onderzoek vcrricht naar de

Een radioactieve besmetting is uitwendig bij contact tussen radioactieve deeltjes met dc huid. Er is
sprake van een inwendige besmetting indien deze deeltjes in het lichaam komen, bijvoorbeeld door het
inademen of inslikken van deze deeltjes. De invloed van deze besmetting is sterk afhankelijk van de
soort opgelopen straling. Er zijn drie soorten stralen met elk sterk verschillende eigenschappen: alfa-,
beta- en gammastralcn. Alfastralen zijn relatief grote en zware energiedecltjes, die precics door hun
massa, makkelijk kunnen worden tegengehouden. Betastralen zijn lichtere energiedeeltjes (elektronen)
die kunnen worden tegengehouden door bijvoorbeeld een aluminiumplaat met een dikle van enkele
millimeter. Gammastralen tenslotte zijn electromagnetische golven zonder massa en kunnen enkel door
zware stoffen worden tegengehouden.

Martin, G., "L'assurance de risques nucleaires", /Inna/as rfe Sciences economi'^uej qpp/ifuees, UCL,
aout 1962, n° 3, 277; Sacerdoti, P., "The role of Insurance", in Weinstein, J.L. (ed.), /.aw o/jrf/fd/mm-
tfraf/on, vol. 3 Nuclear Liability, Pergamon Press, Oxford, 1962, 213.
Devrient, J.N., "La responsabilite civile et l'assurance a raison du risque nucleaire", / . c , 70-71.
Belser, WE., "Examen des solutions apportees par les lois nationales et les conventions intemationales
sur la responsabilite dans le domaine de l'energie nucleaire aux problemes poses aux assureurs pour la
couverture de cette responsabilite", in "Droit Nucleaire Europeen", Ac, 74-75.
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mogelijkheid tot het verzekeren van het nucleaire risico'^. Teneinde dit onderzoek te bevorderen
werd een institutioneel kader gecree'erd: de verzekeraars organiseerden zich door de oprichting
van de "Permanente Commissie van het Atoomrisico"'^. Deze Commissie had als opdracht de
verzekering van het nucleaire risico te bestuderen, de nodige informatie hierover te verzamelen en
te verspreiden, de ontwikkeling van deze verzekering te bevorderen, en de nucleaire verzekeraars
te vertegenwoordigen bij de ter zake bevoegde internationale organisaties (voornamelijk de AEN
en het IAEA). Uiteindelijk heeft de Permanente Commissie van het Atoomrisico een gemeen-
schappelijk standpunt van de verzekeraars geformuleerd dat van grote invloed is geweest bij de
bespreking van het Verdrag van Parijs''' '*.

Tegelijk organiseerden de verzekeraars regelmatig congressen waar de verzekeringsproblemen
aan de orde werden gesteld". Het doel van het onderzoek was aan te geven welke precies de
risico's waren verbonden aan het gebruik van kemenergie, op welke verzekeringspolissen deze
risico's een invloed konden hebben en hoe een voldoende verzekeringscapaciteit kon worden
gegenereerd.

De rode draad van deze verschillende studies was dezelfde: geen enkele verzekeringsmaatschap-
pij waar ook ter wereld was in staat om dekking te verlenen boven haar financiele capaciteiten.
Voor de dekking van het nucleaire risico had niet alleen de verzekeringsindustrie zelf, maar door
de onverzekerbaarheid van het risico, ook de Staat een bijzondere rol te vervullen". De uitzonder-
lijke omvang van de potentiele schade en het relatief kleine aantal kemcentrales hebben tot ge-
volg dat, steeds in de visie van de verzekeraars, de normale verzekeringstechnieken niet konden
toegepast worden ter dekking van het nucleaire risico'* en dat specifieke maatregelen waren
vereist. De belangrijkste van deze maatregelen waren de aanpassing van de conventionele verze-
keringscontracten (§ 1.2.1), de creatie van nucleaire verzekeringspools (§ 1.2.2) en het tot stand
brengen van een bijzondere wetgeving (§ 1.2.3).

1.2.1. Aanpassen van bestaande verzekeringspolissen en crefiren van nieuwe polissen

Het nieuwe soort schade waartoe het gebruik van kemenergie kon leiden, stelde de verzekeraars
in de jaren vijflig voor de nodige problemen omdat deze, bij afwezigheid van andersluidende be-
palingen in de toenmalige verzekeringsovereenkomsten, was gedekt onder verschillende "conven-
tionele" verzekeringscontracten. Het gebruik van kemenergie leidde tot risico's die een aanzien-
lijke invloed hadden op de bestaande persoonsverzekeringen (levensverzekering, ongevallenver-
zekering, ziekteverzekering en arbeidsongevallenverzekering), de schadeverzekeringen (brand-

Zie bijvoorbeeld: Belser, W.E., L'/fssurflnce rfes /toques /Vuc/eaire.s. Sesprofi/ewies rfans fes rforaoite
fec/im'<7«e, <jrfmmwrr<H//er /egw/of//", Rapport preMiminaire present au Groupe de Sous-Comiti des As-
surances de reorganisation Europeenne de Cooperation Economique, februari 1957, 39 e.v.
Dit was een afzonderlijke commissie in de schoot van het Europees Comite van Verzekeringen. Zie
hierover Lacroix, F., "Insurance against Nuclear Risks in Europe", in /VMcfear Low/or a Z)eve/o/>mg
WorM, IAEA, Wenen, 1969, 164-165.
£>e Keraverze/tenngen m fle/gi<? si/ias /9J7, SYBAN, 1990, 8. . - >.••.,•-*-•••
Sinds 1982 is de taak van de permanente Commissie overgenomen door de Algemene Commissie voor
de Verzekering van het Atoomrisico; deze commissie vertegenwoordigt bijvoorbeeld de belangen van
de verzekeraars in de groep van regeringsexperten in het kader van de revisie van de internationale nu-
cleaire verdragen.
Voor een gedetailleerd overzicht van deze besprekingen, zie Dow, J.C., Afac/ear Energy a/irf //wura/i-
ce, Witherby & Co Ltd., London, 1989, 169 e.v.
Besson, A., "L'energie atomique et le droit des assurances", in "Rapports g6neraux", Ac, 460.
B. Lacroix, F., £>e m/c/eoi're verz&fceringen, Technisch rapport van de Commissie van Beraad inzake
kemenergie, 1. ,
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verzekering, verzekering tegen ontploffing en de verzekering tegen machinebreuk), de verzeke-
ringen inzake aansprakelijkheid tegenover derden (BA-bedrijven en BA-producten) en de trans-
portverzekeringen (zowel transport over land, zeetransport als luchttransport). Zonder wijziging
van deze polissen zou de verzekeringsindustrie in haar gcheel worden blootgesteld aan de uit het
gebruik van kernenergie voortvloeiende gevaren: in geen enkele polis werd de schade uit een
kernongeval uitgesloten, waardoor dit risico in principc was gedekt via de klassieke polissen.
Vandaar werd in alle toenmalige verzekeringscontractcn cen clausule ingelast op basis waarvan
het nucleaire risico werd uitgesloten". Een dergelijke ingreep was vooral nodig voor bepaalde
eigenschadepolisscn, brandpolissen en aansprakelijkheidspolissen. Indien bijvoorbeeld een kem-
ongeval schade veroorzaakte aan een auto van een derde komt de eigenschadeverzekering van de
eigenaar nict (meer) tussen indien de schade is veroorzaakt door een kemongeval. In een dergelijk
geval zal niet meer de eigenschadeverzekering van de eigenaar de schade vergoeden, maar de
aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant.

Er dient op gewezen te worden dat de aanpassing van de polissen ook diende te gebeuren in lan-
den die geen beroep deden op kernenergie en waar geen nucleaire verzekeringspool werd opge-
richt*°; ook in de niet genucleariseerde landen kon immers schade uit een kemongeval worden
veroorzaakt.

Omdat in alle polissen een uitsluitingsclausule werd ingelast^', dienden ook nieuwe polissen te
worden gecreeerd met het oog op het dekken van de eigenschade van de exploitant (deze polis
diende zowel de schade aan de installatie te dekken als de schade aan zaken die zich op de nucle-
aire site bevinden), de schade die werknemers van de exploitant kunnen lijden (ziekte- en ar-
beidsongevallenpolis) en uiteraard een polis ter dekking van de aansprakelijkheid van de exploi-
tant tegenover derden. Vooral wat betreft de laatstgenoemde polis kon het verzekeringswezen
enkel dekking verschaffen rekening houdend met haar financiele en technische capaciteiten. Gelet
op de potentiele omvang van de schade uit een kemongeval, diende voor het gebrek aan capaciteit
een bijzondere oplossing te worden gevonden.

1.2.2. Creatie van verzekeringspools

Uit berekeningen van verzekeraars in de jaren vijftig bleek dat via een beroep op de klassieke
verzekeringsmechanismen maximaal een verzekeringscapaciteit kon worden bcrcikt van 2,5
miljoen BTR, terwijl de in het Verdrag van Parijs neergelegde bedragen het zesvoudige bedroe-
gen". Geoordeeld werd dat het nucleaire risico niet kon worden gedekt door de gangbarc metho-
des van verzekering en herverzekering".

Volgens de verzekeraars kon een voldoende capaciteit enkel worden gegenereerd door middel van
de oprichting van nationale nucleaire verzekeringspools; dit zijn verenigingen van verschillende
verzekeringsmaatschappijen van eenzelfde land waarbij clke maatschappij een deel van het nucle-
aire risico dekt. Via dergelijke medeverzekeringspools kon een maximale capaciteit worden ge-

Sacerdoti, P., "The role of Insurance", in Weinstein, J.L. (ed.), "Law and Administration", Ac, 225.
Warren, G., "Insurance for the Nuclear Industry", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Devel-
opments in Nuclear Energy Law", / . c , 342.
Besson, A., "L'energie atomique et le droit des assurances", o.c, 462-463. Zie voor wat Frankrijk
betreft: Lambert-Faivre, Y., /to^ue e/ dMMrancej rfes e/irrepriser, 3° editie, 1991, 593-594.
Belser, W.E., "Les taches et les possibilites de 1'assurance face aux developpment de l'energie nu-
cleaire", o.c, 41.
Belser, W.E., "Uber die ZweckmaBigkeit der Poolung von Atomrisiken", Ker$j'c/ierH/ig,yw/>ttc/ia//, nr.
18, 14. Jahrg., September 1959,572. ... , . , .
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genereerd op de nationale markt. Bovendien werd een ongekende cumulatie van risico's^ tegen-
gegaan doordat de pools zich enkel bij de andere pools zouden herverzekeren, eerder dan via de
klassieke herverzekeringsmarkt. Door het mechanisme van de nucleaire verzekenngspools kon-
den vcrzekeraars speciale provisies aanleggen voor de hoge verzekerde sommen; tegelijk kon,
aldus Dow, op die manier een staat zijn nucleaire exploitantcn verplichten hun aansprakelijkheid
te dekken via verzekering.

"... faced with the very serious responsibilities insurers decided that they would pool
their resources on a non-competitive basis"".

De creatie van de verzekeringspools op nationale basis had evenwel tot gevolg dat een exploitant
zich enkel tot de nationale nucleaire verzekeringspool kon/kan richten ter dckking van zijn aan-
sprakelijkheid tegenover derden. Precies door de uitschakeling van de concurrentie** wcrd de
nodige kritiek gcuit op de creatie van de pools, met name door de Europese Commissie, door
exploitanten die vrcesden hierdoor te hoge premies te betalen en door de verzekeringsmakelaars
wier activiteiten grotendecls zijn gcbaseerd op de concurrence op de verzekeringsmarkt. Meer-
maals werd hcrhaald dat de creatie van nucleaire verzekeringspools een absolute noodzaak was;
tegelijk toonden de verzekeraars zich bereid af tc zien van deze poolingtechniek zodra dit tot de
mogelijkheden behoorde".

In 1966 erkende een vertcgenwoordiger van Euratom dat in de aanvangsfase moeilijk sprake kon
zijn van concurrentie bij gebrek aan voldoende verzekeringscapaciteit. Op een conferentie in
Berlijn riep hij de verzekeringswereld op een groter deel van het nucleaire risico te onderschrij-
ven'*. Voor de premies betreft stelde hij voor een analoog systeem in te voeren als in de Verenig-
de Staten, waar een deel van de premie werd gereserveerd en na afwezigheid van schadegevallen
gedurendc een zekcre periode, dat deel van de premie werd teruggestort"'. Euratom trachtte dus
de verzekeringswereld tot meer soepelheid te bewegen, hetgeen zou resulteren in lagere premies.

Hoewel de pools garant zouden staan voor een maximale verzekeringscapaciteit, zou geen enkele
pool in staat zijn de gehelc schadc van een zwaar kernongeval te verzekeren. Daarom diende de
door de pools verschafte dckking door wetgevend ingrijpen te worden beperkt tot ccn bcpaald
bedrag^". De verzekeringswereld benadrukte dat de door hen zelf genomen praktische maatrege-
len - het uitschrijven van nieuwe polissen en de creatie van nucleaire verzekeringspools - alleen
niet volstonden om een zekere nucleaire verzekeringscapaciteit te kunnen genereren.

Met name de cumulatie van de eigenschade van de exploitant en diens aansprakelijkheid tegenover
derden.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance",/.c, 178.
Verder wordt teruggekomen op de vercnigbaarheid van de nucleaire pools met het Europese concur-
rentierecht, zie § 4 van dit hoofdstuk.
Belser, WE., "Les taches et les possibility de l'assurance face aux developpment de I'energie nu-
cleaire", o.c, 39.
Von Gelderen, E.R., "Le deVeloppement de I'inergie nucteaire et la collaboration entre Euratom,
I'industrie nucleaire, les productcurs d'electricite et les assureurs", 2"<Wneme co//o<7weswr /'assurance
rfu m<7i/e m/r/en/Ve, Euratom, EUR 2642, 1966, 32-33. Dhr. Von Gelderen was directeur-generaal van
het departement Industrie en economie van Euratom.
Een dergelijk systeem waarbij een deel van de premie wordt terugbetaald, wordt in de VS nog steeds
toegepast door ANI. Cfr. i/i/ra, in § 3.2.3 van hoofdstuk 13.
Belser, W.E., "Examen des solutions apportees par les lois nationales ct les conventions intemationales
sur la responsabiliti dans le domaine de l'inergie nucldaire aux problemes poses aux assureurs pour la
couverture de cette responsabilite", in "Droit Nucleaire Europeen", / . c , 78.
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1.2.3. Tot stand komen van bijzondere wetgeving , ' - . .•!-••".-i- •.-:<.••;•. r

De bijzondere wetgevende maatregelen die in de ogen van de verzekeraars noodzakelijk waren,
zijn precies dczelfde als de maatregelen die voortvloeien uit hct Harvard Rapport. Deze maatrege-
len dienden de aansprakelijkheid van de exploitant te bepcrken in bedrag en in de tijd, ccn over-
heidstussenkomst te voorzien voor alle schade die nict kon worden verzckerd, de aansprakelijk-
heid te kanaliseren naar de exploitant, uitzonderingen te bevatten voor bepaalde gcvallen van
overmacht en dicnde tenslotte de tussenkomst van de verzekeraar te beperken. Vandaar hebben dc
verzekeraars een grote rol gespeeld bij de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant
en bij het totstandkomen van de kanalisatie van aansprakelijkheid^'. Geoordccld wcrd dat dankzij
deze kanalisatie van aansprakelijkheid de verzekeringsproblematiek werd vcreenvoudigd" " .

De conclusie van de verschillende door verzekeraars uitgevoerde studies was dat het nucleaire
risico diende te worden verzekerd door enerzijds het nucleaire risico uit de conventionele verze-
keringsmarkt te halen, door nieuvve polisscn uit te schrijven die werden verzekerd door middel
van nationale vcrzekeringspools en door de creatie van een bijzondere wetgeving'". Het spreckt
voor zich dat de ontwikkeling van de nucleaire aansprakelijkheidsrecht hand in hand is gegaan
met de creatie van de nucleaire verzekeringspools: voor de ondertekening van hct Verdrag van
Parijs waren verzekeraars in 12 Europese landen reeds in staat om een dekking te verschaffen'".
Hieronder wordt uiteengezet wat een nucleaire vcrzekeringspool precies is, hoe ccn dcrgelijke
pool functioneert en welke de kenmerken van de pool zijn.

2. DE NUCLEAIRE VERZEKERINGSPOOLS

Aangezien het vcrzekeringsaspect, samen met het aansprakelijkheidsvraagstuk, een centrale plaats
inneemt in dit onderzoek wordt meer in detail aandacht besteed aan de nucleaire verzekerings-
pools. In eerstc instantic wordt het ontstaan van deze pools toegelicht (§ 2.1). Vervolgcns wordt
een definitie van de nucleaire verzekeringspool gegeven (§ 2.2) en wordt de werking ervan aan de
orde gesteld (§ 2.3). Op basis hiervan worden in § 2.4 de kenmerken van een dergelijke pool
aangegeven en zal worden onderzocht welke dekking een nucleaire verzekeringspool verleent
(§2.5).

2.7. 0/ttetoa/i

De creatie van de nucleaire verzekeringspools vloeit rechtstreeks voort uit de conclusies van
bovengenoemde rapporten van de verzekeraars, waarin het gebrek aan verzekcringscapaciteit als
een van de voornaamstc problemen werd beschouwd. De nucleaire verzekeringspool biedt een
oplossing voor dit probleem: doordat meerdere verzekeringsmaatschappijen elk een deel van hct

Zie hierboven, in § 2 van hoofdstuk 4 voor meer details.
Sacerdoti, P., "The role of Insurance", in "Law and Administration", Ac, 224.
Voor een kritische analyse, zie § 1.1.3 van hoofdstuk 15.
Volgens de verzekeringsindustrie konden enkel op deze wijze zowel de belangen van de bevolking
(beschcrming tegen dc door kemongevallen veroorzaakte schade) als de nationale economische -
industriele - belangen worden gevrijwaard: "Denn es wSre sinnlos, bei der Entwicklung der
Kcmenergic, wclche fur die Menschheit so groBe Bedeutung erlangen kann, die Gefahrdung eines
Wirtschaftszweiges zuzulassen, der durch Schutzgewahrung als wirtschaftliche Funktion fiir die
gewaltige industrielle Entwicklung der letzten 100 jahre Wesentliches geleistet hat" (Belser, W.E.,

^ "Ober die ZweckmaBigkeit der Poolung von Atomrisiken", o.c, 584).
Deprimoz, J., "International Co-operation in providing insurance cover for nuclear damage to third
parties and for damage to nuclear installations", Me/ear Z.aw Su//e(/n, n° 32, 1983, 35.
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risico dekken en dus elk een bepaalde capaciteit ter beschikking stellen wordt een gTotere verze-
keringscapaciteit op de nationale markt beschikbaar'*. Omgekeerd impliceert een dergelijke pool
dat het nucleaire risico wordt verdeeld over de verschillende verzekeraars van een land".

De eerste nucleaire verzekeringspool werd in 1956 opgericht in de Verenigde Staten door de Joint
Stock Insurance Companies. Deze pool omvatte twee afzonderlijke syndicaten, namelijk Nuclear
Energy Liability Insurance Association (NELIA) en Nuclear Energy Property Insurance Associa-
tion (NEPIA). In dezelfde periode richtten de mutual insurance companies MAERP en MAELU
op (respectievelijk Mutual Atomic Energy Reinsurance Pool en Mutual Atomic Energy Liability
Underwriters)". .

In 1957 werden in de meeste Ianden die zich toelegden op de productie van kernenergie, naar
Amerikaans voorbeeld soortgelijke pools opgericht^ *°. De oprichting van deze Europese pools
gebeurde in internationaal overleg om een optimale harmonisatie van de verzekeringen'" en de
wetgeving inzake nucleaire aansprakelijkheid te bewerkstelligen. Het is uiteraard niet toevallig
dat de pools werden opgericht gedurende de onderhandelingen die leidden tot de ondertekening
van het Verdrag van Parijs.

De noodzaak tot oprichting van deze nucleaire verzekeringspools werd ook aangegeven in de
Expose des Motifs van het Verdrag van Parijs:

"... the possible magnitude of a nuclear incident requires international collaboration
between national insurance pools. Only an effective marshalling of the resources of
the European insurance market by co-insurance and reinsurance will enable sufficient
financial security to be made available to meet possible compensation claims"**.

Vanaf de eerste jaren van hun bestaan deden de pools wereldwijd een beroep op elkaar; een Inter-
nationale samenwerking tussen de pools was vooral opvallend binnen de Euratom-lidstaten maar
situeerde zich duidelijk niet enkel in de Europese context. In 1965 participeerden de pools van de

Devrient merkte in 1964 reeds op dat deze capaciteit nog kan worden uitgebreid door de creatie van
Internationale of mondiale pool (Devrient, J.N., "La responsabilite civile et l'assurance a raison du ris-
que nucleaire", Ac, 72).
Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 183.
Cfr. ;>i/ra bij de bespreking van de dekking van het nucleaire risico in de VS (hoofdstuk 13).
Het gaat met name om BelgiC, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italifi, Noorwegen en
Zwitserland; gevolgd door Nederland in 1958, Oostenrijk in 1959 en Japan in I960. Zie hierover De-
primoz, J., "International Co-operation in providing insurance cover for nuclear damage to third parties
and for damage to nuclear installations", o.c, 38; Mosthaf, H.D., "Haftung und Versicherung fur Kem-
risiken in der Europaischen Gemeinschaft", ZcifscAnyi/fir ^ern/ecAnrt, oktober 1964, 280.
Over de Belgische pool, zie o.m. Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac,
320 e.v, Claassens, H., "Kernenergie en aansprakelijkheidsverzekcringen", Kerze^en/igjwereM, 1984,
afl. 258, 35-36.; voor Nederland: Van Maanen, G.E., "Wettelijke aansprakelijkheid voor kemcentra-
les", A/erfeWanrfs Jum/e/i6/arf, 1981, afl. 11, 286-292; Hamburger, M., "De aansprakelijkheidsverzeke-
ring in Nederland voor schade door kemongevallen in West-Europa", A'erfer/a/irf^ yum<en6/arf, 1986,
afl. 42, 1335-1341.

Opvallend hierbij is de rol van Euratom die verschillende initiatieven nam met het oog op een zekere
harmonisatie van de verzekeringspolissen. Zo publiceerde Euratom een kaderpolis inzake civielrechte-
lijke aansprakelijkheid voor kemongevallen (Euratom, Directoraat-Generaal Industrie en Economie,
foorflflams(e oe^n/iVigen voor een verze/:en>igjcon^nc/ 6e^e//fenrfe we//eAy/fce /
vas/e/te/vim.sfa//af/e.s, EUR3127, 1966).
£xp«Me rfej A/o/i/i, 31.
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Euratomlidstaten bijvoorbeeld in de Amerikaanse, Zwitserse, Scandinavische, Oostenrijkse,
Turkse en Japanse pools*'. Vandaag bestaan er wereldwijd 28 van dergelijke pools; deze pools
zijn echter nog steeds niet in staat om de exploitant een volledige risicodekking te verschaffen
waarbij alle schade uit een kernongeval zou worden vergoed". Het aantal kernreactoren is op
mondiaal niveau gestegen van 15 in 1959 tot ongeveer 440 in 1992. Ongeveer de helft van deze
reactoren wordt door de overheid uitgebaat en is niet verzekerd'".

In 1992 participeerden wereldwijd naar schatting meer dan 1000 verzekeringsmaatschappijen in
nationale nucleaire pools'" en had de nucleaire verzekeringsindustrie een gecumuleerde ervaring
van meer dan 5.000 reactorjaren'" opgebouwd, waardoor toch meer gegevens bekend zijn betref-
fende de verzekering van het nucleaire risico. Sinds hun ontstaan is de capaciteit van de pools
aanzienlijk gestegen. Bijvoorbeeld in Frankrijk is de capaciteit gestegen van 7 miljoen FF in 1957
naar 157 miljoen FF in 1987"'; in de periode 1957-1990 is de capaciteit in de VS vertwaalf-
voudigd"'. Op het einde van 1998 zou de wereldwijde capaciteit van de nucleaire verzekerings-
pools ongeveer 2 miljard dollar bedragen^.

Sinds hun ontstaan werden de pools slechts eeYi enkele keer geconfronteerd met een zwaar verlies,
met name door het ongeval in Three Mile Island in 1979. De exploitant van TMI had bij twee
Amerikaanse pools een polis afgesloten ter dekking van materiele schade (eigenschadeverze-
kering). Deze dekking was beperkt tot een bedrag van 300 miljoen dollar"; het was meteen het
grootste bedrag dat ooit door de verzekeringsindustrie diende te worden uitbetaald. Bovendien
waren de twee Amerikaanse pools waarbij de exploitant van TMI was aangesloten herverzekerd
bij de meeste andere pools in de wereld. Vandaar dat heel wat verzekeringsmaatschappijen we-
reldwijd - waaronder Belgische en Duitse verzekeraars - zijn moeten tussenkomen als herverze-
keraar". Ook aan derden werden aanzienlijke bedragen uitgekeerd".

2.2 Z)e/?/iim«g va/i ee/t nuc/eai're

Een verzekeringspool is in essentie een mechanisme op basis waarvan een aantal verzekeraars
overeenkomt om voor bepaalde activiteiten en bepaalde risico's hun middelen te bundelen**, in

De Mori, B., "Rapport sur 1'etat actuel de 1'assurance nucleaire dans la Communaute", J
co//ooue sur /'assurance rfu moue nwc/eoire, Euratom, EUR 2642, 1966, 16-17.
A/uc/ear Power, /nsurance onrf r/ie Poo/ing ,!?yste/w, Special Edition of the Nuclear Pools' Bulletin,
1992 en Reitsma, S.M.S., "Nuclear Insurance Pools: History and Development", A/uc/ear /4cc;Yfente.
Z./'aW//7ies ana" Guarantees, Helsinki symposium 1992, 346.
"Kemvereekeringen in Belgie sinds 1957", Ac, 5; "Liability and Compensation for Nuclear Damage",
Ac, 32.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", Ac, 232.
De kemverzekeringen in Belgie sinds 1957, Ac, 5.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 32.
O'Connell, J.M., "Current Operating Practices of Nuclear Insurance Pools", in A/uc/ear /fcc/V/entt.
A/aWA-ries ana" Guarantees, NEA-IAEA, Paris, 1993, 351.
Warren, G., "Insurance for the Nuclear Industry", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Devel-
opments in Nuclear Energy Law", Ac, 345.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", Ac, 228. -; • •
Dow, J.C., "The Organisation and Development of International Liability Capacity and National Mar-
ket Pools with Special Reference to New Nuclear Countries", in A/uc/ear 77iirrf Par/y Lialii/iTy ana'/n-
surance. ftaiws anrf Prospec/s, Paris, OECD-NEA, 1985, 172-182. • ;
Cfr. /n/ra, in § 3.2.4 van hoofdstuk 13.
Warren, G., "Pooling operations: how nuclear insurance works", A/uc/ear fngineer/ng /n/erna/iona/,
1995, 30; Warren, G., "Insurance for the Nuclear Industry", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary
Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 342.
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die zin dat elke participerende verzekeraar een deel van het risico voor zijn rekening neemt. Naar-
gelang de pool optreedt als verzekeraar of als herverzekeraar wordt gcsproken van een medever-
zekeringspool of een herverzekeringspool.

Een verzekeringspool kan worden beschouwd als een vereniging van commerciele en onafhanke-
lijkc verzekeraars (zowel private verzekeraars als systemen van onderlinge verzekering) die con-
tractuccl overeenkomen een bepaald risico te dekken". Hierbij behoudt elk lid van de pool zijn
juridische en economische onafhankelijkheid en heeft het mechanisme enkel en alleen betrekking
op de dekking van het specifieke contractueel overeengekomen risico". Het doel van een derge-
lijke pool is dus niet noodzakelijk het creeren van een verhoogd rendement, maar veeleer de crea-
tie van een welbepaalde verzekeringscapaciteit. Over het algcmcen wordt een dergelijke pool in
het leven geroepen indien de mogelijkheden tot risicospreiding beperkt zijn, indien voor een
gegeven risico een capaciteit is vereist die de middelen van de individuele leden (zelfs indien
verenigd bij wijze van klassieke medeverzekering) te boven gaat of indien het een risico betreft
met biizondere gevaren, waardoor een dekking ervan via klassieke methoden nagenoeg is uitge-
sloten . Door middel van medeverzekering van het risico in ccn verzekeringspool kan op de
markt een dekking worden aangeboden die de capaciteit van een individueel lid van de pool te
boven *

De benaming nucleaire verzekeringspool wordt in het algemeen gebruikt als de vereniging van
verzekeringsmaatschappijen die dekking aanbieden zowel voor de aansprakelijkheid tegenover
derden als voor de eigenschade van de cxploitant. Niettegenstaande ccn aantal identieke kenmer-
ken, verschillen de nucleaire verzckeringspools van elkaar, met name op het vlak van de relatie
tussen de pool en de vcrzekerden. Er wordt dan ook ccn ondcrscheid gemaakt tussen een poo/en
een

In de VS en het Verenigd Koninkrijk wordt gesproken van een "pool" omdat de polissen worden
uitgeschreven in naam van de pool zelf en dit voor rekening van haar leden".

De meeste pools in Europa daarentegen functioneren op een andere manier. De polissen worden
niet uitgeschreven door de pool zelf, maar door een of meer van haar leden. Een van die leden
treedt op als "fronting company" en schrijft de polis uit in naam van de verschillende leden; ver-
volgens wordt dezc verzekering voor 100% overgedragen aan de pool die de dekking herverdeelt
overeenkomstig het door ieder lid onderschreven deel. Het is dus deze fronting company die de
directe contacten legt met dc verzekerden (exploitanten), die de premies int, de verzekcringspolis
uitschrijft en eventucle vorderingen afhandclt. Dc benaming "syndicaat" wordt gebruikt voor deze
Iaatstc manier van verzekeren"*; een syndicaat kan immers zelf geen verzekeringspolissen uit-
schrijven bij gebrek aan rcchtspersoonlijkheid. Syndicaten worden ook beschouwd als herverze-
kcringspools omdat hun functie er in essentie op is gericht de fronting company voor 100% te
herverzekercn. Het is bijgevolg voornamclijk de fronting company die de pool beheert en de
administraticve functics voor haar rekening neemt*'.

Belser, WE., "Uber die ZweckmaBigkeit der Poolung von Atomrisiken", o.c, 573.
Devrient, J.N., "La responsabilite civile et I'assurance a raison du risque nucleaire", Ac, 73.
Warren, G., "Pooling operations: how nuclear insurance works", o.c, 30.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 32.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", Ac, 210.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and insurance", Ac, 210.
Volgens Dow kan een syndicaat niet op elTiciCnte wijzc worden beheerd. Daarcnboven dient de fron-
ting company steeds loc te zien op haar eigen zakenbclangen waardoor zij kwelsbaar wordt voor in-
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Afhankelijk van de wijze van contracteren is dus een duidelijk verschil merkbaar in de contrac-
tuele relatie tussen de pools enerzijds en de exploitanten anderzijds". Een pool staat in direct
contact met de exploitanten; de polis wordt door de pool uitgeschreven in naam van haar leden
die optrcden als medeverzekeraar. Een syndicaat daarentegen treedt in de regel enkel op als her-
verzekeraar van haar fronting company.

2.3. WerW/ig va« rfe/wo/s

De pools schrijven polissen uit op collectieve basis, waardoor elke verzekeraar die een deel van
het nucleaire risico op zich neemt, slechts aansprakelijk is voor het deel waartoe hij zich ver-
bonden heeft. Jaarlijks verklaart elk lid van de pool voor welk bedrag het bereid is dekking te
verlenen en voor welke risico's (eigenschade, aansprakelijkheid tegenover derden en herverze-
kering van buitenlandse pools)". Het vermogen van de pool wordt gevormd door de som van de
bijdragen van de verschillende leden''''. Ten overstaan van de verzekerden fungeren de leden van
de pool als medeverzekeraar. Een nucleaire verzekeringspool is dan ook in de regel een medever-
zekeringspool". Elk lid is slechts gehouden tot de vooraf overeengekomen bedragen; tussen de
verschillende leden is geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid^. Op het moment waarop
uitkering dient te geschieden, zal elk lid van de pool dienen bij te dragen a ra/o van zijn participa-
tie zoals contractueel met de pool werd overeengekomen. Teneinde zijn verplichtingen na te
komen, zal elk lid daartoe de nodige reserves opbouwen". Indien een lid zijn verplichtingen niet
kan nakomen, wordt diens deel omgeslagen op de andere leden van de pool.

Er dient op te worden gewezen dat in vele landen een exploitant niet rechtstreeks met een nucleai-
re pool in contact treedt, maar dat dit veelal gebeurt door middel van een verzekeringsmakelaar;
dcze laatste zal contact opnemen met een van de leden van de pool, bijvoorbeeld de fronting
company, teneinde te onderhandelen over voorwaarden en premies^.

Een van de voornaamstc clementen in de werking van een nucleaire verzekeringspools is dat de
verzekering geschiedt op «e/-//ne /-eto;/fon ions*'. Dit houdt in dat het de individuele leden van
een pool niet is toegclaten om zelf in te staan voor de herverzekering van het door hen onder-
schreven deel van het risico. Door te participercn in een nucleaire verzekeringspool ontzegt een

vloeden uitgaande van haar clifinten en verzekeringsmakelaars, terwiji dergelijke invloeden nagenoeg
onmogelijk zijn bij een onafhankelijke en zelfstandige pool (Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insuran-
ce", Ac, 210).
M/c/ear Poiver. /nsura/ice nnrf //ie Poo/ing .System, Special Edition of the Nuclear Pools' Bulletin,
1992,7.
"Liability and Compensation", / .c , 33.
O'Connell, J.M., "Current Operating Practices of Nuclear Insurance Pools", in "Nuclear Accidents.
Liabilities and Guarantees", /.c, 349.
Camier, M.-C, "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", / . c , 188.
Devrient, J.N., "La responsabilite civile et l'assurancc a raison du risque nucleaire", Ac, 73.
Op aanbeveling van hct Europese Comite der Verzekeraars dienden voor het nucleaire risico, naast de
reserves zoals gebruikelijk voor eender welk ander risico, ook speciale veilighcidsrcserves te worden
opgebouwd ingeval de werkelijke kosten van een kernongeval groter zouden blijken dan de aangelegde
provisies ("Determination des reserves techniques en matiere d'assurance des risques atomiques", Co-
mite Europecn des Assurances, //uura/ice/or M«r/e<7r /nj/a//<»ion.s, IAEA, Legal Series N° 6, Wenen,
1970,113-114).
Deprimoz, J., "Regime Juridique des Assurances contre les Risques Nucleaires", £<//7ion5 rfw 7«rw-
C/ns.seur, Fasc. 55, 1995,20.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", Ac, 249; Warren, G., "Pooling operations: how nuclear
insurance works", o.c, 30.
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verzekeraar zich bijgevoig het recht op herverzekering van het risico; dit betekent dat elke verze-
keringsmaatschappij die deelneemt aan een van de pools precies weet tot welk maximum hij zal
zijn gehouden, met name tot de omvang van zijn participate in de pool™.

Daarnaast gebeurt de herverzekering van het nucleaire risico tussen de pools onderling; dit wordt
co/w/wo/i acroM/j/ remswrance genoemd". Volgens de verzekeraars levert deze werkwijze een
dubbel voordeel op. Doordat elk lid van de pool precies weet tot welk bedrag hij gehouden is, zal
hij bereid zijn een groter deel van het nucleaire risico te verzekeren dan bij conventionclc indu-
striele risico's. Daarenboven geschiedt herverzekering in de regel op directe wijze tussen de ver-
schillende nationale pools, zonder tussenpersonen, waardoor de kosten tot een minimum kunnen
worden beperkt. Tussen de pools wordt geen commissie gevraagd voor de herverzekering; er
wordt enkel een deel van de kosten aangerekend, gemiddeld 7,5% tegenover een commissie van
gemiddeld 30% op de conventionele herverzekeringsmarkt". Er wordt van uitgegaan dat de
herverzekering bij buitcnlandse pools, de verzekeringscapaciteit ten goede komt". De risico's die
bijvoorbeeld door Amerikaanse nucleaire pools worden onderschreven, werden in het begin van
de jaren negentig voor 72% herverzekerd . Het gevolg hiervan is dat een nationale pool in eigen
land slechts een gering deel van het nucleaire risico van de "eigen" installaties draagt'.

Het spreekt evenwel voor zich dat het aanvaarden van een deel in herverzekering geen ver-
plichting is voor een van die andere pools. Elke pool blijft volkomen vrij al dan niet in tc gaan op
een van een andere pool uitgaande vraag tot herverzekering. Dcze vaststelling werd door dc pools
zelf van belang geacht in de discussie rond de strijdigheid van de pools met de Europese con-
currentieregels .

De wijzc waarop de pools op elkaar een bcrocp docn voor herverzekering, geschiedt gTotendeels
op basis van een standaarddocument: SVa/irfard /fu/esyb/- /Ae 7>an.rac//on o/Facu/far/Ve ?̂c/«5u-
rance Aefween AW/ear Poo/s. Dit document bevat een aantal praktische richtlijnen, bijvoorbeeld
met bctrekking tot de betaling van de premies en verliezen, verdeling van kosten etc., al beschikt
een pool over de mogelijkheid om hiervan af te wijken".

De samenwerking tussen de pools wordt ook vergemakkelijkt doordat elke pool in een standaard-
document ("Basis of Operations") informatie over de wijze van werken, de polisvoorwaarden, de
leden etc. aan dc andere verspreidt™. Ook in relatie tot de landen van het voormalige Oostblok
wordt de dekking verleend op basis van een aantal standaarddocumenten™.

™ Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", Ac, 229. •• ' >
" "Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 33. '
™ "Nuclear Power. Insurance and the Pooling System", Ac, 1992; Reitsma, S.M.S., "Nuclear Insurance

Pools: History and Development", o.e, 345.
" De Mori, B., "Rapport sur Petal actuel de 1'assurance nucleaire dans la Communaute", o.c, 16.
'* "Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 34.
" O'Connell, J.M., "Current Operating Practices of Nuclear Insurance Pools", in "Nuclear Accidents.

Liabilities and Guarantees", Ac, 350.
" De Mori, B., "Rapport sur l'etat actuel de 1'assurance nucleaire dans la Communaute", o.c, 17.
" O'Connell, J.M., "Current Operating Practices of Nuclear Insurance Pools", in "Nuclear Accidents.

Liabilities and Guarantees", Ac, 354.
" De pool vormt het forum bij uitstek waar gegevens worden uitgewisseld inzake technische en veilig-

heidsmaatregelen en ongevallenstatistieken.
" "Nuclear Power. Insurance and the Pooling System", Ac, 1997; Warren, G., "insurance for the Nuclear

Industry", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Developments in Nuclear Energy Law", Ac, 347.
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Een bijkomend opvallend element in de werking van de nucleaire verzekeringspools, is dat een lid
van de pool dat rcchtstreeks of onrcchtstreeks (via een verzekeringsmakelaar) een vraag tot dek-
king van een nucleair risico ontvangt, verplicht is om deze vraag aan de pool voor te leggen*°. Het
komt vervolgens toe aan de pool om te bcslissen of hij het risico al dan nict zal dekken; enkel
wanneer hij beslist geen dekking te verlenen, zal het lid van de pool zelf een voorstel kunnen
formuleren.

De pool creeert de mogeiijkheid voor verzekeringsmaatschappijen om dee! te nemen aan een
markt waar zij anders door gebrek aan financiele capaciteit, aan technische kennis en expertise,
niet aan zouden kunnen deelnemen. Het feit dat ook kleine(re) verzekeringsmaatschappijen een
deel van het nucleaire risico kunnen verzekeren wordt over het algemeen gezien als een van de
grote voordelen van dergelijke pools^'. Ook kleine verzekeringsmaatschappijen kunnen bijgevolg
een deel van het nucleaire risico verzekeren, zondcr hun eigen capaciteit in gevaar te brengen.
Door middel van deze pools kan inderdaad elke verzekeringsmaatschappij die dat wenst een
contract afsluiten met de pool waarin wordt afgesproken welk deel van dc dekking die maat-
schappij voor haar rekening neemt. Het nucleaire risico wordt op deze wijze gespreid tussen de
verschillende bijdragende leden (dit wil zeggen die leden van de pool die elk een deel van het
risico onderschrijven) en herverzekeraars die een deel van het risico van de pool overnemen.

Ook in landen die geen eigen kerninstallaties hebben, bestaan nucleaire verzekeringspools, zoals
Denemarken en Portugal. Het doel van deze pools bestaat erin om dc anderc pools hcrverze-
keringscapaciteit aan te bieden. Bijgevolg kan worden gesteld dat elke nucleaire pool optreedt als
herverzekeraar, maar dat niet alle pools optreden als verzekeraar**.

van

Hoewel de werking en de organisatic van de verschillende pools onderling sterk kunnen verschil-
len, vertonen de pools een aantal gemeenschappelijke kenmerken".

Een eerste kenmerk is dat de nucleaire verzekeringspools nationaal zijn gcorganiseerd. Dit bete-
kent dat in principe enkcl nationale verzekeringsmaatschappijen lid kunnen worden van de pool
en dat de exploitant van een kerninstallatic enkel dekking kan vcrkrijgen bij de nucleaire verzeke-
ringspool van zijn land. Bij de start van de kernenergie-industrie werd geoordeeld dat de omvang
van het nucleaire risico een dergelijke monopolisering van de beschikbare middelen recht-
vaardigde".

Elke pool verschaft bijgevolg dekking voor een welbepaalde nationale markt: zo verschaft
SYBAN (Syndicat Beige des Assurances Nucleaires) dekking voor het nucleaire risico op de Bel-
gische nucleaire verzekeringsmarkt; de "Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's"
doet hetzelfdc op de Nederlandse markt*'. Wat betreft zijn verplichte verzekeringsdekking, kan
een Belgische exploitant zich enkel wenden tot de Belgische pool, kan de Nederlandse exploitant

w
Camier, M.-C., "Responsabilite et Assurance du Risque Atomique", Ac, 189.
Dow, J.C., "The organisation and development of international liability capacity and national market
pools, with special reference to new nuclear countries", in "Nuclear third party liability and insurance",
O'Connell, J.M., "Current Operating Practices of Nuclear Insurance Pools", in "Nuclear Accidents.

^ Liabilities and Guarantees", Ac, 355.
^ Belser, W.E., "Uber die ZweckmSBigkeit der Poolung von Atomrisiken", o.c, 573-575.
^ Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 320.

Domsdorf, E.P.M.W., "Intemationaal Atoomenergierecht", Ac, 717.
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zich enkel richten tot de Nederlandse pool, enz. Het nationale karakter van deze pools leidt dus tot
een uitschakeling van de concurrcntie tussen nucleaire verzekeraars. De totalc capaciteit van een
pool kan nochtans aanzienlijk verschillen van land tot land**. Socio-economische factoren evenals
verschillen in fec/rn/ca/ mA: asses.wien/ zouden hieraan ten grondslag liggen".

Tegenover deze nationale werking van de pools, staat een nauwe intemationale samenwerking,
met name op het vlak van de herverzekering, wat kan worden beschouwd als een tweedc bclang-
rijk kenmerk van de nucleaire verzekeringspools. Aangenomen wordt dat in dit marktsegment de
samenwerking tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen groter is dan voor klassieke
verzekeringsdekkingen^. Volgens de verzekeringsindustrie heeft het systeem van de in de jaren
vijftig opgerichte pools duidelijk zijn nut bewezen. Deze samenwerking neemt verschillende
vormen aan: jaarlijkse vergadcring van de poolmanagers, driejaarlijkse vergadering van de voor-
zitters van de pools, bijeenkomsten van ad-hocwerkgroepen die voor een specifieke reden werden
of worden opgericht en regelmatige bilaterale contacten tussen twee pools^ .

Tenslotte blijken ook de bilaterale verhoudingen en het bilaterale vertrouwen een bijzondere
plaats in te nemen in de werking van de nucleaire verzekeringspool*\

Dankzij de pools geniet de kernenergie-industrie een ruimere verzekeringsdekking dan eender
welke andere industrietak en dit tegen premies die aantrekkelijker zijn dan in andere verzeke-
ringstakken. Gesteld wordt dat de door de exploitanten betaalde premies nagenoeg zuivere pre-
mies zijn omdat slechts een klein deel van de premie wordt gebruikt ter dekking van operationcle
en administratieve kosten". Naarmate de nucleaire verzekeringsmarkt groeide, waren de pools
eveneens in staat de door hen gevraagde premies geleidelijk te verminderen. Naarmate meer
reactoren operationeel waren, konden de risico's beter worden gespreid en konden de premies
geleidelijk dalen. Vandaar werd geoordeeld dat een groter aantal te verzekeren kerninstallaties het
algemcne belang zou diencn'^. De premievermindering was evcnwel nict allcen het gevolg van
het toegenomen aantal kerninstallaties; met name de nucleaire exploitanten hebben de monopo-
liepositic van de nucleaire verzekeringspools meer en meer in vraag gesteld^.

2.5.

Zoals hierboven werd uiteengezet, is de nucleaire verzekeringsmarkt volledig anders georgani-
secrd dan de conventionele verzekeringsmarkt; toch tracht de nucleaire verzekeringsindustrie
eenzelfde dekking te bieden als de conventionele verzekeringsmarkt'''. De exploitant van een
kerninstallatie kan via de nucleaire verzekeringspool in de regel een dekking kopen voor machi-

Cfr. supra, bij de bespreking van de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant, § 3.1.5 van
hoofdstuk 4: vergelijking tussen enkele bedragen.
"Nuclear Power. Insurance and the Pooling System", Ac, 5.
Zo houden de pools om de twee a dric jaar bijeenkomslen waar ervaringen en gegevens worden uitge-
wisseld. Ook informeel bestaan er vrij verregaande kontakten tussen de verschillende nationale pools.
O'Connell, J.M., "Current Operating Practices of Nuclear Insurance Pools", in "Nuclear Accidents.
Liabilities and Guarantees", Ac, 353.
O'Connell, J.M., "Current Operating Practices of Nuclear Insurance Pools", in "Nuclear Accidents.
Liabilities and Guarantees", Ac, 349.
"Nuclear Power. Insurance and the Pooling System", Ac, 3.
De Mori, B., "Rapport sur l'etat actuel de l'assurance nucleaire dans la Communaute", o.c, 16.
Dit wordt verdcr besproken in § 4.4.1 van dit hoofdstuk.
Warren, G., "Insurance for the Nuclear Industry", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Devel-
opmenls in Nuclear Energy Law", Ac, 343.
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nebreuk, inkomensderving, transportverzekering, etc. De meeste pools verschaffcn dus meerdere
dckkingen: de aansprakelijkheid tegenover derden (zowel bij transport als bij de vastc kern-
installatie), eigcnschade van de exploitant, de verzekering tegen arbeidsongevallen, etc.

De (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant dekt over het algemecn dc gelde-
lijke gevolgen van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstalla-
tie voor schade veroorzaakt door een kernongeval, zelfs indien het kernongeval te wijten is aan
een uitzonderlijke natuurramp. Deze dekking van de exploitant sluit uiteraard aan bij de vereisten
van de internationale en nationale nucleaire aansprakelijkheidswetgcving".

Over het algemeen zal de verleende dekking onder de aansprakelijkheidspolis iets hoger liggen
dan het overeenkomstig de nationale wetgeving vereistc bedrag. Dit is ingcvoerd omdat de mccste
polissen die de dekking verlenen, voorzien in een maximale tussenkomst gedurende dc looptijd
van een polis, terwijl de Verdragen uitgaan van een aansprakelijkheidslimiet per ongeval. Bijge-
volg voorzien de polissen over het algemeen niet in een automatisch herstel van de dekking na
een ongeval, maar zal een uitbetaalde vordering Iciden tot een vermindcring van de beschikbare
dekking gedurende de looptijd van de polis (over het algemeen een jaar). Hiermee wordt verme-
den dat de maximale tussenkomst van een verzekeraar per jaar en per risico zou worden ovcr-
schreden'*. Toch kunnen op dit vlak verschillen bestaan in de polissen van de verschillcnde

Gewapende conflicten en oorlogen vormen ook in de nucleaire aansprakelijkheidspolis een klas-
sieke uitsluitingsgrond. Daarentegcn wordt in bepaaldc landen dekking verleend indien het kern-
ongeval is veroorzaakt door een ernstige natuurramp of door opstand of burgeroorlog. Daarcnte-
gen is schade door kernprocven en kcrnwapens steeds uitgesloten'®. Hiermec sluit deze dekking
aan op de bepalingen van het Verdrag van Parijs: dit biedt dc mogelijkhcid om de exploitant
aansprakelijk te stcllen voor schade vcroorzaakt door een natuurramp". Tegelijk is het Verdrag
uitsluitend van tocpassing op keminstallaties voor vrecdzaam gebruik'°°.

De aansprakelijkheidspolis moet duidclijk worden onderscheiden van de eigenschadeverzekering
van de exploitant. Deze dekking beantwoordt aan de vraag van de exploitanten om hun cnorme
investering in een kerninstallatie te beschermen"". Onder de eigenschadeverzekering worden
verschillende risico's gedekt: niet alleen dc klassieke brandverzekering, verzekering tegen machi-
nebrcuk'°~ of verzekering tegen extra-bedrijfskostcn, maar ook specifiek "nucleaire schade" wordt
verzekerd (bijvoorbeeld het ontsmctten van de site na een kernongeval)"".

Het beschikbare bedrag voor de eigenschadeverzekering van een exploitant is evenwel veel hoger
dan diens aansprakelijkheidsverzekering. De redenering van de verzekeraars is dat een nucleair

Lagorce, M., "Problemes pratiques de responsabilite et d'assurance nucleaires vus par un exploitant
francais", / /uwnnce/or M^c/ear /nita/tor/ons, IAEA, Ixgal Scries N° 6, Wenen, 1970, 103.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", / . c , 36.
Over het algemeen worden drie systemen onderscheiden. Deze werden besproken in § 4.1.5 van hoofd-
stuk 4.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 37.
Cfr. supra, in § 1.1.2 van hoofdstuk 4.
Cfr. supra, in § 1.1.2.3 van hoofdstuk 3.
"De kernverzekeringen in Belgie' sinds 1957", Ac, 29.
Zie hierover o.m. Lacroix, F., "L'assurance 'bris de machines' dans les installations nucleaires", in
/nsura/ice/or M/c/ear //isMA/ar/ons, IAIiA, Legal Series N° 6, Wenen, 1970, 105-110.
"Liability and Compensation for Nuclear Damage", Ac, 39.
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ongeval eerst schade zal berokkenen aan de installatie zelf en slechts in tweede instantie aan
derden"*. Een aantal exploitanten heeft echter de eigenschade zelf verzekerd via zogenaamde
"captives"; dit is een onderlingc verzekering van nucleaire exploitanten, 6«//en de nucleaire ver-
zekeringspools"".

Bij nagenoeg alle pools worden conventionele en nucleaire risico's binnen eenzelfde polis verze-
kerd omdat in een gegeven schadegeval het onderscheid tussen beide soorten risico's moeilijk kan
worden gemaakt. Eenzelfde oorzaak kan immers tot conventionele en nucleaire schade leiden"*.

Door de steeds strenger wordende veiligheidsvoorschriften is de waarde van de eigen installaties
van de exploitant door de jaren hecn blijven stijgen. Dit heeft ertoe geleid dat de pools in het alge-
meen niet zozeer de dekking van de aansprakelijkheid tegcnover derden als problematisch be-
schouwcn, maar wel dc dekking van de eigenschade van de exploitant"". In de wetgeving van de
meeste landen wordt aansprakelijkheid tegenover derden ofwel de verzekeringsplicht immers
beperkt.

3. D E BELGISCHE NUCLEAIRE VERZEKERINGSPOOL: SYNDICAT BELGE DES ASSURANCES NU-

CLEAIRES (SYBAN)

Ter illustratie van de werking van de nucleaire verzekeringspools wordt de Belgische pool als
voorbceld genomen. SYBAN of Sync/Zeal fle/ge day /Issurancey M<c/e'a/'res is de vereniging van
verzekeringsmaatschappijen waarop de Belgische exploitanten een bcroep kunnen doen ter dek-
king van zowel hun eigenschade als de verzekering van hun aansprakelijkheid"^. In eerste in-
stantie wordt nagegaan hoe en wanneer SYBAN werd opgericht (§ 3.1). Vervolgens worden de
toetredingsmodaliteiten tot SYBAN aan de orde gesteld (§ 3.2). Nadien worden de polis aan-
sprakelijkheid (§ 3.3) en de eigenschadepolis (§ 3.4) geanalyseerd. Tenslotte wordt de positie van
SYBAN op het einde van de jaren negentig besproken (§ 3.5).

J. /. Z)e opr/cwrt/ig van 5T£/liV

De oprichting van SYBAN is te situeren in de periode waar de eerste kemreactor in Belgie opera-
tioneel werd. De eerste kritische reactor in Belgie was de onderzoeksreactor van het Studiecen-
trum voor Kemenergie (SCK/CEN) te Mol, die op 11 mei 1956 de fase van criticaliteit bereikte.
In november van datzelfde jaar vergaderden verschillende verzekeringsmaatschappijen teneinde
de mogelijkheden te bestuderen om de risico's van nucleaire aard te dekken. Op die vergadering
werd beslist twee comites op te richten met als taak na te gaan welkc vorm de te creercn pool
diendc aan te nemen, dc statuten ervan op te stellen, het bepalen van het eigen behoud van de
verschillende leden van de pool en het aanknopen van onderhandelingen met buitenlandse pools
met het oog op internationale samenwerking. Uiteindelijk werden de statuten van SYBAN goed-

Milller, W., "The Role of the Insurance Industry in Covering Nuclear Third Party Liability Risks",
A/uc/ear 7Vn>rf Pn/vy /.mW/i/)' onrf /nsuronce, Milnchen symposium, NEA-IAEA, 1984, 171.
De reactie van enkele nucleaire exploitanten op de monopoliepositie van de nucleaire verzekerings-
pools wordt besproken in § 4.4.1 van dit hoofdstuk.
Hertel, G., "Basic principles of Insurance for Nuclear Risks", in "Insurance for Nuclear Installations",
Ac, 59.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", /.c, 249; Miiller, W., "The Role of the Insurance Industry
in Covering Nuclear Third Party Liability Risks", o.c, 171.
Zie ook onze eerdere analyse: Vanden Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechte-
lijke basis of via internationale Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Dekete-
laere, K. en Verhoosel, G., (red.), "Grensoverschrijdende milieuproblemen", Ac, 472.
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gekeurd op 23 juli 1957; op die datum sloten 56 verzekeringsmaatschappijen onmiddellijk aan bij
SYBAN en gaven 46 andere maatschappijen hun principieel akkoord onder voorbehoud van
latere bevestiging"". Toen na een jaar bleek dat de statuten een soepele en doeltreffende werking
in de weg stonden, werden de statuten aangepast; deze vernieuwde statuten werden van kracht op
1 September 1959. Niettegenstaande enkele kleine wijzigingen, bepalen deze statuten nog steeds
de werking van SYBAN.

J.2. 7V>efra/i«gs#w0rffl/i7«7«i «« wrftiwg va/i SFB/4/V

Een verzekeringsmaatschappij die een deel van het nucleaire risico wenst te onderschrijven, sluit
een overeenkomst met het syndicaat, waarbij de Statuten worden aanvaard. De toetreding tot
SYBAN is voorbehouden aan Belgische verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen en aan
de Belgische zetels of agentschappen van buitenlandse verzekeringsonderncmingen . Een kandi-
daat-lid geeft aan voor welke categoriecn risico's het wil bijdragen aan de pool en hoe groot deze
bijdrage is voor elk van die categoricen. Het maximum aan eigen behoud van een lid moet een
veelvoud zijn van 1 miljoen BEF (24.800 euro)'".

De leden worden verplicht SYBAN te raadplegen inzake elke vraag naar verzekering van nucleai-
re aard"". Dit betekent dat wanneer een lid van SYBAN vanuit de markt wordt gevraagd een
risico van nucleaire aard te dekken, deze maatschappij verplicht is deze vraag aan SYBAN voor
te leggen. Ofwel zal SYBAN in een dergelijk geval beslisscn de polis uit te schrijven, ofwel zal
SYBAN te kenncn geven dat zij zulks niet wenst te doen, in welk geval het desbetreffende lid van
SYBAN zich dient te houden aan de door het syndicaat opgelegde voorwaarden en premies. Op
dit vlak verliest een lid van SYBAN dus een deel van zijn autonomie op het terrein van de dek-
king van risico's van nucleaire aard, zelfs indien SYBAN het desbetreffende risico niet wil dek-

De leden van SYBAN verbinden zich ertoe om wat betreft hun aandeel in de onderschreven
risico's zich niet ciders te herverzekeren, noch rcchtstreeks, noch onrechtstreeks"^. Deze bepaling
sluit aan bij wat reeds hoger werd aangegeven, met name dat de leden van een nucleaire pool zich
niet zelf mogen herverzekeren, maar dat de herverzekering in ruime mate gedragen wordt door de
andere nucleaire verzekeringspools.

Niettegenstaande de term "syndicaat" treedt SYBAN evenwel zclf op naar de verzekerden toe,
terwijl bij een syndicaat in de regel een bepaald lid van de pool optrecdt als "fronting company".
SYBAN houdt dus het midden tussen een echt syndicaat en een zuivere pool naar Amcrikaans
model. De Duitse pool kan worden beschouwd als een syndicaat in dc echte zin van het woord
omdat een van de leden van de pool er optreedt als fronting company. Dit neemt niet weg dat een
aantal verzekeraars-ledcn een grote invloed uitoefenen op SYBAN. Drie Belgische verzekerings-
maatschappijen leveren de belangrijkste bijdrage aan SYBAN: Royal Beige, AG Fortis en de
KBC. In 1997 bedroeg het aantal leden van SYBAN 34 verzekeringsmaatschappijen, hetgeen
nominaal ccn daling is ten aanzien van het aantal leden in 1957. Deze daling is echter het gevolg
van verschillende fusies die zich hebben voorgedaan op de Belgische bank- en verzekerings-

"De kcrnverzekeringen in Belgie' sinds 1957", Ac, 2-3.
Artikel 3 van de statuten van SYBAN.
Artikel 8 van de statuten van SYBAN. >

J" Artikel 5 van de statuten van SYBAN.
Artikel 7 van de statuten van SYBAN. i
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markt"'' en is dus niet toe te schrijven aan het feit dat bepaalde maatschappijen de pool zouden
hebben verlaten"'.

5.J. Z>e flfl/jspraAe/yA/fe/rfsvmeAenwgspo/w van </« exp/oiVa/if va/i ee

Inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen, biedt SYBAN twee polissen
aan, met name een polis inzake de aansprakelijkheid van exploitanten van een kerninstallatie en
een polis inzake de aansprakelijkheid voor het vervoer van nucleaire stoffen. In het kader van dit
onderzoek wordt enkel de eerstgenoemde polis besproken.

De aansprakelijkheidspolis van SYBAN bevat een dekking voor conventionele of niet-nucleaire
risico's en voor nucleaire risico's. Dit is een bewuste keuze omdat in de praktijk moeilijk een
onderscheid kan worden gemaakt tussen nucleaire en niet-nucleaire of conventionele schade. De
lcden van SYBAN zijn van oordeel dat door dc groepering van bcide soorten risico's leemtcn in
de dekking worden vermeden'"\ De aansprakelijkheidspolis van SYBAN is dan ook onderver-
deeld in drie titcls: gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekering van nucleaire risico's en
niet-nucleaire risico's, bijzondere bepalingen met betrekking tot de verzekering van nucleaire
risico's en bijzondere bepalingen met betrekking tot de verzekering van niet-nucleaire risico's. De
dekking inzake niet-nucleaire risico's is in grote lijnen gelijklopend met de traditionele polis BA-
uitbating.

De polis hceft enkel betrekking op kcrninstallaties in de zin van het Verdrag van Parijs. Het wekt
dan ook weinig verwondering dat deze polis geregeld verwijst naar het Verdrag en naar de Bel-
gische uitvoeringswet van 22 juli 1985. Het heeft weinig zin deze bepalingen hier te herhalcn om-
dat deze wcrden bestudecrd in hoofdstuk 4. Hier worden slechts die aspecten van de polis bespro-
ken die van bijzonder belang zijn in het kader van het gevoerde onderzoek.

Met betrekking tot de vraag of zowel dekking wordt verleend voor accidentele als voor graduele
schade, bevat de polis geen bijzonderheden. De polis neemt letterlijk de definitie van het begrip
"kemongeval" over van het Verdrag van Parijs. Uit deze eerdere analyse van deze bepalingen
bleek dat dit begrip zowel accidentele als gTaducle schade omvatte"'.

Uitdrukkelijk uitgesloten zijn de schade veroorzaakt door een kemongeval tijdens transport van
nucleaire stoffen, schade veroorzaakt door wapens, schade aan de nucleaire installatie zelf en aan
gocderen die zich op het terrein van deze installatie verbinden en waarvan het gebruik verband
houdt met de installatie zelf en de schade voortvloeiend uit een kemongeval te wijten aan gewa-
pende conflicten, vijandelijkheden, burgeroorlog en oproer.

De premie van SYBAN houdt rekening met de volgende factoren: het vermogen van de reactor,
de inplanting daarvan, de veiligheid op het gebied van beheer en beleid en seismologische facto-
ren. In normale gevallcn wordt in dc berckening van de premie met de verwachte schade rekening
gchouden, maar gezien een beperking van aansprakelijkheid tot 12 miljard BEF geldt, is de om-
vang van het potentieel verlies gekend. De premie is volledig vooraf betaalbaar.

Zo zijn de Generate en de ASLK gefuseerd tot de Fortis-groep en zijn de Kredietbank, Cera en ABB
gefuseerd tol dc K.BC Bank en Verzekeringen.
Gesprek met dhr. V. Verbraeken, directcur van SYBAN, 10 december 1997.
"De Kemverzckeringen in Bclgie' sinds 1957", Ac, 22.
Cfr. jupro, in § 1.1.1.3 van hoofdstuk 3.
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De verzekeringswaarborg is enkel van toepassing "op schade voortvloeiend uit kemongevallen
die zich voordoen tijdens de waarborgperiode, dit wil zeggen vanaf de aanvangsdatum van de
overeenkomst en voor de datum waarop de opzegging van de overeenkomst van kracht wordt""*.
Bovendien is de waarborg slechts van kracht als de schade het voorwerp uitmaakt van cen cis tot
schadeloosstelling ingediend binnen een termijn van ten hoogste 10 jaar vanaf dc dag van het
kemongeval, en van drie jaar vanaf ofwel de datum waarop het slachtoffer kennis hccft gehad van
de schade en van de identiteit van de exploitant, ofwel de datum waarop hij redelijkerwijze geacht
kan worden hicrvan kennis te hebben gehad. Ook deze bepaling sluit aan bij de bepalingen van
het Verdrag van Parijs.

Uit de geciteerde bepaling van de aansprakelijkheidspolis van SYBAN valt evenwel niet eendui-
dig af te leiden of toepassing wordt gemaakt van de act-committed, dan wcl van de loss-occur-
rence dekkingsgrondslag. Het is onduidelijk of uit artikel 17 van de polis moet worden afgeleid
dat het kemongeval (als schadeverwekkende gebeurtenis) dan wel de schade zich moct hebben
voorgedaan tijdens de waarborgperiode. Aangezien de polis is onderworpen aan de bepalingen
van dc Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst'", kan enkel een loss-occurrence
dekkingsgrondslag worden gehanteerd'^". De regel in deze wet is nameiijk dat de schade zich
tijdens de waarborgperiode moet hebben voorgedaan; voor bepaalde risico's zoals catastro-
ferisico's kan evenwel de claims-made grondslag worden gehanteerd.

Het lijkt aannemelijk om ervan uit te gaan dat de polis van SYBAN de loss-occurence grondslag
hanteert, evenwel met een beperking van het inloop- en van het uitlooprisico. Indien zich tijdens
de waarborgperiode een schade zou voordoen ingevolge een kemongeval van voor het in working
treden van de polis, dan zal geen dekking worden verleend'"'. Ook het narisico wordt beperkt: een
slachtoffer beschikt slechts over een bepcrkte termijn om zijn vordering in te dienen. Op deze
wijzc wordt in feite een combinatic gemaakt tussen ccn loss-occurrence en een claims-made
dekkingsgrondslag. Toch gaat de beperking in de polis vrij ver: SYBAN verleent enkel dekking
indien de vordering werd ingediend binnen een termijn van 10 jaar na het kemongeval, dit onge-
acht het feit of de polis intussen al dan niet is verstreken. Deze bepaling vlocit voort uit de beper-
king van de aansprakelijkheid van het Verdrag van Parijs'".

De hoogte van de dekking verleend onder de aansprakclijkheidsverzekeringspolis wordt bepaald
door het bedrag dat door of krachtens de wet van 22 juli 1985 werd vastgestcld, zijnde 4 miljard
BEF onder de oorspronkelijke wet en 12 miljard BEF onder de gewijzigde wet.

Volledigheidshalve wordt erop gewczen dat in 2000 SYBAN werk heeft gemaakt van een C7a;>ns
//am////ig Procedure'*'. De bedoeling is om zo efficient mogclijk de kosten naar aanleiding van
een schadegeval onder controle te houden. In deze context dient te worden herinnerd aan de wet

Artikel 17 van de aansprakelijkheidsverzekcringspolis.
Artikel 2, b van de aansprakelijkheidspolis van SYBAN verklaart uitdrukkelijk dat de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst van toepassing is op de polis, in zoverre er in dc algemene voorwaarden
niet van wordt afgeweken krachtens de wet van 22 juli 1985. Ren dcrgelijke afwijking betreft met na-
me de duur van de verzekeringsovereenkomst. Daarnaast verwijst de polis in verschillende gevallen
uitdrukkelijk naar de wet op de landverzekeringsovereenkomst (inzake opzegging, inzake de verplich-
tingen bij schadegeval en inzake de cumulatie van verzekeringen); inzake de wijziging van het risico
worden de wetsbepalingen overgenomen.
Cfr. supra, § 5.3.1 van hoofdstuk 5.
Het spreekt voor zich dat dit een louter theorctische hypothese is, aangezien SYBAN "van in het
begin" de aansprakelijkheid van de verschillende Belgische exploitantcn heeft gedekt.
Cfr. supra, in § 3 van hoofdstuk 4.
Qesprek met de heer V. Verbracken, Directeur van SYBAN, 5 September 2000.
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op de landverzekeringsovereenkomst op basis waarvan de aansprakelijkheidsverzekeraar - en dus
ook SYBAN -verplicht is om bovenop het bedrag van de aansprakelijkheid cen bedrag te reserve-
ren voor de kosten naar aanleiding van een schadegeval. Overcenkomstig de bepalingcn van de
wet op de landverzekeringsovereenkomst worden de gerechtskosten en interesten en de reddings-
kosten tengevolge van een kernongeval gedekt bovenop het bedrag van de aansprakelijkheid van
de exploitant'**.

A van

De wetgeving inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongevallen en de hierboven
besproken aansprakelijkheidsverzekeringspolis van de exploitant zijn niet van toepassing op scha-
de die werd toegebracht aan de installatie, zelfs indien de exploitant geen eigenaar is van de in-
stallatie.

Gelet op de enorme investeringen van de exploitant bij de bouw en het onderhoud van de kemin-
stallatie, worden zeer hoge bcdragen verzekerd in de eigenschadeverzekering van de exploitant.
Door de tussenkomst van SYBAN bereikte de verzekerde waarde van Doel 4 en Tihange 3 in
1997 60 miljard BEF per eenheid. In datzelfde jaar was deze dekking gekoppeld aan een vrij-
stelling van 600 miljoen BEF; voorheen bedroeg de vrijstelling 50 miljoen BEF per eenheid, maar
deze is op uitdrukkelijke vraag van Electrabel opgetrokken tot 600 miljoen BEF. Het verzekerde
bedrag werd vrij overeengekomen tussen SYBAN en Electrabel (de exploitant), hetgeen resul-
teerde in een premiedaling voor Electrabel.

Ter dekking van de eigenschade, schrijft SYBAN drie polissen uit: verzekering tegen stoffelijke
schade, verzekering tegen machinebreuk en verzekering van extra-bedrijfskosten. De polis stof-
felijke schade kan worden vergeleken met de brandverzekeringspol is op de conventionele markt,
en hctzelfde geldt voor de polis ter dekking van machinebreuk.
De door SYBAN uitgeschreven polis inzake stoffelijke schade dekt:
• basisgevaren: accidentele radioactievc besmetting, accidentele bestraling en overdreven tem-

pcratuur met een accidenteel karakter;
• bijkomende gevaren: brand, ontploffing, blikseminslag, orkaan, storm, vorst en water - behal-

ve overstroming;
• bijzondere gevaren of gevolgen van bepaalde tussenkomsten of incidenten zoals: inzetten van

hulpdiensten, sloping, instorten van gebouwen, rook, corrosiedampen, aanslagen, vandalisme,
kwaadwilligheid, arbeidsconflicten;

• ontsmettingskostcn om niet-accidentele radioactieve besmetting te vermindercn of te verwij-
deren voor herstelling of vcrvanging van de beschadigde goederen.

De belangrijkste uitsluitingen van deze polis zijn:
• schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om door structuurwijziging van de

atoomkem tot ontploffing te komen;
• schade die ontstaat gedurende proefnemingen of herstellingswerken, die gepaard gaan met

uitschakeling van de essentiele regclings- of veilighcidssystemen;
• de graduele radioactieve besmetting voortvloeiend uit de normale werking van de reactor;
• schade die voortvloeit uit een bedrijfsonderbreking ten gevolge van een staking van het per-

soneel.

Cfr. sw/?ra, in § 4.4.2 hoofdstuk 5.
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Belangrijk is dat de vergocding van de schadegevallen gebeurt op basis van de nieuwwaarde van
de beschadigde goedcren en dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van verhaal tegcn de
verzekerden, hun aangestcldcn, hun deelgenoten, hun onderaannemers, hun leveranciers en
dienstverleners, tegen elke natuurlijke en rechtspersoon die zich op verzoek of met de toclating
van de exploitant binnen de omheining van de kerninstallatie bevindt.

Wat betreft de polis machinebreuk dient te worden opgemerkt dat de herstclling of vervanging
van voorwerpen die door een kemongeval werd beschadigd, in een aantal gevallen een vooraf-
gaandelijke ontsmetting vereist. Door de radioactieve omgeving dienen bijzondcrc behande-
lingstechnieken te worden aangewend, hetgeen aanzienlijke bijkomende kosten met zich mcc-
brengt. Vandaar dekt de machinebreuk-polis naast de vergoeding van de breuk aan de machines
zelf, ook de terugbetaling van deze bijkomende kosten, met dien vcrstande dat op de verzekering
tegen machinebreuk in de zone van hoge radioactiviteit een belangrijk eigen risico van toepassing
is en dat ook de premie vrij hoog is.

Tenslotte biedt SYBAN ook een polis aan voor de verzekering van extra-bedrijfskosten. Het
betreft onrechtstreekse verliezen die de exploitant kan lijden ingevolge een kemongeval: vaste
kosten, financiele gevolgen van de bedrijfsonderbreking en winstderving'". Deze polis dekt de
bijkomende bedrijfskosten van dc kerninstallatie, met name de uitgaven die werden gedaan om de
gevolgen van elke totale of gedeeltelijke onderbreking van de activiteit te beperken.

i.5. /Vwi/ie von SJ'/f/lA' op /ief if/itfe vaw rfe/arew

Naar het einde van de jaren negentig is de positie van SYBAN ernstig bemoeilijkt, met name
omdat de grootste exploitant in Belgie', Electrabel, op zoek ging naar concurrentie op de nucleaire
verzekeringsmarkt.

In eerste instantie wcrd via een verzekeringsmakclaar een buitenlandse verzekeraar bereid gevon-
den om een verzekeringsdekking inzake aansprakelijkheid te verschaffen'^. Nadat Electrabel zijn
polis met SYBAN had opgezegd, heeft SYBAN zijn tarieven herzien. Doordat de premies met
25% werden verminderd besliste de exploitant om toch bij SYBAN te blijven. Terwijl Electrabel
in het midden van de jarcn negentig jaarlijks ongeveer 800 miljoen BEF aan premies betaaldc,
leidde de concurrentie op de verzekeringsmarkt tot een premiebesparing van 100 miljoen per jaar.
Deze cijfers dienen echter te worden gerelativeerd omdat Electrabel de vrijstelling had opgetrok-
ken van 50 miljoen naar 600 miljoen BEF en deze vrijstelling via een eigen captive verzekerdc.

In 1998 ging Eletrabel nog een stap verder en werd voor de eigenschadeverzekering per 1 januari
1999 overgestapt naar NEIL, dc Amcrikaanse captive van de nucleaire exploitanten. Blijkbaar
biedt NEIL een bredere dekking en wordt de eigenschadeverzekering gedekt onder een enkele
polis, wat niet het geval is bij SYBAN. Meteen is de dekking zelf opgetrokken tot 80 miljard BEF
per ongeval'"'. Deze overstap had voor SYBAN emstige financiele gevolgen omdat meteen zijn

"Dc kemverzekeringen in Belgie sinds 1957", / .c , 33.
Gesprek op 22 december 1997 met dhr. A. van den Abeele, Directeur van het Departement Verzeke-
ringen en Risicobeheer van Tractebel.
Met dien verstande dat een dekking wordt geboden van 60 miljard BEF per site en per ongeval en dat
daar bovenop een dekking wordt verleend van 20 miljard voor de twee sites van Electrabel samen (Ge-
sprek op 5 September 2000 met dhr. A. van den Abeele, Directeur van het Departement Verzekeringen
en Risicobeheer van Tractebel).
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omzet werd gehalveerd'**. Inzake eigenschade werd nog enkel dekking verleend aan Belgopro-
cess en Belgonucleaire. ••• • - • •

Electrabel heeft ook in 2000 de concurrence willen bevorderen door het uitschrijven van een
openbare aanbesteding ter zake van de dekking van de aansprakelijkhcid tegenover derden'*'.
Dezc aanbesteding had betrekking op de "nieuwe" aansprakelijkheid van de exploitant overeen-
komstig de gewijzigde wet van 1985"° . Uiteindelijk heeft een drietal verzekeraars ingeschreven
op deze aanbes ted ing ' " en heeft Electrabel de aansprakelijkheidsdekking aan SYBAN toegewe-
zen.

Deze vcrschillende ontwikkelingen geven aan dat tenminste een aantal nucleaire exploitanten
steeds mecr op zoek gaat naar concurrentie op de nucleaire verzeker ingsmarkt ' " . In de onder-
staandc paragraaf wordt nader ingegaan op de verenigbaarheid van de (nucleairc) vcrzekerings-
pools met het Europese mededingingsrecht.

4. V E R E N I G B A A R H E I D VAN DE ( N U C L E A I R E ) V E R Z E K E R I N G S P O O L S M E T H E T E U R O P E S E CON-

CURRENTIERECHT

Uit dc vorige hoofdstukken blijkt dat de poolvorming op de nucleaire verzekeringsmarkt dc con-
currentie op deze markt sterk kan beperken: dc nucleaire verzekeringspools zijn immers per land
georganisccrd. In Europa bestaat cr slcchts een nucleaire verzekeringspool per land; ccn exploi-
tant kan geen dekking vcrkrijgen bij een andcrc nucleairc verzekeringspool dan de eigen nationale
pool. Dit doct vragen rijzen naar de verenigbaarheid van de nucleaire verzekeringspools met het
communautaire mededingingsrecht.

Eerst worden de grote lijnen van het EG-concurrentierecht, en met name de artikelen 81 en 82 van
het EG-Vcrdrag besproken (§ 4.1); nadien wordt het algemcnc communautaire concurrentierecht
toegepast op de verzekcringssector (§ 4.2). Het EG-concurrentiebeleid ter zake van de gemeen-
schappelijke dekking van bepaalde risico's wordt in § 4.3 aan de orde gesteld. In de laatste para-
graaf tenslottc worden deze regels specifiek toegepast op de nucleaire verzekeringspools (§ 4.4).

4. /. //«/ fwropese co/icH/renfierec/r/

Een van de basisdoelstellingen van het Verdrag van Rome is het tot stand brcngen van een ge-
mcenschappelijke interne markt waar de concurrentie niet wordt vervalst'". Zoals bekend vormen

In 1996 had SYBAN een jaaromzet van 1 miljard BEF. In 1996 ontving SYBAN een totaal van 785
miljocn BEF aan premies van haar klanten (Belgische exploitanten) en 205 miljoen BEF als herverze-
keraar. Voor de bedragen die SYBAN zelf herverzekerde bij de anderc pools betaalde het, eveneens in
1996, 600 miljoen aan premies in herverzekering. Het totale bedrag dat onder de leden werd herver-
deeld bedroeg 393 miljoen BEF (Verslag van de Algemene ledenvergadering van SYBAN in mei
1997). Nadat Electrabel de eigenschadeverzekering via NEIL ging dekken, bedroeg de omzet nog een
half miljard BEF (Gesprek op 5 September 2000 met de heer V. Verbraeken, Directcur van SYBAN).
De aankondiging van deze aanbesteding werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschap (PS, 12 mei 2000, S/91, 060634).
Cfr. supra, in § 3.1.2.2 van hoofdstuk 4.
Gesprek op 5 September 2000 met dhr. A. van den Abeele, Directeur van het Departement Verzekerin-
gen en Risicobeheer van Tractcbcl.
In § 4.4.1 van dit hoofdstuk wordt teruggekomen op de reactie van enkele exploitanten op de monopo-
liepositie van de nucleaire verzekeringspools.
Artikel 3, g van het Verdrag van Rome.
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de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag de basis van het Europese concurrentierecht'". Hieron-
derzal dc structuur van artikel 81 worden besproken: zowel het principiele kartelverbod (4.1.1),
de sanctie (4.1.2), de vrijstellingsvoorwaarden (4.1.3) als de strekking van artikel 82 (4.1.4) wor-
den aan de orde gesteld.

Voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, is Verordening 17'" , die aan-
geeft over welke bcvoegdheden de Commissie ter zake beschikt, van belang. Deze Verordening
wordt als dusdanig niet afzonderlijk besproken, maar een aantal inhoudelijke bepalingen wordt in-
cidentecl aan de orde gesteld. Hier wordt niet stilgestaan bij de verhouding tussen de bevoegdhe-
den van dc Commissie en dc nationale kartelautoriteiten"* en evenmin bij de Europese regelge-
ving inzake conccntraties van ondcrnemingen. De in het kader van dit onderzoek relevantc con-
currentiebcpcrkende maatregelen zijn vooral de kartelafspraken tussen verzekeringsondeme-
mingen die leiden tot de creatic van nucleaire verzekcringspools.

4.1.1. Artikel 81, lid 1: kartelverbod (ex artikel 85)

Artikel 81, lid 1 van het EG-Verdrag verbiedt afspraken tussen ondernemingen, besluiten van
ondememingsverenigingen, en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de handel tussen
lidstaten ongunstig kunnen bcTnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat dc mede-
dinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

Artikel 81, lid 1 vindt een ruime toepassing doordat zowel het ondememingsbegrip als het begrip
"overeenkomst" ruim worden ge'interpreteerd. Ook dienstverlenende entiteiten en fysieke perso-
nen die een vrij beroep uitoefenen vallen onder het begrip onderneming'" "®. Daarnaast vallen
zowel bilaterale afspraken, ge/7//e/ne/j'y a^reewen/5- als aanbevclingen van bepaalde verenigingen
onder het principiele verbod, zclfs indien niet alle leden van die vereniging dc aanbeveling vol-
gen'"

Voorwaarde is wel dat het kartel een impact heeft of kan hebben op het intracommunautaire
handelsverkeer. Een kartel is cnkel verboden indien het dc handel tussen lidstaten ongunstig kan
beinvioeden en indien het kartel ertoe strekt of tot gevolg hecft dat de mededinging binnen de
gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vcrvalst. Hierbij is het voldoende dat de
verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt wordt bemoeilijkt of dat de concurrcntie-
structuur wordt aangetast''"'. Het spreckt voor zich dat een dergelijke aantasting in de meeste
gevallcn voorhanden zal zijn indien het kartelafspraken betreft tussen ondernemingen in vcrschil-
lende lidstaten. Ook kartelafspraken gemaakt tussen ondernemingen binnen eenzelfde lidstaat

De vroegere artikelen 85 en 86 van het Verdrag.
Raadsverordening van 6 februari 1962, PS, 21 februari 1962, 204/62, meermaals gewijzigd.
Zie over de verhouding tussen de Europese Commissie en de Belgische karteloverheden o.m.: Stuyck,
J., "Europees en nationaal concurrentierecht in de verzekeringssector", in //ef £uropees Co/icu/ren/ie-
6e/eirfi'/j rfe KerzeAen«g^ec/or, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 1994, 89-119.
Marescau, M., Van den Bossche, A.M. en Tison, M., furopees Gemee/ircAapjrec/if. Bron/ie/t6oe* //.
fwropees Arorre/rec/i/, Story Scientia, Brussel, 1992, 9.
Wel is een voldoende graad van onafhankelijkhcid vereist tussen de verschillende ondernemingen; zo
is artikel 81 niet van toepassing op afspraken tussen moeder- en dochterondememingen indien de
dochterondememing haar beleid niet volledig zelf kan bepalen (H.v.J., 11 april 1989, zaak 66/86,
Ahmeed Saeed tegen Zcntrale, Jur., 1989, 848).
Zaak 39-40/92, Groupement des Cartes Bancaires 'CB' en Eurocheque International tegen de Commis-
sie, 1994.
Zie bijvoorbeeld HvJ, 4 mei 1988, zaak 30/87, Bodson t. Pompes funebres, y«r , 1988, 2479.
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kunnen onder het kartelverbod vallen omdat deze afspraken de toegang tot de markt waarin het
kartel van kracht is, ernstig kunnen bemoeilijken''". Zelfs kartelafspraken van ondememingen
buiten dc Gemeenschap, en zonder dochterondernemingen binnen de EG, maar die actief zijn op
de EG-markt, worden geviseerd''".

4.1.2. Artikel 81, lid 2: sanctie

Lid 2 van artikel 81 verklaart dat verboden kartels van rcchtswege nietig zijn. Deze nietigheid kan
enkel door de nationale rechter worden uitgesproken en dus niet door de Europese Commissie of
het Europees Hof.

4.1.3. Artikel 81, lid 3: ontheffing j .

Overeenkomstig artikel 81 lid 3 kan een vrijstelling of ontheffing worden verleend; dit artikel
maakt het dus mogelijk dat kartels die onder het principiele verbod van lid 1 vallen, worden vrij-
gcsteld van toepassing van het verbod. Op basis van Verordening 17 kan een vrijstelling enkel
worden verleend door de Europese Commissie''".

De voomaamste technieken op basis waarvan vrijstelling of ontheffing kan worden verleend zijn
de individuele ontheffing en de groepsvrijstelling. Teneinde te kunnen genieten van een indivi-
duele ontheffing dient een kartelovereenkomst tc worden aangemeld. Een dergelijke aanmclding
is niet verplicht maar biedt de partijen twee duidelijke voordelen: enkel aangemelde overeenkom-
sten komen in aanmerking voor vrijstelling onder de voorwaarden van paragraaf 3 en zodra de
overeenkomst is aangemeld kan de Commissie vanaf de dag van de aanmelding geen boete op-
leggen aan de betrokken partijen. Bedrijven worden dus niet gesanctioneerd voor inbreuken ge-
plcegd tijdens de periode van aanmelding. Dergelijke individuele ontheffingen worden steeds
verleend voor een bepaalde duur, die evenwel kan worden verlengd.

In andere gevallen vaardigt de Commissie een Verordening uit waarin een groepsvrijstelling
wordt aanvaard. De bedoeling van een dergelijke groepsvrijstelling is een efficientere toepassing
van artikel 81, lid 3 gelet op het grote aantal aanmeldingen. Dergelijke groepsvrijstellingen be-
staan bijvoorbeeld in het kader van de intellectucle eigendom (knowhow-overeenkomsten, licen-
tie-overeenkomsten), in de transportsector en in de verzekeringssector. Deze groepsvrijstellingen
bevatten een lijst met contractclausules die weliswaar de concurrence kunnen beperken, maar die
toch worden aanvaard. Indien bepaalde afspraken tussen ondememingen onder de groepsvrij-
stelling vallen, dient geen aanmelding te gebeuren. Overeenkomstig artikel 2 van Verordening 17
kan de Commissie vaststellen dat niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 81, § 1 en dat
daarom niet dient te worden opgetreden tegen de desbetreffende afspraken tussen ondememingen

Essentieel is evenwel dat vrijstelling enkel kan worden verleend indien is voldaan aan vier cumu-
latieve voorwaarden:

Onder meer HvJ, 11 juli 1985, zaak 42/84, Remia t. Commissie, ./wr, 1985, 2545; HvJ, 11 juli 1989,
zaak 246/86, Belasco t. Commissie, 7«r., 1989, 2117.
De gekende Woodpulp-zaak: HvJ, 27 September 1988, zaak 125-129/85, Houtslijp t. Commissie, y«r.,
1988,5193.
Fitzsimmons, A., /«iuronce Compe/ifion law, Graham & Trotman, Londen, 1994, 52-53.
Over de procedure omtrent het bekomen van een negatieve verklaring, zie o.m. Fitzsimmons, A.,
"Insurance Competition Law", / .c , 100 e.v.
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• het kartel dient bij te dragen tot de verbetering van de productie of de distribute van de pro-
ducten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang;

• een billijk deel van de uit het kartel voortvloeiende voordelen dient aan de gebruikers ten
goede te komen;

• de beperking van de mededinging dient onmisbaar te zijn voor het bereiken van het beoogde
doel en

• de mededinging mag niet voor een wezenlijk deel worden uitgeschakeld.

Artikel 8, lid 1 van Verordening 17 bepaalt dat deze vrijstelling wordt verleend voor een bepaalde
termijn en koppelt hieraan een aantal voorwaarden en verplichtingen. Indien de voorwaarden van
artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag vervuld blijven, kan dc beschikking op verzoek worden
verlengd. De Europese Commissie beschikt overigens over de bevocgdheid om haar beschikking
te wijzigen of in te trekken of zij kan bepaalde handelingen verbieden, bijvoorbeeld indien de
feitelijke omstandigheden op een wezenlijk punt zijn gewijzigd, of indien de betrokkenen zich
gedragen in strijd met een bij de beschikking opgelegde verplichting'^. Over het algcmecn wor-
den vrijstellingen in de verzekeringssector verleend voor een - vernieuwbare - periode van vijf
tottienjaar'''*.

4.1.4. Artikel 82: misbruik van machtspositie (ex artikel 86)

Artikel 82 verbiedt een onderncming om misbruik te maken van haar machtspositie; hierop zijn
geen vrijstellingen of uitzondcringen mogelijk. Analoog aan de toepassing van artikel 81, lid 1
wordt als criterium gehanteerd de beperking van het intercommunautaire handelsverkcer. Van een
machtspositie is sprake indien een onderneming door haar positie op de markt de concurrentie
beperkt en zich jegens haar afhemers en de consument in belangrijke mate onafhankelijk ge-
draagt""

Bij de beoordeling of sprake is van m/^ru/Jt van machtspositie wordt rekening gehouden met het
desbctreffende product, met het geografisch gebied waar de machtspositie'''* bestaat en met de
vraag of de machtspositie van tijdelijke dan wel permanente aard is''".

De artikelen 81 en 82, zoals hierboven kort besproken, vormen de ruggengraat van het Europese
mededingingsrecht. In het kader van dit onderzoek dient vervolgens dc vraag tc worden beant-
woord of deze principes ook op de verzekeringssector kunnen worden toegepast.

^.2. £n/-0/;ees co/icw/ve/if/erecAf toegeparf op rfe vme/cenMg.«ec/0r"°

Van bij het in werking treden van het Verdrag van Rome betwistte de verzekeringssector de
toepasselijkheid van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag op verzekeringsovereenkom-

Artikel 8, 3° lid van de Kartelverordening.
Fitzsimmons, A., "Insurance Competition Law", Ac, 106.

' " HvJ, 3oktober 1985, zaak 311/85, CBEM t. CLTen lPB.yur, 1985,3261.
" ' Zie bijvoorbeeld HvJ, 21 februari 1973, zaak 6/72, Continental Can t. Commissie, 7ur., 215; HvJ, 14

februari 1978, United Brands t. Commissie, zaak 27/76, Jur., 1978, 207.
Merkin, R. en Rodger, A., £C/nsurance /.ow, Longman, London, 1997, 165.
Zie om. Bigot, J., "Traite", / . c , 713 e.v.; Fitzsimmons, A., "Insurance Competition Law", Ac, 311;
Fitzsimmons, A., "The Application of EC-Anti-Trust Law to the Insurance Industry", in McGee, A. en
Heusel, W. (ed.), 77ie /.aw a/irf Prac/i'ce o/ZruKra/ice HI //ie Si/ig/e furopea/i A/arte/, Academy of Eu-
ropean Law in Trier, Bundesanzeiger, 1995, Keulen, 25-39.
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sten'". De verzekeringssector argumenteerde dat het communautaire concurrentierecht niet van
toepassing was op de sector, gelet op de specifieke kenmerken van de sector, die erin bestaat dat
de prestatie van een der contractanten afhangt van een grote onzekerheidsfactor, en dat een onbe-
perkte mededinging in het verzekcringswezen zou kunnen leiden tot dc ondergang van heel wat
verzekeringsondernemingen'". Bovendien achtte de sector het verbod van artikel 81 niet van
toepassing zolang de Raad, overeenkomstig artikel 87, lid 2, geen specifieke uitvoeringsmaat-
regelen had uitgevaardigd.

In 1984 verklaarde de Europcse Commissie in de Nuovo Cegam zaak'" dat artikel 81 (85 oud)
wel degelijk van toepassing was op de verzekeringssector. Deze visie werd later bevestigd door
het Europees Hof in de zaak Ker6a/;rf <fer Sac/ivera'c/iew' "*. Het Hof stelde dat wanneer het
Verdrag bepaalde activitciten aan de toepassing van de mededingingsregels heeft willen onttrek-
ken, het ter zake een uitdrukkelijke uitzondering heeft voorzien en dat een dergelijke uitzondering
niet voorhanden is voor de verzekeringssector. Uit het arrest kunnen een aantal krachtlijnen wor-
den afgeleid. Ten eerste ontsnapt een afspraak niet aan de toepassing van artikel 85 (oud) omdat
nationale kartelautoriteitcn deze hebben goedgekeurd. Ten tweede kan ook een aanbeveling die
geen enkel dwingend karakter heeft een verboden afspraak zijn indien het de bedoeling is van de
vereniging om het beleid van haar leden op elkaar af te stemmen. Tenslotte kan een aanbeveling
van een nationale vereniging van verzekeraars het intercommunautaire handelsverkccr bclemme-
ren in de mate waarin deze aanbeveling zich ook richt tot de lokale vestiging (dochterondeme-
ming) van een onderneming in een andere lidstaat.

Vandaar was het Hof van oordeel dat het EG-concurrentierecht, inzonderheid de artikelen 81 en
82 en Verordening 17, onbeperkt gelden voor de verzekeringssector'". Dit betekent evenwel niet
dat geen rekening mag worden gehouden met de bijzondere kenmerken van bepaalde econo-
mische sectoren. Op basis van de bevocgdhcid van de Commissie om ex artikel 81, lid 3 vrijstel-
lingen tc verlenen, kon rekening worden gehouden met de bijzondere aard van bepaalde economi-
sche sectoren en de aldaar optrcdende moeilijkheden, aldus het Hof.

Als gevolg van de beslissing van het Europees Hof gingen verzekeraars en hun federaties over tot
aanmelding van bestaandc afspraken, om op deze wijze een vrijstelling of een negatieve verkla-
ring te verkrijgen'". Tegelijk werd vanaf juli 1987 overleg gepleegd tussen de Europesc Commis-
sie en het Co/n/7e £urope'e/i rfes ^raura/ice? (CEA)'". Het doel van dit overleg was drievoudig:
het toelaten dat de op dat moment bestaande afspraken tussen verzekeringsondernemingen wer-
den aangemeld, het uitleggen van de specifieke technische aspecten van het verzekeringswezen

" ' Bigot, J., "Traite", Ac, 715; Merkin, R. en Rodger, A., "EC Insurance Law", Ac, 167.
' " Dit argument werd ook gehanteerd in de zaak Verband der Sachversicherer, punt 7.
' " Nuovo Cegam, Pfl, L 99/29, paragraaf 12.
' " HvJ, 27 januari 1987, Verband der Sachversicherer tegen Commissie, zaak 45/85, ./wr., 1987,405. Het

Verband der Sachversicherer was een vereniging met als taak het behartigen en bevorderen van de be-
roepsbelangen en het beschermen van de verzekeraars die bedrijvig zijn in de industriele brand- en be-
drijfsonderbrekingsverzekering en die in de Bondsrepubliek Duitsland tot het verzekeringsbedrijf zijn
toegelaten.

' " Verband der Sachversicherer, punt 14 en 15.
' " Van Miert, K.., "La politique Europeenne de la Concurrence en matiere d'Assurances", in //er furopeej

Cowcurre/ifi'e6e/eiV/ in rfe KerzeAering.Kecror, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 1994, 25-26;
Rutsaert, J.M., "European Competition Law in Insurance", in Huybrechts, M.A. (ed.), Afarwe
/nswrance a/ r/ie /urn o/Me jW/7/enm'nm, Volume 1, Intersentia, Antwerpen, Groningen, 1999, 162.

" ' Over de rol van de CEA bij de eenmaking van de verzekeringsmarkt, zie Rutsaert, J.M., "De rol van
het 'Comite Europeen des Assurances'", in iifter/lmicorum //uiert C/aaiJen5. Kerzetenng;

i//fc, Maklu, Academia-Bruylant, Antwerpen, 1998,393-407.

446



Hoofdstuk 6 - Verzekering van het nucleaire risico

aan de Commissie en het opstellen van een gToepsvrijstelling van toepassing op verzekeringen'".
Door de Verordening van 31 mei 1991 kreeg de Commissie de bevoegdheid om een vrijstellings-
verordening inzake verzekeringen uit te vaardigen'". Volgens artikel 1 van deze Verordening
mag de Vrijstellingsverordening betrekking hebben op samenwcrking ten aanzien van:

a) gemeenschappelijke risicopremietarieven die op collectief opgestelde statistieken of op het
aantal schadegevallen berusten;

b) gemeenschappelijke standaardpolisvoorwaarden;
c) het gcmeenschappelijk verzekeren van bepaalde standaardrisico's;
d) de schadeafwikkeling;
e) het onderzoek en de goedkeuring van veiligheidsvoorzieningen;
f) registers van en informatie omtrent verhoogde risico's, op voorwaarde dat het bijhouden van

deze registers en de behandeling van deze informatie zodanig gebeurt dat de vertrouwelijkheid
wordt beschcrmd.

De vrijstellingsverordening voor verzekeringen kwam een jaar later tot stand en was deels geba-
seerd op een aantal zaken waarover het Hof en vooral de Commissie reeds eerder een uitspraak
hadden gedaan. Overeenkomstig Verordening 3932/92'*° geniet de verzekeringssector van ccn
groepsvrijstelling voor bepaalde overeenkomsten inzake premieberekening, standaardpolis-
voorwaarden voor directe verzekering, gemeenschappelijke verzekering van bepaalde categorieen
risico's en overeenkomsten tot de vaststelling, erkenning en bekendmaking van veiligheidsvoor-
zieningen"""

Afspraken tussen verzekeringsondernemingen die onder het toepassingsgebied van de Verorde-
ning vallen, dienen niet tc worden aangemeld; vallen de afspraken buiten het toepassingsgebied
van de Verordening, dan is een individuele vrijstelling vercist. Daarenboven wordt het voordeel
van een automatische vrijstelling overeenkomstig artikel 17 van de Verordening opgeheven in-
dien de vrijgcstelde overeenkomst niettemin gevolgen heeft die onverenigbaar zijn met dc vrij-
stellingscriteria ex artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag.

Lohcac, F., "Lc point de vue des Assureurs", in Levie, G. en Cousy. H. (ed.) //e/ fwropeei Concu/ren-
liefeteirf m rfe Ferze/tenngssec/or, Academia-Bruylanl, Lovain-la-Neuve, 1994, 71 e.v.
Verordening (EEG) nr. 1534/91 van de Raad van 31 mei 1991 betreffende de toepassing van artikel 85,
lid 3 van het Verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde fei-
telijke gedragingen in de verzekeringssector, Pfl, 7 juni 1991, L 143/1.
Verordening van 21 december 1992, />fl, 1992, L 398/7 (ter uitvoering van de Raadsverordening
1534/91, Pfl, 1991, L 143/1); de Verordening is in werking getreden op 1 april 1993 en blijft van
kracht tot 31 maart 2003.
Twee domeinen waar regelmatig afspraken worden gemaakt tussen verzekeringsondernemingen, met
name inzake de gemeenschappelijke afhandeling van vorderingen en inzake het verschaffen van infor-
matie over zware risico's, vallen niet onder dc Verordening omdat de Commissie van oordeel was dat
wegens gebrek aan ervaring op dit vlak, geen algemene principes konden worden vooropgesteld
(Chance, C , /n^M/vince /?egu/<rt/o/i in Europe, Lloyd's List Practical Guides, Lloyd's of London Press,
London, 1993,79).
Voor een scherpe kritiek op deze Verordening, zie met name Faure, M. en Van den Bergh, R., "Het
toelaten van kartels opde Europese verzekeringsmarkt", Jveder/anrfi,/uri.s/eflMarf, 1993,261-267; Fau-
re, M., "Regulering en concurrence op verzekeringsmarkten in Europa", Z)e Fri/'ftne/, juni/juli 1993,
12-20; Faurc, M en Van den Bergh, R., "Restrictions of competition on insurance markets and the ap-
plicability of EC antitrust law", A>W<w, vol. 48, 1995, 65-85.
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Het zou te ver gaan om in het kader van dit onderzoek de verschillende elementen van de Vrijstel-
lingsverordening in detail te bestuderen'". Vooral relevant zijn de bepalingen inzake de gemeen-
schappelijke dekking van bepaalde risico's. Deze problematiek wordt hieronder aan de orde ge-
steld.

4.5. (#«w£«iscAtf/j/7e///*e dVMi/ig van 6epaa/<fe Wsico 's

In het kader van dit onderzoek zijn vooral de bepalingen inzake de gemeenschappelijke verzeke-
ring van bepaalde risico's van belang omdat deze bepalingen met name relevant zijn voor verze-
keringspools. In eerste instantie worden de desbetreffende bepalingen van de Vrijstellings-
vordering inzake verzekeringen besproken (§ 4.3.1). Nadien wordt de visie van de Commissie
belicht aan de hand van de bespreking van de zaak van de P&I Clubs (§ 4.3.2). Vervolgens wor-
den enkcle algemcne elementen van het EG-beleid belicht (§ 4.3.3); tenslotte wordt aandacht
besteed aan het toekomstige EG-beleid inzake de gemeenschappelijke dekking van bepaalde
risico's (§ 4.3.4).

4.3.1. Volgens de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen

Artikel 10 van de Verordening laat verzekeraars en herverzekeraars toe zich te groeperen in me-
deverzekcrings- en medeherverzekeringspools'^. Onder medeverzekeringsgroepen wordt ver-
staan groepen gevormd door verzekeringsondernemingen die zich ertoe verplichten namens en
voor rekening van alle declnemers verzekeringen van een bepaalde categorie af te sluiten of die
het afsluiten en het beheer van de verzekering van een bepaalde categorie risico's op hun naam en
voor hun rekening aan een van hen, aan een gemeenschappelijke makelaar of aan een daartoe op-
gericht gemeenschappelijk orgaan opdragen. Medeherverzekeringsgroepen zijn groepen die be-
staan uit verzekeringsondcrnemingen, eventueel in samenwerking met een of meer hervcrzeke-
ringsondernemingen teneinde onderling alle of een deel van hun verplichtingen betreffende een
bepaalde categoric risico's te herverzekeren en teneinde, namens en voor rekening van alle deel-
nemers, de herverzekering van dczclfde categorie risico's te aanvaarden.

Ad hoc-overeenkomsten tussen verzekeraars om bepaalde risico's mede te verzekeren, vallen
buiten het toepassingsgebied van de Verordening. Zij is enkel van toepassing op langerc-tcrmijn-
overeenkomsten' '*.

Overeenkomstig artikel 10, lid 3 is het de leden van een medeverzekeringspool toegelaten dat
afspraken worden gemaakt inzake de aard en de kenmerken van het gedekte risico, dc voor-
waarden voor lidmaatschap en ontslag, de individuele aandelen voor eigen rekening van de deel-
nemers in de medeverzekerde of medeherverzekerde risico's en de manier waarop de pool functi-
oneert en wordt beheerd. Naast deze verplichtingen, mogen aan de ondernemingen die deelnemen
in een medeverzekeringsgroep geen andere concurrentiebeperkingen worden opgclegd dan'":

a) de verplichting, teneinde voor mede verzekering door de groep in aanmerking te komen,
- met preventieve maatregelen rekening te houden;

Zie hierover met name meerdere bijdragen in Levie, G. en Cousy, H. (red.), //er £nropees
ftefte/e/d in rfe Ke/reArenngsrecVor, Academia, Bruylant, Louvain-!a-Neuve, 1994.
In 1999 heefl de Commissie een verslag opgestuurd naar de Raad inzake de toekomst van de Vrijstel-
lingsverordening voor de verzekeringen. Dit verslag wordt besproken in § 4.3.2.4 van dit hoofdstuk.
Mcrkin, R. en Rodger, A., "EC Insurance Law", Ac., 177.
Artikel 12 van de Verordening.

448



Hoofdstuk 6 - Verzekering van het nucleaire risico

- algemene of bijzondere, door de groep geaccepteerde voorwaarden toe te passen;
- door de groep vastgestelde commerciele premies toe te passen;

b) de verplichting elke afwikkeling van een schadcgeval betreffende een medeverzekerd risico
voor goedkeuring aan de groepering voor te leggen;

c) de verplichting om onderhandelingen over herverzekeringsovcrecnkomsten voor gemeen-
schappelijkc rekening door dc groep te laten voeren;

d) het verbod het individuele aandeel in het medeverzekerde risico te herverzekeren.

Artikel 10, lid 4 laat toe dat in het kader van medeherverzekeringspools afsprakcn wordcn ge-
maakt inzake dc delen van de gedekte risico's die de deelnemers niet voor herverzekering afstaan,
de kosten van de medeherverzekeringen en de kosten van het functionercn van de groep. Hier
dient de aandacht te worden gevestigd op het feit dat in herverzekeringspools afspraken mogen
worden gemaakt inzake premiebepaling die verder gaan dan de pure premie: ook afspraken over
de kosten van een dcrgclijke pool zijn toegelaten. Naast deze verplichtingcn mogen aan de onder-
nemingen die deelnemen in een medeherverzekeringsgrocp gccn andere concurrenticbcperkingen
worden opgelegd dan'":

a) de verplichting, teneinde deel te kunnen nemen aan de medeherverzekering,
- met preventieve maatregelen rekening te houden;
- algemene of bijzondere, door de groep geaccepteerde voorwaarden toe te passen;
- een door de groep vastgestelde gemccnschappelijke risicopremie voor directe verzekerin-

gen, gebasecrd op de waarschijnlijke kosten van de dekking van het risico, te hanteren of,
bij afwezigheid van voldoende ervaring, een risicopremie te hanteren die door de groep is
goedgekeurd;

- deel te ncmen in de kosten van medeherverzekering;
b) de verplichting de afwikkeling van schadegevallen betreffende de medeherverzekerde risico's

die een bepaald bedrag overtreffen voor goedkeuring voor te leggen aan de groep of haar het
ondcrzoek van deze schadegevallen op te dragen;

c) dc verplichting om de onderhandelingen over retrocessie-overeenkomsten voor gemeenschap-
pelijke rekening door dc groep te laten voeren;

d) het verbod de individuele retentie te herverzekeren of het individuele aandeel te retrocedcrcn.

Van groot belang is echter artikel 11 van de vrijstellingsverordening, die de verkregen vrijstelling
verbindt aan twee voorwaarden: een voorwaarde met betrekking tot het marktaandeel van dc pool
en een voorwaarde met betrekking tot de mogelijkheid tot uittreden uit de pool. Overccnkomstig
artikel 11, a) mogen medeverzekeringsgroepen niet meerdan 10% van de markt in handen hebben
en medeherverzekcringsgroepen niet meer dan 15 % van de markt. De vrijstellingsverordening is
dus niet van toepassing indien de pool een aanzienlijk deel van de markt in handen heeft'". Bo-
vendien moet elke deelncmende ondememing het recht hebben om de groep tc verlaten met een
opzegtermijn van maximaal zes maanden.

Voor catastroferisico's en verhoogde risico's ligt de drempel op 10%, respectievelijk 15% op de
verzekcringsprorfuc/en die in de groep zijn ondergebracht'*'. Dit betekent dat enkel moet worden

Artikel 13 van de Verordening.
Fitzsimmons, A., "The Application of EC-Anti-Trust Law to the Insurance Industry", in "The Law and
Practice of Insurance in the Singele European Market", Ac, 35.
Deze laatste afwijking is alleen mogelijk op voorwaarde dat geen van de betrokken ondernemingen
deelneemt in een andere groep die risico's op dezelfde markt verzekert; wat groepen betreft die ver-
hoogde risico's verzekeren, mogen de in de groep ingebrachte verzekeringsproducten niet meer dan
15% vertegenwoordigen van alle identieke of gelijksoortige producten die door de deelnemende on-
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rekening gehouden met de activiteiten van de pool zelf'™. De Verordening maakt inderdaad een
onderscheid tussen "catastroferisico's" enerzijds en "verhoogde risico's" anderzijds. Catastroferisi-
co's worden beschouwd als risico's waarbij de schade uiterst zelden voorkomt en van grote om-
vang is; verhoogde risico's zijn risico's waarbij, vanwege het karakter van het verzekerde risico's,
de waarschijnlijkheid van schadegevallen hoger is ' " .

De Vrijstellingsverordening gaat er dus van uit dat elke geinstitutionaliseerde samenwerking
tussen verzekeraars de concurrentie beperkt en dat het voordeel van de groepsvrijstclling enkel
wordt verleend indien het marktaandeel van de deelnemers of van de groep onder de genoemde
drempels blijft.

De drempels in de Verordening liggen relatief laag waardoor mag worden aangenomen dat veruit
de mccste medeverzckcrings- en herverzckeringspools niet van de vrijstelling kunnen genieten"'.
Daarnaast worden in de Verordening nauwelijks aanwijzingcn gegeven met betrekking tot het
bepalen van de relevante markt, in die zin dat zowel het begrip verzekeringsproduct als de geo-
grafische markt moeilijk vast tc stellen zijn'". Toch heeft de Commissic in een mededeling aan-
gegeven dat de productmarkt de productcn omvat waarvan ccn concurrentiebeperking op het
betrokken product uitgaat'™. De dric belangrijkstc bcperkingen zijn volgens dc Commissie: de
substitueerbaarheid aan de vraagzijde, de substitueerbaarhcid aan de aanbodzijde en de potentiele
concurrentie. Vooral de substitueerbaarhcid aan de aanbodzijde speelt in de ogen van de Com-
missie een bijzonder gTote rol bij de definitie van de marktcn in het verzekeringswezen'^.

Poolingovereenkomsten die de drempels van de vrijstellingsverordening overschrijden dienen te
worden aangemeld en kunnen desgevallend een individuele vrijstelling genieten (artikel 81, § 3
EG-Verdrag ywHcfo Verordening 17). Een dergelijke individuele vrijstelling kan enkel worden
vcrkregen indicn daar een specifieke reden voor bestaat. Vanuit dc verzekeringswereld wordt
geoordccid dat de nood aan individuele vrijstellingen de rechtszekerheid in gevaar brengt en zelfs
strijdig is met het docl van de vrijstellingsverordening'™.

In ieder geval kan de Commissie bepalen dat de verordening niet meer van toepassing is op een
vrijgesteldc overeenkomst indien de kartelafspraak gevolgen geeft die onverenigbaar zijn met de
voorwaarden van artikel 81, lid 3, en met name indien dc deelnemendc leden geen aanzienlijke
moeilijkheden ondervinden om zich zonder de groep te organiseren, indicn een van de leden een
overheersende invloed uitoefent op het commercie'le beleid van mcer dan een groepcring op
dezelfde markt, indien de poolingovereenkomst dreigt te leiden tot een verdeling van de markt, of

dernemingen zelf of voor hun rekening worden aangeboden op dezelfde markt (Artikel 11,2° lid, 2 van
de Verordening).
Van Miert, K., "La politique Europc'enne de la Concurrence en mature d'Assurances", in "Het Euro-
pees Concurrentiebeleid in de Verzekeringssector", Ac, 27.
Artikel 11,2° lid, 1 van de Verordening.
Deze drempels worden door de verzekeringssector bekritiseerd omdat deze zo laag zijn gelegd dat
nagenoeg allc pools deze drempels overschrijden (Von Filrstenwerth, F., "European Competition rules
in the Insurance Sector", in //e/ furopees Concurre/if/ete/eid MI rfe Kerze/ter/ngsiec/or, Academia-
Bruylant, Louvain-la-Neuve, 1994, 69).
Chance, C , "Insurance Regulation in Europe", Ac, 81; Fitzsimmons, A., "Insurance Competition
Law", Ac, 89-90.
Mededeling van de Commissie over het begrip relevante markt in het kader van het communautaire
mededingingsrecht, Pfl, C 372, 9 december 1997.
Rapport over de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen", Ac, 13.
Von Filrstenwerth, F., "European Competition rules in the Insurance Sector", in "Het Europees Con-
currentiebeleid in de Verzekeringssector", Ac, 68 e.v.
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indien - wat dc verhoogde risico's betreft - door de gezamenlijke sterkte van de leden het voor dc
verzekeringsnemer moeilijk wordt om elders een verzekeringsdekking te verkrijgen'".

Na de bespreking van de bepalingen van de Vrijstellingsverordering op verzekeringspools, wordt
hieronder een concrete zaak besproken, met name de verzekeringspool van de verschillende P&I
C l u b s . • ^ • " . - - . • • . — • . • • -f , T . ' t ; . • . . « > ! « * • • - . '

4.3.2. Visie van de Commissie ten aanzien van verzekeringspools: de zaak van de P&I
Clubs . .

De discussie omtrent de "Protection and Indemnity Clubs" (P&I Clubs) heeft te maken met de
verzekeringen die worden afgesloten in de zeetransportsector'™. Deze Clubs bieden een breed
gamma van dekking aan aan hun leden: het element pro/ec//o»i verwijst naar de risico's van het
schip zelf, terwijl de im/emn/fj' betrekking heeft op de exploitatierisico's van het schip'™. Wat
betreft de eigenschadeverzekering doen scheepseigenaren hoofdzakelijk een berocp op commer-
ciele verzekeraars'*". Inzake de aansprakelijkheidsverzekering wordt een beroep gedaan op de
Protection and Indemnity Clubs. Een P&I Club is een onderlinge verzekering zonder winstoog-
merk die een aansprakelijkheidsverzekering aanbiedt aan zijn leden, de scheepseigenaren. Via de
P&I Club wordt zowel persoonsschade als zaakschade gedekt als schade aan schepen ingevolge
aanvaringen, schade aan haveninstallaties, schade aan de vracht, schade door vervuiling etc'*'. Al
deze elementen worden vaak in een enkele polis aangeboden. > - ,

Teneinde het hoofd te kunnen bieden aan zware aansprakelijkheidsvorderingen, hebben verschil-
lende P&I Clubs een herverzekeringspool opgericht, de /«terna/io/ia/ Group o / A £ / C/w6s'^.
Deze pool treedt op als herverzekeraar van haar leden; de pool zelf doet voor herverzekering een
beroep op de wereldmarkt. De discussie voor de Europese Commissie had betrekking op twee
overeenkomsten die in het kader van de internationale groep van P&I Clubs waren afgesloten,
namelijk encrzijds de /n/e/vja/iorta/ Croup Poo//>ig /Igreemenf en anderzijds de /nfer/ia/iona/
GTOM/7 /Igreemenf'". Het waren dus niet de P&I Clubs zelf die ter discussie stonden, maar wel de
in het kader van de Internationale Groep van P&I Clubs afgesloten overeenkomsten. In het kadcr
van deze bijdrage wordt enkel stilgestaan bij de afspraken gemaakt in het kader van de pooling-
overeenkomst.

In de loop der jaren heeft de Europese Commissie twee formele beschikkingen getroffcn waarbij
een vrijstelling werd verleend aan deze overeenkomsten: de eerste beschikking die dateerde van

Artikel 17 van de Vrijstellingsverordening; Merkin, R. en Rodger, A., "EC Insurance Law", Ac, 178.
De wetgeving inzake de aansprakelijkheid voor schade door olieverontreiniging op zee, wordt in
hoofdstuk 12 aan de orde gesteld.
Dieryck, C, Van Havre, P., "Les assurances P&I(Protection and Indemnity Clubs)", in A'/durance
Mu/ue//e en fle/g/oue, Collection Droit des Assurances, Academia, Bruylant, Bruxelles, 1999, 382.
Zie hierover onder meer de bijdragen van Huybrechts, M., Dieryck, C, Thomas, R. en ter Meer, J., in
Huybrechts, M.A. (ed.), War/Vie /wsuronce nf r/ie mr/i o/Me A/i7/enm'uro, Volume 1, Intersentia, Ant-
werpen, Groningen, 1999, 432.
Voor een overzicht van de verschillende elementen die in een dergelijke polis kunnen worden gedekt,
zie Dieryck, C, Van Havre, P., "Les assurances P&I (Protection and Indemnity Clubs)", in "L'Assu-
rancc Mutuelle en Belgique", Ac, 382. Zie ook verderop, in § 5 van hoofdstuk 12.
Hazelwood, S.J., /><£/ C/u65. Aaw onrf Practice, Lloyd's of London Press, 2° druk, London, 1994, 359
e.v.; Dieryck, C, Van Havre, P., "Les assurances P&I (Protection and Indemnity Clubs)", in "L'Assur-
ance Mutuelle en Belgique", Ac, 392-393.
Hierna genoemd respectievelijk de poolingovereenkomst en de IGA.
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1985'*" ' " liep tot 1995. Een tweede beschikking volgde in 1999"*". Beide beschikkingen zijntot
stand gekomen na moeizaam overleg tussen de Clubs en de Commissie'*'.

Vier elementen van de poolingovereenkomst werden door de Commissie onderzocht: de overeen-
komst tot het omslaan van schadevorderingen, het gemeenschappelijke minimum dekkingsniveau,
de goedkeuring van de clubvoorwaarden en de regels inzake herverzekering™.

De overeenkomst tot het omslaan van schadevorderingen voorziet in verschillende schijven:
- tot 4,57 miljoen euro valt een vordering ten laste van de club wiens lid de schade heeft veroor-

zaakt ("franchiseschijf');
- tussen 4,57 en 27,42 miljoen euro wordt een vordering omgeslagen over de verschillende clubs;
- tussen 27,42 miljoen euro en 1,8 miljard euro wordt een vordering gedekt door het algemene

herverzekeringscontract van de groep ("General Excess Loss Reinsurance Contract");
- tussen 1,8 miljard euro tot ongeveer 3,9 miljard euro wordt de vordering opnieuw omgeslagen

over de verschillende clubs ("Overspill").

Volgens dc Commissie is het eigen aan elke overeenkomst inzake het omslaan van schadevorde-
ringen dat de leden op zijn minst gezamenlijk de polisvoorwaarden en het geboden dekkings-
niveau vaststellen. Een dergelijke overeenkomst is niet strijdig met het concurrentierecht irrdien
het omslaan van de vorderingen noodzakelijk is om de leden in staat te stellen een soort verze-
kering aan te bieden die zij alleen niet zouden kunnen aanbieden'*'. Daarenboven is de Commis-
sie van oordcel dat het omslaan van de schadevorderingen de enige beschikbare mogelijkheid is
om een dekking tot ongeveer 3,9 miljard euro aan te bieden. Uit onderzoek van de Commissie
was namelijk gebleken dat geen enkele entiteit of groep in staat was om een dergelijk bedrag aan
te bieden"*.

De inherente beperkingen van de regeling inzake het omslaan van de schadevorderingen moeten
bijgevolg, volgens de Commissie, als verenigbaar worden beschouwd met artikel 81, lid 1 van het
EG-Verdrag'". Deze aan de poolingovereenkomst verbonden inherente beperkingen zijn het
minimum dekkingsniveau, de gezamenlijke goedkeuring van voorwaarden en boekhoudkundige
praktijkcn en de gezamenlijke herverzekering.

Beschikking van de Commissie van 16 december 1985 inzake een procedure op grond van de artikelen
85 en 86 van het EG-Verdrag en de artikelen 53 en 54 van de EER-Overeenkomst, />fl L 376/2 van 31
december 1985. Zie hierover Merkin, R. en Rodger, A., "EC Insurance Law", / . c , 171-172.
Voor een kritische analyse van de beschikking van 1985 inzake de P&I Clubs, zie Faure, M. en Van
den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / .c , 331-336.
Beschikking van de Commissie van 12 april 1999 inzake een procedure op grond van de artikelen 85
en 86 van het EG-Verdrag en de artikelen 53 en 54 van de EER-Overeenkomst, />fl, L 125/12 van 19
mei 1999.
Gyselen, L., "P&I Insurance: the European Commission's Decision concerning the Agreement of the
International Group of P&I Clubs", in Huybrechts, M.A. (ed.), Marine /rwura/ice af Me mrn o//Ac Wi7-
/e/i/i/um, Volume 1, Intersentia, Antwerpen, Groningen, 1999, 181.
Voor meer details, zie Gyselen, L., "P&I Insurance: the European Commission's Decision concerning
the Agreement of the International Group of P&I Clubs", in "Marine Insurance at the tum of the Mil-
lennium", Ac, 188 e.v.
Overwegingen 65 en 66 van de Beschikking van de Commissie dd. 12 april 1999.
Er zou meer dan 50% van de mondiale tonnage zijn vereist om een bedrag te kunnen dekken van meer
dan 2,75 miljard euro. Overweging 72 van de Beschikking van de Commissie dd. 12 april 1999.
Overweging 74 van de Beschikking van de Commissie dd. 12 april 1999.
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Het minimum dekkingsniveau van de poolingovereenkomst houdt in dat de P&I Clubs die aan de
pooling deelnemen verplicht zijn om bij te dragen tot een bcpaald bedrag. Dit bedrag werd in
1998 aangepast in functie van de opmerkingen van de Commissie en werd van 16,5 miljard euro
gebracht op 3,9 miljard euro. Bovendien staat het de Clubs vrij om buiten de poolingovereen-
komst hogere dekkingen aan te bieden. De overeenkomst van de Clubs slaat dus enkel op het
verschaffen van een minimumdekking en om die reden is de Commissie van oordeel dat deze
geen beperking inhoudt van de mededinging in de zin van artikel 81, lid 1 "*.

De poolingovereenkomst bevat een bepaling op basis waarvan de verzekeringspolissen van elke
club dienen te worden goedgekeurd door de andere leden van de poolingovereenkomst. Zowel de
polisvoorwaarden als de boekhoudkundige methoden moeten door drie vierde van de leden wor-
den goedgekeurd. Volgens de Commissie is deze afspraak noodzakelijk voor de werking van de
afspraken van de IG inzake het omslaan van de schadevorderingen'^.

In de derde schijf van de poolingovereenkomst wordt de schade gedekt door een algemeen her-
verzekeringscontract. Dit contract werd door de clubs gezamenlijk afgesloten met een aantal
commerciele herverzekeraars. Elke Club kan dus niet individueel zijn eigen aandeel herver-
zekeren.

Naast de bepalingen van de poolingovereenkomst heeft de Commissie ook enkele bepalingen van
de /n/er/iaf/ona/ Croup /4greemen/ (1GA) getoetst aan de verenigbaarheid met het concurrentie-
recht. Voornamelijk de bepalingen inzake de procedure voor offertes als de offertc voor tankers
werden hierbij onderzocht.

De IGA beperkt de vrijheid van de P&I Clubs om aan reders bepaalde tarieven aan te bieden om
hen als klant te winnen. Volgens de IGA mag een Club geen lager tarief aanbieden dan het tarief
dat wordt gehanteerd door de Club waar het schip momenteel is verzekerd, tenzij een commissie
van deskundigen oordeclt dat het tarief van deze club onredclijk hoog is'** ' " . Vanaf 20 februari
1999 is de procedure voor offertes niet meer van toepassing op alle kostenelementen van een P&I
Club, maar enkel op de kosten van de vorderingen en de herverzekering. De interne beheerskos-
ten van een Club vallen dus niet meer onder de procedure voor offertes.

De IGA bevat bijzondere regels inzake offertes voor tankers. Zo bepaalt de IGA onder meer dat
bij offertes voor tankers op eerlijke wijze en in voldoende mate moet worden rekening gehouden
met alle relevante kostenfactoren. In overeenstemming met de wijzigingen van de offerteprocedu-
re, zal de IG voortaan voorschrijven dat bij offertes voor tankers op eerlijke wijze en in voldoende
mate moet worden rekening gehouden met alle relevante kostenfactoren, behalve met de interne
beheerskosten.

Het ligt duidelijk in de bedoeling van de Commissie om de concurrentie tussen de Clubs aan te
moedigen, met name op het vlak van het beheersen van de kostenstructuur van de Clubs en de
wijze waarop deze worden geleid. Toch lijkt de Commissie te aanvaarden dat moet worden voor-

j * Overweging 79 van de Beschikking van de Commissie dd. 12 april 1999.
^ Overweging 81 van de Beschikking van de Commissie dd. 12 apri! 1999.

Dit wordt de "20 februari-procedure" genoemd omdat het polisjaar steeds een aanvang neemt op die
dag.
Up verzoek van de Commissie werd in 1985 de procedure verfijnd in die zin dat de nieuwe club een
lager tarief mag toepassen indien hij v66r 30 September een bindende overeenkomst sluit met een reder
en de huidige club daarvan in kennis stelt. De huidige Club kan beroep aantekenen indien hij van oor-
deel is dat het tarief van de nieuwe club onredelijk laag is.
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komen dat een club waarmee schadevorderingen worden gedeeld, een lager bod doet door de
kosten van de vorderingen lager in te schatten. Wei is de Commissie van oordeel dat de offerte-
procedure verder gaat dan strikt noodzakelijk voor de kosten die niet over de verschillende Clubs
worden omgeslagen (bovengenoemde eerste "franchise-schijf van vorderingen beneden 4,57
miljoen euro).

De Europese Commissie heeft in haar Beschikking van 12 mei 1999 een individuele vrijstclling
verleend ten aanzien van beide elementen"'. De Commissie is namelijk van oordeel dat de be-
schikbaarheid tot een bedrag van 3,9 miljard euro de reders ten goede komt, dat deze beperking
onmisbaar is ingevolge de moeilijkheid om de franchisekosten te scheiden van de andere kosten
en dat niettegenstaande het feit dat de IG ongeveer 89% van de wereldmarkt dekt, er mededinging
is tussen de P&I Clubs. • ,,

De vrijstelling die de Commissie op deze wijze heeft verleend kan worden ingetrokken "wanneer
de leden van de IG gezamenlijk een marktaandeel hebben dat groter is dan tweemaal de mini-
mumomvang die economisch is vereist om het op enig ogenblik in de IG overeengekomen dek-
kingsniveau te verschaffen". De Commissie is van oordeel dat in dat geval twee marktdeelnemers
kunnen ontstaan en dat de poolingovereenkomst niet meer noodzakelijk zal zijn'".

De beschikking van de Commissie is opmerkelijk te noemen, aangezien zij van oordeel is dat de
afspraken die zijn gemaakt tussen concurrenten die 90% van de markt in handen hebben, niet
worden geacht om een concurrentiebeperkende werking te hebben. Een aantal afspraken inzake
het beperken van de onderlinge concurrence werd weliswaar strijdig geacht met artikel 81, maar
daarvoor werd een vrijstelling verleend.

Een vrijstelling werd eerder ook reeds verleend in de zaak Assurpol"*. Assurpol dekt specifieke
milieurisico's van ondernemingen. Ook in deze zaak is de Commissie van oordeel dat de pool tot
gevolg heeft dat de mededinging ten dele wordt beperkt omdat de leden van de pool niet meer vrij
zijn om de algemene voorwaarden en de nettopremies vast te stellen en omdat ook de keuzevrij-
heid op het punt van het afsluiten van herverzekeringsovereenkomsten wordt beperkt. Ook de
gebruikers genieten van de voordelen van de pool omdat het verzekeringsproduct in ruimere mate
beschikbaar wordt, terwijl een dergelijke dekking buiten de landsgrenzen niet eenvoudig zou zijn
te verkrijgen. Tegelijk bevat de pool volgens de Commissie geen beperkingen die onmisbaar zijn
voor het beoogde doel en leidt de samenwerking in de pool niet tot een volledige uitschakeling
van de concurrence. Wat dit laatste element betreft stipt de Commissie aan dat de leden verzeke-
raars de autonomie behouden om het verzekeringsproduct Assurpol aan te bieden tegen verschil-
lende brutopremies, dat de leden verzekeraars over de vrijheid beschikken de risico's tegen andere
voorwaarden te dekken met herverzekering buiten de pool en dat een aangesloten verzekeraar
zich zonder specifieke moeilijkheden uit de pool kan terugtrekken. De Commissie acht het aldus
belangrijk dat potentiele concurrenten niet van soortgelijke mogelijkheden worden beroofd en dat
partijen na het opzeggen van de overeenkomst over alle concurrentiele middelen beschikken
"zodat een toename van de concurrence tussen de partijen in de lijn der verwachtingen ligt".

Zie hierover Deprimoz, J., "Regime juridique des assurances contre les risques d'atteinte a I'environ-
nement", y«ri.s-C/as.seur.s/tesponsaW/ire GViVe, fasc. 58-1-1, 1994, 19.
Ovenveging 117 van de Beschikking van de Commissie dd. 12 april 1999.
Beschikking van de Commissie van 14 januari 1992 inzake een procedure op grond van artikel 85
(oud) van het EEG-Verdrag, />fl, 14 februari 1992, L 37/16.
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De redenering van de Commissie in de zaak Assurpol en in de recentere zaak van dc P&I Clubs is
interessant in het kader van de analyse, omdat daaruit de krachtlijnen voortvloeien van het EG-
beleid. Hieronder worden eerst de algemene elementen van dat beleid belicht (§ 4.3.3); vervol-
eens wordt ook de toekomst van het EG-beleid besproken (§ 4.3.4).

' • • . t . •

4.3.3. Algemene elementen van het EG-beleid ' • ' •• '•••-• . i P ' , i s f . r * <Lfi s o !

Uit de verschillende zaken die door de Commissie'" werden behandeld en uit de Vrijstellings-
verordening kan worden afgeleid dat verzekeringspools, onder welbepaalde voorwaarden, kunnen
worden toegelaten en zelfs aangemoedigd, zelfs indien de concurrence hierdoor wordt beperkt**'.
De oprichting van deze pools kan volgens de Commissie een antwoord bieden op een capaciteits-
tekort op de traditionele verzekeringsmarkt ten aanzien van moeilijk te verzekeren risico's. In de
Tekozaak werd gesteld dat zonder de afspraken de ondernemingen niet in staat zouden zijn een
verzekering inzake machine- en bedrijfsonderbreking aan te bieden^'. Ook in de zaak van de P&I
Clubs was de Commissie van oordeel dat een pooling noodzakelijk is om de vereiste verzeke-
ringscapaciteit te kunnen genereren.

Tegelijk erkende de Commissie dat door de creatie van een dergelijke pool ook kleinere verzeke-
ringsondememingen een risico konden dekken en dus toegang kregen op een markt waarvan zij
onder de normale marktomstandigheden zouden zijn uitgesloten. Het feit dat de verzekerings-
pools het voorwerp uitmaken van een groepsvrijstelling toont dan ook aan dat de Commissie er-
van is overtuigd dat de pools een positieve invloed kunnen hebben op de concurrentie*^.

Inzake moeilijk te verzekeren risico's heeft de Commissie aanvaard dat poolingovereenkomsten
tussen verzekeringsmaatschappijen de productie en distribute van verzekeringen kunnen bevor-
deren. Zo erkende de Commissie in de zaak Assurpol dat door de samenwerking tussen vcrzeke-
raars en herverzekeraars de bekendheid met risico's uit milieuverontreiniging kan worden verbe-
terd, dat een financiele capaciteit wordt gecreeerd en dat een technische know-how wordt ontwik-
keld™. . ^ " . , , : ,

De Commissie is van oordeel dat de samenwerking tussen verzekeringsondernemingen het moge-
lijk maakt de kennis van de risico's te verbeteren en dat het voor individuele ondernemingen
makkelijker wordt om de risico's te waarderen**. De oprichting van medeverzekerings- of mede-
herverzekeringspools wordt positief beoordeeld voorzover een groter aantal ondernemingen
toegang krijgt tot de markt en daardoor de capaciteit toeneemt om vanwege hun schaal, zeldzaam-
heid of hun onbekendheid moeilijk verzekerbare risico's te verzekeren. Geoordeeld wordt dat de
oprichting en het functioneren van dergelijke pools afspraken tussen de verschillende deelnemen-
de verzekeraars vereisen. Bij afwezigheid van dergelijke afspraken zou geen enkel lid van de pool

Over de rol van de nationale kartelautoriteiten, zie Gyselen, L., "Antitrust law in the area of financialy
services. The cause of subsidiarity diagnosed", in Raffaelli, E.A. (ed.), ,4/M7ruj( feefween
nafio/ia/ Law, Bruylant, Bruxelles, 1998, 439-448; over het Belgische en Nederlandse kartelrecht, zie
Ottervanger, T.R., Steenbergen, J. en Van der Voorde, S.J., CompeM/on Law o/rAe £u/-opean t/n/on.
</ie We//ier/a/!ds and fle/gium, Loeff Legal Series, Kluwer, Den Haag, 1998, 166.
Fitzsimmons, A., Insurance Competition Law", Ac, 85.
Teko, overweging 20. ' •
Soussan, G., "Les accords sur la couverture en commun de certains types de risques", in //ef £wropeej
Cortcwrenttete/eid m o"e CerzeAeri/ig.s.secfor, Academia-Bruylant, Lovain-la-Neuve, 1994, 56.
Fitzsimmons, A., "Insurance Competition Law", Ac, 56. Assurpol, overweging 38; P&I Clubs overwe-
ging 32 en 33; Teko, overweging 26 en 27 en Concordato overweging 24 en 25.
Overwegingen van de vrijstellingsverordening. i*•-,-_.Vgw-w-̂ . .w-.••.';.*•'•;
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bereid zijn een overeengekomen deel van het risico te dekken*". Zodra blijkt dat de vorming van
een pool de enige manier is om voor een gegeven risico de vereiste capaciteit te genereren, zijn de
beperkingcn geen beperkingen in de zin van artikel 81, § 1 van het EG-Verdrag^°*. Ook het Euro-
pees Hof is van oordeel dat bepaalde concurrentiebeperkingen niet onder het toepassingsgebied
vallen van artikel 81 § 1 omdat deze beperkingen ondergeschikt zijn aan het nastreven van een
doel dat wenselijk is vanuit het oogpunt van de concurrentie*". Het vastleggen door een pool van
de premies en van de dekkingsvoorwaarden wordt vanuit concurrentie-oogpunt als neutraal be-
schouwd omdat een pool een risico dekt waarvoor op de traditionele verzekeringsmarkt geen
dekking kan worden verkregen™*. _?,.. •. ,,, - ,

Maar het is uiteraard niet omdat de Commissie de voordelen van poolvorming in welomschreven
gevallen aanvaardt, dat meteen ook alle pools in overeenstemming kunnen worden geacht met het
EG-concurrentierecht of dat alle elementen van de samenwerking de toets zullen doorstaan. Ook
dit is duidelijk gebleken uit de zaak van de P&I Clubs: de Commissie leek terecht vooral vragen
te hebben inzake de beperking inzake prijszetting en inzake het uitbrengen van offertes. Niet
eender welke voorwaarden die de pool aan haar werking en oprichting verbindt, worden door de
Commissie aanvaard. Elke samenwerking tussen (her)verzekeraars zal daarom moeten worden
onderzocht. Op deze wijze weegt de Commissie de voordelen van de poolvorming - de beschik-
baarheid van een dekking voor moeilijk te verzekeren risico's en de mogelijkheid van kleinere
ondernemingen om een deel van een gegeven risico te dekken - af tegen de nadelen in termen van
de beperkingen die uit een dergelijke poolvorming voortvloeien*".

Zodra sprake is van een afspraak tussen verzekeringsondememingen waarvoor een vrijstclling
wordt gevraagd, zal moeten worden aangetoond dat ook de consument voordeel haalt uit de sa-
menwerking tussen verschiilende verzekeraars. . :

Het in de context van kartels tussen verzekeringen gehanteerde concept "consument" is uiteraard
niet hetzelfde als de betekenis die hieraan in het algemeen wordt gegeven~'°. Zo oordeelde de
Commissie in de Assurpol-zaak dat door de samenwerking tussen verzekeringsondememingen
het verzekeringsproduct in bredere mate beschikbaar wordt en beter aansluit op de behocften van
bedrijven in industrie en handel. Het zijn deze bedrijven die in de context van het EG-concurren-
tierecht worden beschouwd als consumenten*". Indien evenwel, zoals bij systemen van onder-
linge verzekcring, de verzekeraar tegelijk de verzekerde is, volstaat het in de visie van de Com-
missie niet om te besluiten dat de gebruiker voordelen haalt uit de samenwerking. In een dergelijk
geval dient te worden aangetoond dat ook andere personen voordelen halen uit de gemaakte over-
eenkomsten^.

Zo werd geoordeeid dat een billijk aandeel van de verbetering van de producten de gebruiker ten
goede komt indien:

Soussan, G., "Les accords sur la couverture en commun de certains types de risques", o . c , 56.
Soussan, G., "Les accords sur la couverture en commun de certains types de risques", o . c , 58.
Zaak 42/84 van 11 juli 1985, Remia tegen Commissie, tec, 1987, 2545; zaak 166/84,28 januari 1986,
Pronuptia tegen Schilgallis, rec, 1986, 353.
Soussan, G., "Les accords sur la couverture en commun de certains types de risques", o . c , 58.
Fitzsimmons, A., "Insurance Competition Law", / . c , 85.
Zie hierover bijvoorbeeld Rinkes, J.G.J., "The Consumer Perspective on the Completion of the Single
Market of Insurance", in McGee, A. en Heusel, W. (ed.), 77ie Z^w anrf Practice o/7/wurance m <Ae
Smg/e £uropean A/ar/te/, Academy of European Law in Trier, Bundesanzeiger, 1995, Keulen, 11-24.
Assurpol, overweging 39.
P&I Clubs, overweging 4 1 . ' -.•<•<•
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. door de samenwerking het verzekeringsproduct in bredere mate beschikbaar wordt^;
- een grotere capaciteit beschikbaar is dankzij de samenwerking tussen verzekeringsonder-
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nemingen ;
. de samenwerking aanleiding geeft tot Iagere premies^";
- de afhandeling van vorderingen wordt versneld*'*; • •. ,
- de verzekeringsdekking gepaard gaat met preventieve maatregelen*". _• • * • • •-, ..-.

Bij de beoordeling van de vermelde zaken ging de Commissie uiteraard ook na of de beperkingen
onmisbaar waren voor het bereiken van het beoogde doel en of de concurrentie niet geheel werd
uitgeschakeld. Over het algemeen kan worden gesteld dat de Commissie de beperkingen als on-
misbaar beschouwt zodra blijkt dat de samenwerking leidt tot een verbetering van de productie en
distributie van verzekeringen en zodra blijkt dat de leden nog over de vrijheid beschikken om de
premies zelfstandig vast te leggen^ of om zich elders te herverzekeren of wanneer de premies
van de pool een Iouter indicatieve waarde hebben*". De concurrentie wordt niet geheel uitgescha-
keld indien een aangesloten verzekeraar zich zonder veel moeilijkheden kan terugtrekken, indien
de leden over de vrijheid beschikken risico's tegen andere condities te dekken met herverzekering
buiten de pool"" of indien er voldoende concurrentie bestaat van derde ondernemingen"'.

Het beleid van de Europese Commissie inzake verzekeringen heeft meermaals geleid tot zware
kritiekcn in de literatuur. Zowel de Vrijstellingsverordening als bijvoorbeeld de Beschikking van
de Commissie inzake de P&I Clubs werden onder vuur genomen"^. In een aantal gevallen is het
namelijk onzeker in welke mate de concurrentiebeperkende maatregelen die een pool oplegt, wel
strikt noodzakelijk zi jn^.

4.3.4. De toekomst van het EG-beleid

Twee documenten kunnen inzicht verschaffen in het beleid dat de Europese Commissie in de
toekomst zal ontwikkelen inzake mededinging. In eerste instantie werd een Witboek opgesteld ter
zake van de modemisering van het algemene mededingingsrecht; in tweede instantie heeft de
Commissie aan de Raad een vcrslag uitgebracht over de werking van de Vrijstellingsverordening
inzake verzekeringen.

Assurpol, overweging 39.
Assurpol, overweging 39 en P&I Clubs, overweging 46.
P&I Clubs, overweging 43 en Teko, overweging 28.
Assurpol, overweging 38.
Assurpol, overweging 39.
Assurpol, overweging 40.
Teko, overweging 30.
Assurpol, overweging 41.
Teko, overweging 31.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Het toelaten van kartels op de Europese verzekeringsmarkt", o.c,
261-267; Faure, M., "Regulering en concurrentie op verzekeringsmarkten in Europa", o.c, 12-20; Fau-
re, M en Van den Bergh, R., "Restrictions of competition on insurance markets and the applicability of
EC antitrust law", o.c, 65-85; Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac,
331-336.
Bovendien staat de overheid die wordt geconfronteerd met een monopolistische speler, bloot aan een
probleem van informatieasymmetrie. Cfr. in/ra, in § 1.3.2 van hoofdstuk 15.
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Op 28 april 1999 heeft dc Europese Commissie het "Witboek betreffende de modemisering van
de regels inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag" uitgevaardigd"*.
Het uitgangspunt van de Commissie is dat zij, onder het huidige systeem, van haar eigenlijke taak
wordt afgeleid en wordt overspoeld met aanmeldingen waardoor het haar onmogelijk is om de
tussen ondernemingen gesloten overeenkomsten aan een ernstig onderzoek te onderwerpen. In de
periode 1988-1998 is slechts 13% van de nieuwe zaken op gang gebracht door een ambtshalve
tussenkomst van de Commiss ie" ' . Bovendien stelt de Europese Commissie dat Verordening 17
niet meer is aangepast aan de evolutie van de ondernemingswereld en aan de uitgebreide Ge-
m e e n s c h a p ^ . . . • ,••

De door de Commissie naar voren geschoven opties voor de modemisering van haar mededin-
gingsbcleid bestaan uit drie pijlers^ : de afschaffing van het systeem van machtiging en aanmel-
ding, de gedecentraliseerde toepassing van de mededingingsregels en de versterking van de con-
trole achteraf. . .

De afschaffing van het systeem van machtiging en aanmelding zou nodig zijn omdat dit voor de
ondernemingen leidt tot zware kosten en zou wegen op hun commercieel beleid. In plaats van de
aanmelding zou een regime we»e/y£e w/7zo/?<im>jg in het leven worden geroepen. Onder een
dergelijk systeem geldt het verbod op concurrentiebeperkende maatregelen niet indien de over-
eenkomsten voldoen aan bepaalde, bij wet vastgestelde voorwaarden. Dit impliceert meteen dat
artikel 81 een rechtstreeks toepasselijke bepaling zou worden, dat afspraken tussen ondememin-
gen die aan deze voorwaarden voldoen, rechtsgeldig zijn vanaf het ogenblik van de totstandko-
ming en dat geen voorafgaande beschikking is vereist. De controle op deze mededingingsbeper-
kende afspraken zou achteraf plaatsvinden^*.

Hierbij aansluitend heeft de Europese Commissie haar intentie te kennen gegeven om een nieuw
type vrijstellingsverordening vast te stellen: hierbij zal een algemene vrijstelling gelden voor alle
overeenkomsten en alle contractbepalingen die tot een bepaalde categorie behoren. Het voordeel
van de algemene vrijstelling zal uitsluitend worden begrensd door een zwarte lijst van verboden
beperkingen en verboden toepassingsvoorwaarden en door een marktaandeelcriterium dat het
voordeel van de vrijstelling beperkt"' .

Door middel van een gedecentraliseerde toepassing van het mededingingsrecht wil de Commissie
afstand doen van haar ontheffingsmonopolie. Ook nationale kartelautoriteiten zouden de bevoegd-
heid moeten krijgen om te onderzoeken of aan de voorwaarden van ontheffing is voldaan en om
desgevallend het voordeel van een groepsvrijstelling op te heffen. Op deze wijze wil de Commis-
sie komen tot de complementariteit van haar eigen bevoegdheden en die van de nationale kartel-
autoriteiten en tot een "netwerk" van nauw samenwerkende autoriteiten^°.

Tot stand gekomen in het kader van het Programma van de Commissie nr. 99/027. Hierna genoemd:
"Witboek inzake mededingingsbeleid '99".
W/rfrae* mzoAe merferfmgmg.s6e/e/Y/ 'PP, 24.

t inza te me</erfmgmg56e/e/rf 'PP, 56. • . • • . - . , •
t /nzfl^e wierferfi'/igmg.s6e/eirf 'PP, 35-55. . •;. • . •

za^e merferfingi/igifte/e/rf'PP, 27 en 32. •' • • • - • ' •
* " (KiVfroeA mzo^e merferfingi/igite/eirf 'P9, 33 .
" ° JfiVfcoe* inza/te me</«///!gi>ig.ri>e/eiV/ 'PP, 39. Hierbij stelt de Commissie een aantal maatregelen voor

die de coherentie en de samenwerking moeten garanderen.
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Het verbctcren van de controle achteraf kan worden bereikt door het versterken van de onder-
zoeksbevoegdheden van de Commissie, door het vergemakkelijken en aanmoedigen van het
indienen van klachten en door het verhogen van dc sancties.

Naast deze algemene beleidsoptics van de Commissie ter zake van het concurrentierecht, werd
eveneens in 1999 een verslag opgestuurd naar de Raad inzake de toekomst van de Vrijstellings-
verordening voor de verzekeringen. Overeenkomstig artikel 8 van de machtigingsvcrordening van
de Raad"', diende de Commissie binnen de 6 jaar aan de Raad een verslag uit te brengen over de
werking van de vrijstellingsverordening inzake verzekeringen. Dit verslag, door de Europese
Commissie uitgebracht in mei 1999^", bespreekt onder meer de toekomstverwachtingen voor
elke categorie zoals opgenomen in de Vrijstellingsverordening.

Ter zake van de gemeenschappelijke dekking van bepaalde categorieen risico's, gaat de Commis-
sie verder op de ingeslagen weg. De rechtmatigheid van een verzekeringspool zal worden beoor-
deeld aan de hand van drie vragen. In eerste instantie wordt onderzocht of de pool en de leden
ervan voldoen aan de bepaling inzake marktaandeel.

Worden deze drempelwaarden overschreden, dan za! moeten worden nagegaan of de groep nood-
zakelijk is om de declnemers in staat te stellen om actief te zijn op de desbetreffende markt*".
Indien de verzekeringspool noodzakelijk is om een bepaalde dekking aan te bieden die de leden
van de pool anders niet op de markt zouden kunnen brengen, gaat de Commissie ervan uit dat
deze niet binnen het toepassingsgebied vallen van artikel 81 en dit ongeac/ir de omvang van het
marktaandeel van de betrokken pool"*.

Indien een pool niet noodzakelijk blijkt te zijn voor het verzekeren van een bcpaald risico, wordt
een derde vraag beantwoord, namelijk of de deelnemers zich al dan niet contractueel hebben
verbonden om hun overeenkomsten betreffende het verzekerde risico geheel of gedeeltelijk in de
groep in de brengen. Als de leden van de pool daartoe worden verplicht, is volgens dc Commissie
artikel 81 van toepassing.

De Commissie is zelf van oordeel dat door het toetsen of de vorming van een verzekeringspool
noodzakelijk is, artikel 11 van de Vrijstellingsverordening het effect krijgt van een <fe min/mij-
regel"". Toch kan zich volgens de Commissie de situatie voordoen waarbij de vorming van een
verzekeringspool op een gegeven moment noodzakelijk is, maar dat na verloop van tijd de verze-
keraars een voldoende minimumcapaciteit of voldoende deskundigheid hebben opgcbouwd zodat
een lid van dc pool het risico alleen kan verzekeren. Bovendien kan de situatie zich voordoen dat
de pool zo groot is geworden dat hij kan worden vervangen door twee of meer andere pools die

Verordening nr. 1534/91 van 31 mei 1991 (PS, nr. L 143, van 7 juni 1991); in dczc Verordening heeft
de Raad de Europese Commissie de machtiging gegeven om de vrijslellingsverordening inzake verze-
keringen vast te stellen.
"Verslag aan het Europese Parlement en aan de Raad over de werking van Verordening (EEG) nr.
3932/92 van de Commissie van 21 december 1992 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van
het Verdrag (ex-artikel 85, lid 3) op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling af-
gestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector", COM(7999>//92 (geciteerd als "Rapport
over de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen").
"Rapport over de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen", /.c., 14.
"Rapport over de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen", Ac, 14.
"Rapport over de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen", Ac, 15.
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met elkaar kunnen concurreren. De Commissie laat er geen twijfel over bestaan dat in een derge-
lijk geval de voorkeur wordt gegeven aan het creeYen van concurrentie"*. :•

Tenslotte dient erop te worden gewezen dat de Europese Commissie blijkbaar in 1999 een onder-
zoek is gestart naar de nucleaire verzekeringspools^. In het algemeen wenst de Commissie ove-
rigens prioritair haar aandacht te richten tot de medeverzekerings- en medeherverzekerings-
pools . ' • • ! • • - • • • • , , ; ' . - . • • • i . . • • . . • • • • •

Na de bespreking van het communautaire concurrentiebeleid inzake verzekeringen in het alge-
meen, zal hieronder de verenigbaarheid worden geanalyseerd van de nucleaire verzekeringspools
met het EG-concurrentierecht.

In het licht van de werking van de nucleaire verzekeringspools en van de bepalingen van de vrij-
stellingsverordening, wordt hier de vraag beantwoord in welke mate de nucleaire verzekerings-
pools in overeenstemming zijn met het communautaire mededingingsrecht. In eerste instantie
wordt aandacht besteed aan de reactie van enkele nucleaire exploitanten op de monopoliepositie
van de nucleaire verzekeraars (§ 4.4.1). Vervolgens wordt aandacht besteed aan de houding van
de Europese Commissie ten aanzien van de nucleaire verzekeringspools (§ 4.4.2).

4.4.1. Reactie van enkele exploitanten van een kerninstallatie op de monopoliepositie van
de nucleaire verzekeringspools

In de jaren zeventig heeft een aantal nucleaire exploitanten een eigen initiatief genomen naar aan-
leiding van de monopoliepositie van de nucleaire verzekeringspools. Deze ontwikkeling heeft
zich zowel in de VS als in Europa voorgedaan. De exploitanten zijn namelijk overgegaan tot de
oprichting van een eigen systeem van onderlinge verzekering, een zogenoemde ca/?/fve '.

In 1973 hebben 14 Amerikaanse exploitanten van een kerninstallatie een captive opgericht, name-
lijk M<c/ear A/u/ua/ L/mrterf (NML). Na het ongeval in Three Mile Island werd overigens beslist
een tweede captive op te richten, namelijk Afac/ear £7ec/r;c /rwurance /.j/ni/ecF (NEIL) . Inmid-
dels is NML gefuseerd met NEIL.

De oprichting van NML had tot doel om een alternatief te bieden voor de verzekering die via de
Amerikaanse nucleaire verzekeringspools werd aangeboden*". In zekere zin was het merk-
waardig dat uitgerekend in de VS om die reden werd overgegaan tot de oprichting van de captive.
De VS was namelijk het enige land waar twee verzekeringspools actief waren***; sinds 1998 is de

"* "Rapport over de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen", / . c , 18.
*" "Rapport over de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen", / . c , 17. -
"* "Rapport over de Vrijstellingsverordening inzake verzekeringen", / . c , 25.
*" In § 2.2 van hoofdstuk 11 wordt besproken wat een captive is, wordt een overzicht gegeven van de

verschillende soorten captives etc.
" ° Vanden Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via Internationale

Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en Verhoosel, G., (red),
"Grensoverschrijdende milieuproblemen", Ac, 470 e.v.; zie ook verderop in hoofdstuk 13.

" ' Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", / . c , 267-268.
"* In 1956 werden twee nucleaire verzekeringspools opgericht in de VS: Nuclear Energy Liability Insur-

ance Association (NELIA), bestaande uit commerciele verzekeraars en Mutual Atomic Energy Liabil-
ity Underwriters (MAELU), bestaande uit onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Inmiddels is de
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enige pool yimer/'can Afac/ear //irarers (ANI). Het dient te worden benadrukt dat de activiteiten
van NEIL in hoofdzaak betrekking hebben op de verzekering van de eigenschade van de exploi-
tanten.

Het gevolg van de oprichting van de captive op de mededinging was aanzienlijk: tussen 1957 en
1972 was de dekking inzake eigenschade gestegen van 60 miljoen dollar naar 84 miljoen dollar;
tussen 1973 en 1979 daarentegen was de dekking verdrievoudigd**\ In 1997 bedroeg de dekking
die door NEIL kon worden aangeboden ongeveer 3 miljard dollar. In de VS is het zelfs zo dat
ANI en NEIL concurrenten zijn voor een deel van de dekking van de aansprakelijkheid van de
exploitant^.

Eenzelfde reactie vanwege de exploitanten heeft zich in Europa voorgedaan. In 1978 werd Euro-
pean A/M/WO/ ̂ ssociaf/o/i/br ./Vuc/ear 7;;5«rance, kortweg EMANI, opgericht*** met tot doel extra
capaciteit te genereren die de nationale pools niet steeds kunnen leveren^, de premies van de
leden te drukken en druk uit te oefenen op de nationale verzekeringspools. EMANI is een captive
naar Belgisch recht, met zetel te Brussel en kan worden beschouwd als de Europesc tegenhanger
van NEIL in de Verenigde Staten. De werkwijze van beide captives is grotendeels gelijklopend, al
is het zo dat enkel nucleaire elektriciteitsproducenten deel uitmaken van NEIL, terwijl ook niet
elektriciteitproducerende nucleaire exploitanten (zoals een producent van splijtstoffen, een nucle-
aire opwerkingsfabriek etc.) lid zijn van EMANI.

Ook EMANI biedt in hoofdzaak dekking voor de eigenschade van de exploitanten, al treedt zij
ook op als medeverzekeraar inzake aansprakelijkheid en als herverzekeraar voor haar leden .
EMANI biedt dus het voordeel dat bijkomende of altematieve capaciteit wordt aangeboden voor
de dekking van eigenschade en om bijkomende dekking aan te bieden inzake aansprakelijkheid,
hetzij als medeverzekeraar, hetzij als herverzekeraar.

De capaciteit van EMANI die aanvankelijk 360 miljoen BEF bedroeg, was in 1991 evenwel
slechts gestegen tot ongeveer 6,3 miljard BEF"'". EMANI kende tot in het begin van de jarcn
negentig inderdaad een bcperkt succes. Een belangrijke oorzaak van dit beperkte succes lijkt de
gebrekkige solidariteit te zijn tussen de Europese nucleaire exploitanten*"; een aantal Europese
exploitanten is niet meteen gei'nteresseerd in een participate aan EMANI, omdat zij hun eigen-
schade niet verzekeren"" " ' . Sinds 1997 kan evenwel een aanzienlijke stijging van de capaciteit

naam van NEL1A gewijzigd in ANI en hebben de onderlinge verzekeringsmaatschappijen zich in 1998
teruggetrokken uit de nucleaire verzekeringsmarkt, in hoofdzaak door de concurrentie van de captive.
Cfr. in/ra, in § 3.2.3 van hoofdstuk 13.
Lederer, P.D., "Nuclear Risks - whose Risks are they?", AIDN/INLA, Me/ear /nrerVura '59, "Nuclear
Law for the 1990's", Tokyo, September 1989, II-5.
Zie hierover Vanden Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via
intemationale Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en Ver-
hoosel, G., (red.), "Grensoverschrijdende milieuproblemen", / . c , 471; zie ook verderop in hoofdstuk
13. •

EMANI werd erkend bij KB's van 20 oktober 1978 en 7 oktober 1999.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", / .c , 269.
De herverzekering staat enkel open voor de eigen leden; EMANI is namelijk een gesloten captive (zie
§ 2.2.3 van hoofdstuk 11).
EM AN I, Annual Report 1991, 14.
Debaets, M., "Insurance of Nuclear Power Stations", A^uc/eo/- /n»er ,/wra 'P/, AIDN/INLA, Bath,
September 1991, 196.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", Ac, 270. r . v *- • : ; • ' - . . • ..-:.
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van EMANI worden vastgesteld. In 1999 bedroeg de capaciteit 17,5 miljard BEF (433,8 miljoen
euro) en telde EMANI 35 leden*".

De twee besproken voorbeelden tonen aan dat zowel in de VS als in Europa de nucleaire verzeke-
ringspools onder grote druk staan, in eerste instantie wat betreft de dekking van de eigenschade.
De verzekeraars zelf lijken er inmiddels van uit te gaan dat dankzij het succes van de captives van
de exploitanten, de nucleaire verzekeringspools niet meer de enigen zijn die dekking kunnen
verlenen voor de eigenschade van de exploitant^. De vraag rijst dus welke positie de Europese
Commissie aanneemt ten aanzien van deze pools.

4.4.2. Houding van de Europese Commissie ten aanzien van de nucleaire verzekerings-
pools "- • •

De nucleaire verzekeringspools werden opgericht ten tijde van de ondertekening van het Verdrag
van Rome. Op het einde van de jaren vijftig bevond de nucleaire industrie zich nog in een begin-
fase, waardoor ook op verzekeringsvlak de nodige onzekerheid bestond over de werking en de
samenstelling van de nucleaire verzekeringspools. In bijkomende orde bestond onduidelijkheid
aangaande de toepassing van artikel 81 (oud 85) van het EG-Verdrag op verzekeringen in het
algemeen.

Een opvallende vaststelling is dat de nucleaire verzekeringspools hun afspraken hebben aange-
meld aan de Commissie, hoewel de Commissie en het Europees Hof slechts veel later hebben
geoordeeld dat het communautaire concurrentierecht eveneens van toepassing was op verzeke-
ringen. Geheel conform de bepalingen van Verordening 17, verstuurde SYBAN op 30 oktober
1962, in eigen naam en in naam van de Franse, Nederlandse, Italiaanse en Duitse pool, een aan-
meldingsdossier naar de Commissie teneinde een negatieve verklaring te bekomen"''.

In het begin van de jaren negentig heeft de Franse pool (Assuratome) haar werkwijze deels veran-
derd, in die zin dat bij voorstellen tot verzekering die aan een exploitant worden overgemaakt,
enkel nog rekening wordt gehouden met de zuivere premie; de commissies van de tussenpersonen
en de algemene beheerskosten van de verzekeraars worden niet meer in rekening gebracht"'. Dit
zou, volgens Deprimoz, voldoende moeten zijn opdat de nucleaire verzekeringspools van dezelfde
tolerantie zouden genieten als Assurpol inzake de dekking voor milieuverontreiniging"'.

Op dit vlak is overigens de nauwe samenwerking tussen de industrie'Ie nucleaire sector en Eura-
tom opvallend. In het begin van de zestiger jaren werd een groot aantal congressen georganiseerd
onder auspicien van Euratom; op deze congressen werd onder meer de positie van de Commissie
ten overstaan van de nucleaire verzekeringspools aan de orde gesteld. De verzekeraars waren

Opvallend is ook dat de Belgische elektriciteitsproducerende exploitant en mede-oprichter van EMA-
NI, Electrabel, deze captive heeft verlaten (Gesprek op 22 december 1997 met dhr. A. van den Abeele,
Directeur van het Departement Verzekeringen en Risicobeheer van Tractebel). Sinds 1999 wordt de ei-
genschade van Electrabel zelfs verzekerd in de Amerikaanse captive.
EMANI, /4n/ma/ fleport, 1999, 13. In 1999 telde EMANI leden uit Belgie, Finland, Frankrijk, Duits-
land, Nederland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Warren, G., "Insurance for the Nuclear Industry", in Horbach, N.L.J.T. (ed.), "Contemporary Devel-
opments in Nuclear Energy Law", Ac, 346.
Blijkbaar werd een negatieve verklaring bekomen (zie Deprimoz, J., "Regime Juridique des Assur-
ances contre les Risques Nucleaires", o.c, 21).
Deprimoz, J., "Regime Juridique des Assurances contre les Risques Nucleaires", o.c, 22-22.
Deprimoz, J., "Regime Juridique des Assurances contre les Risques Nucleaires", o.c, 22.
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zelfs van oordeel dat de algemene taak van Euratom ex artikel 98 van het Euratom-Verdrag om de
ontwikkeling van het vreedzame gebruik van kernenergie te bevorderen, ook impliceerde dat
Euratom als taak had de ontwikkeling van de verzekering van het nucleaire risico te bevorderen.
Euratom stelde dat verzekeringspools noodzakelijk waren om capaciteit te genereren en dat in de
aanvangsfase moeilijk sprake kon zijn van concurrence"". Vandaar legden de verzekeraars de
nadruk op de noodzaak tot samenwerking voor het geval de Commissie vragen had over werking
van pools en de gevolgen daarvan op het vlak van de mededinging. Hierbij maakten de verze-
keraars de kanttekening dat het voor functionarissen bijzonder moeilijk is om te kunnen inschat-
ten in welke mate deze afspraken tussen verzekeringsondernemingen de concurrentie beperk-

In de discussic omtrent de verenigbaarheid van de nucleaire pools met het communautaire mede-
dingingsrecht was het hoofdargument van de verzekeraars dat zonder de oprichting van de pools,
bij gebrek aan ervaring met dergelijke risico's, de verzekering van het nucleaire risico onmogelijk
zou zijn*". Daarbij werd toegegeven dat na verloop van tijd dergelijke pools eventueel minder
noodzakelijk konden worden.

De pools waren van oordeel dat het net-line retention-systeem, en de geregelde contacten tussen
de pools over de inhoud van de polissen inderdaad kartelafspraken waren, maar dat deze afspra-
ken noodzakelijk waren voor het functioneren van het poolsysteerrf^. Daarenboven was een min
of meer verregaande gelijkenis van de polisbepalingen normaal, gelet op de harmonisatie van de
wetgeving in de Euratom lidstaten, met name door hun toetreding tot het Verdrag van Parijs"'.

Er kan weinig twijfel over bestaan dat door de monopoliepositie van de nucleaire verzekerings-
pools op de nationale markt, zij niet in aanmerking komen om desgevallend te kunnen genieten
van de vrijstcllingsverordening: ze hebben duidelijk meer dan 10 of 15% van de relevante markt
in handen. Er zal desgevallend een individuelc vrijstclling moeten worden verleend. In welke
mate de verschillende pools een dergelijke vrijstelling hebben aangevraagd, is niet meteen duide-
lijk.

Er kan niet worden ontkend dat de creatie van de nucleaire verzekeringspools heeft geleid tot het
creeren van een bepaalde verzekeringscapaciteit. Maar het is zeer de vraag of een dergelijke pool,
zeker na 40 jaar, nog wel de enige manier is tot dekking van het nucleaire risico. Vooral doordat
de pools nationaal zijn georienteerd, is er overigens sprake van een verdeling van de markt tussen
de verschillende pools.

Het probleem met de nucleaire verzekeringspools ligt zich niet zozeer op het vlak van de samen-
werking op nationaal niveau van verschillende verzekeringsondernemingen. Ook de Commissie
heeft in de zaken Assurpol en P&I Clubs erkend dat een van de voordelen van een dergelijke
samenwerking erin bestaat dat ook kleinere verzekeringsondernemingen dekking kunnen verlenen

Von Gelderen, E.R., "Le diveloppement de l'energie nucteaire et la collaboration entre Euratom,
Pindustrie nucteaire, les producteurs d'electricit£ et les assureurs", o.c. 32-33.
Basyn, M , "L'Assurance des Risques Atomiques devant les Regies de Concurrence", CW/ogu/um
£ura(om. KerzeAeri/ig/naa/Jc/iappi/en over de ac/ue/eproo/emen voor Ae/ verzeAere/i van /luc/eo/re n-
SICO'J, Firenze, december 1962, 42; Basyn, M., "Les Pools et la Reglementation Europeenne de la
Concurrence", Derrfe CW/o^u/um over rfe verzeArenng van ni/c/eaire ruieo'j, EUR 2464, Aix-en-
Provence, mei 1964,92-93.
Basyn, M., "L'Assurance des Risques Atomiques devant les Ragles de Concurrence", o.c, 44.
Basyn, M., "Les Pools et la Reglementation Europeenne de la Concurrence", o.c, 87 e.v.
Basyn, M., "L'Assurance des Risques Atomiques devant les Regies de Concurrence", o.c, 45-46.
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voor een deel van het moeilijk te verzekeren risico. Het probleem ligt zich eerder bij de verre-
gaande concurrentiebeperkingen die een gevolg zijn van de werking van de pools, in die zin dat
een Belgische exploitant zich enkel kan verzekeren bij de Belgische pool, een Nederlandse ex-
ploitant enkel bij de Nederlandse pool enz. Dit maakt elke concurrentie tussen de nucleaire pools
onmogelijk.

Zelfs indien exploitanten pogingen hebben ondernomen om een verzekeringsvoorstel te verkrij-
gen bij een buitenlandse pool, werden zij telkens verwezen naar de nationale pool. Volgens de in-
formatie die gedurende het onderzoek werd verzameld, bestaan tussen de verschillende nucleaire
verzekeringspools geen schriftelijke afspraken analoog aan de poolingovereenkomst of de IGA
van de International Group van P&I Clubs. Theoretisch is er geen enkel letsel dat bijvoorbeeld
een Duitse pool dekking zou verschaffen voor een Nederlandse exploitant; toch waagt geen enke-
le pool het om in het buitenland dekking te verlenen. Dit zou kunnen wijzen op een feitelijke
gedraging die met een verboden kartelafspraak gelijkstaat.

Ook de verzekeringsmakelaars hebben de positie van de nucleaire verzekeringspools reeds in
vraag gesteld. Wijzend op de nood om de aansprakelijkheidsdekking op te trekken werd hierbij
gesuggereerd dat de dekking van de eigenschade van de exploitant via de gewone verzekerings-
markt kon worden geregeld^.

Het feit dat enkele nucleaire exploitanten zijn overgegaan tot de oprichting van een captive voor
de dekking van de eigenschade, toont onmiskenbaar aan dat er nood is aan concurrentie op de
nucleaire verzekeringsmarkt. Momenteel zijn er slechts twee nucleaire captives actief; dit volstaat
duidelijk niet om te kunnen spreken van een volwaardige concurrentie op de nucleaire verzeke-
ringsmarkt. Misschien moet worden gekeken naar manieren om exploitanten aan te moedigen om
bijkomende captives op te richten.

Het is aannemelijk om ervan uit te gaan dat de nucleaire verzekeringspools ook bij het begin van
de eenentwintigste eeuw nog steeds noodzakelijk zijn om een verzekeringscapaciteit voor het
nucleaire risico te genereren. Maar of de hiermee samenhangende afspraken of feitelijke gedra-
gingen inzake premieberekening en gemeenschappelijke polisvoorwaarden nog steeds kunnen
worden gerechtvaardigd, is zeer de vraag. Zeker ten aanzien van de dekking van de eigenschade
zijn de pools niet meer de enige mogelijkheid om capaciteit te genereren. De onmogelijkheid om
de nucleaire pools te laten concurreren, lijkt steeds moeilijker houdbaar.

Het wordt dus de hoogste tijd dat de Europese Commissie de werking van deze pools aan een
kritisch onderzoek onderwerpt. Uiteraard moeten alle dekkingen in verband met nucleaire activi-
teiten in het onderzoek worden betrokken (zowel de dekking van de aansprakelijkheid tegenover
derden, de arbeidsongevallendekking als de dekking tegen machinebreuk, brand, etc.). Het valt
niet uit te sluiten dat de pools enkel nog een noodzaak zijn voor zeer specifieke dekkingen, terwijl
voor andere dekkingen misschien voldoende verzekeringscapaciteit voorhanden is buiten de
pools. Ook de gehele nucleaire verzekeringsmarkt zelf moet in de analyse worden betrokken. De
captives van de exploitanten hebben al hun nut bewezen voor de exploitanten zelf; hiermee is niet
gezegd dat deze voordelen worden doorgegeven aan de consument. Bovendien moet worden
onderzocht in welke mate de samenwerking tussen de twee captives onderling en tussen de capti-
ves en de nucleaire verzekeringspools transparent is.

Discussie naar aanleiding van het gezamenlijke AEN-IAEA symposium in Munchen in September
1984; weergegeven in A/wc/e<jr 77»>rf Party /,iaW/ify a«rf //wuro/jce. Sfafus <wirf Prospecte, OECD,
Paris, 1985, 192.
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Een dergelijk onderzoek is geen makkelijke taak; in de zaak van de P&I Clubs heeft de Com-
missie er meerdere jaren over gedaan om tot een uitspraak te komen. Hierbij wordt zij geconfron-
teerd met de moeilijkheid dat zij bij de beoordeling van de verschillende elementen van het dos-
sier nagenoeg volledig afhankelijk is van de verklaringen van een monopolistische verzekeraar^".

5. CONCLUSIE

De nucleaire verzekeringspools werden opgericht omdat in de jaren vijftig onvoldoende informa-
tie beschikbaar was omtrent de dekking van het nucleaire risico en vooral omdat grote onzeker-
heid bestond over de mogelijke uit een kemongeval voortvloeiende schade.

Om aan het verzekeringsprobleem tegemoet te komen, werden meerdere maatregelen genomen:
een bijzondere wetgeving werd gecreeerd, in de algemene verzekeringspolissen werd een clausule
toegevoegd die de schade door een kemongeval uitsluit en er werd overgegaan tot de oprichting
van nucleaire verzekeringspools.

Deze pools organiseren de dekking van het nucleaire risico op nationale basis. Dit impliceert dat
nationale verzekeringsondememingen die dat wensen, een deel van het nucleaire risico kunnen
dekken. Hoewel de pools een aantal gemeenschappelijke kenmerken vertonen, verschilt de wer-
king van deze pools naargelang het een echte pool betreft die rechtspersoonlijkheid heeft, dan wel
een syndicaat waarbij een lid van de pool optreedt als fronting-company.

Deze pools verlenen dekking voor zowel de eigenschade van de exploitant als de aansprakelijk-
heid tegenover derden. Door de evolutie van de verzekeringsmarkt en door de grotere maturiteit
die de nucleaire sector dankzij een halve eeuw ervaring heeft weten op te bouwen, blijken anno
2000 wel degelijk alternatieven te bestaan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de eigenschadeverzekering,
of delen daarvan (machinebreuk, brandverzekering) ook via andere wegen, bijvoorbeeld via een
door de exploitanten opgezette captive, kan worden gedekt.

Een bijkomend element is dat in de loop der jaren het aantal verzekeraars is vcrminderd door
fusies van bank- en verzekeringsgroepen. In de mate waarin verschillende verzekeraars in een
pool participeren, heeft een fusie uiteraard gevolgen voor de (machts)positie van de verzekeraar
binnen de pool en van de pool zelf. Met name het feit dat concurrence tusscn de pools onmogclijk
is, maakt het voor de exploitanten nagenoeg onmogelijk om verzekeringsdekking te krijgen buiten
de nationale pool om.

Een belangrijk element voor de Commissie om de vorming van verzekeringspools toe te laten,
bestaat in het feit dat op deze wijze ook kleine verzekeringsondememingen een deel van het risico
kunnen dekken. Deze vaststelling is inderdaad niet onbelangrijk. De gemeenschappelijke dekking
van bepaalde risico's is volgens de verzekeringsindustrie noodzakelijk om bepaalde grote "onver-
zekerbare" risico's het hoofd te bieden. In een aantal gevallen kan een vorm van medevcrzekering
of medeherverzekering in een zogenaamde verzekeringspool inderdaad efficient zijn^*. Door een
systeem van pooling zullen immers ook een aantal kleinere verzekeringsmaatschappijen in staat
worden gesteld om dekking te bieden voor een bepaald risico waaraan ze anders nooit zouden

Faure, M.G., "De verzekering van het nucleaire risico", in //i vo//e CerzeAerrfAe/rf, W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1993, 254. Cfr. M/ra, in hoofdstuk 15.
Havens, HI, C.W. en Theisen, R.M. "The application of United States and EEC-anti-tmst laws to
reinsurance and insurance pooling arrangements", 77ie ifafifrurf £u//efi/i, 1986, 1301.
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kunnen participeren. Hierdoor vergToot ook meteen de verzekeringscapaciteit, wat bijvoorbeeld
bij de dekking van het nucleaire risico noodzakelijk kan zijn*".

Anderzijds is het zeer de vraag of in het licht van de vele jaren ervaring die de pools intussen heb-
ben opgebouwd, het niet dringend tijd wordt dat concurrentie tussen de pools wordt toegelaten.
Niet de verschillende pools op zich vormen een probleem, maar eerder de uitschakeling van con-
currentie tussen de verschillende pools. Het lijkt er sterk op dat een uitschakeling van dc concur-
rentie niet (meer) noodzakelijk is met het oog op het dekken van het nucleaire risico, zeker bij-
voorbeeld ten aanzien van de dekking van de eigenschade en ten aanzien van de verzekering van
de werknemers van de exploitant.

Met deze analyse wordt het eerste deel van dit boek afgerond. De conclusies met betrekking tot de
juridische analyse van de aansprakelijkheid en verzekering van de bestaande wetgeving, worden
weergegeven in hoofdstuk 14. In deel 2 wordt de rechtseconomische analyse aan de orde gesteld.

Faure, M. en Vandenbergh, R., "Het toelaten van kartels op de Europese verzekeringsmarkt", o.c, 263.
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; RECHTSECONOMISCHE ANALYSE '

Bij de hierboven uitgevoerde analyse van het (kern)ongevallenrccht werden reeds enkele conclu-
sies geformuleerd; toch werd ook aangegeven dat deze conclusies enkel verder kunnen worden
getoetst en verfijnd aan de hand van de rechtseconomische analyse. Uitgangspunt van dit onder-
zoek is dat de rechtseconomische benadering in belangrijke mate de problematiek en de analyse
van de aansprakelijkheid en verzekering voor schade uit kernongevallen, kan verrijken.

In de inlciding van dit boek werd de keuze voor de rechtseconomische analyse reeds gemotiveerd.
Samenvattend kan worden gesteld dat rechtseconomic in het algemeen ertoe strekt om rechts-
regels te verklaren aan de hand van bcgrippen uit de economie en dat het recht wordt beschouwd
als een mechanisme dat het gedrag van individuen zal sturen of beinvloeden. Specifiek met be-
trekking tot het aansprakelijkheidsrecht is in de rechtseconomische analyse de vraag aan de orde
hoe de maatschappelijke kosten van een ongeval kunnen worden geminimaliseerd. Het ongeval-
lenrecht wordt onder deze benadering gezien als een systeem dat prikkels geeft aan potentiele
schadeveroorzakers en op die manier de preventie van ongevallcn ten goede komt'. Zoals verder
zal blijken is een maatschappij niet te alien prijze bereid ongevallen te vermijden. Dit impliceert
dat niet allcen wordt rekening gchouden met de kosten van een ongeval, maar eveneens met de
kosten om een ongeval te voorkomen (preventiekosten). Rechtseconomen zullen inderdaad een
gegeven situatie eerder e* ante bekijken en niet e* port*. Uit de benadrukking van de preventieve
functie van het aansprakelijkheidsrecht blijkt dat ook rechtseconomen zijn gei'nteresseerd in
slachtofferbescherming omdat zij aangeven hoe slachtoffcrs kunnen worden vermeden, eerder dan
slachtoffers post factum te "beschermen" via het toekennen van een schadevergoeding. Zoals door
Faure en Van den Bergh wordt gesteld: liever geen slachtoffer dan een (door het recht) beschermd
slachtoffer'.

De rechtseconomische benadering van het ongevallenrecht richt de aandacht vooral op de preven-
tie, en op de reductie van andere kosten naast de strikte compensatie van slachtoffers. Dit laat met
name toe om dc interactie te onderzoeken van regelgeving terzake van aansprakelijkheid, verze-
kering en veiligheidsregulering. Uit dc positiefrechtelijke analyse is gebleken dat het nucleaire
aansprakelijkheidsrecht bepalingen bevat uit elk van deze gebieden.

Het rechtseconomische model waarop de conclusies deels zullen worden gebaseerd, wordt staps-
gewijs uiteengezet. Zo zal doorheen de gehele rechtscconomische analyse worden gesproken over
het ongevallenrecht; de rechtseconomische analyse van het fe/v/ongevallenrccht wordt, als bij-
zondere vorm van ongevallenrecht, op het einde van het uitgebouwde model bestudeerd. Het
kernongevallenrecht kan immers enkel economisch worden benaderd nadat een theoretisch model
van het ongevallenrecht in het algemeen werd toegelicht.

Veljanovski, C.G., "The Economic Theory of Tort Liability - toward a Corrective Justice Approach",
in Burrows, P. en Veljanovski, C.G. (eds), 7Vie fco/io/mc /ip/jroncA /o Law, Buttcrworths, London,
1981, 127 (hiema genoemd: "Corrective Justice"). Ook Posner (vooral in zijn artikel "The Concept of
Corrective Justice in Recent Theories of Tort Law", ,/oHrna/ o/ icgn/ &u</(es, 1981, 201 maar ook in
zijn boek 7Vie £co/jom/es o/Vusf/ce, Harvard University Press, Cambridge, 1981, 75) en Calabresi (zie
§ 4 van dit hoofdstuk) besteedden ruim aandacht aan de economische doelstelling van het ongevallen-
recht.
Burrows, P. en Veljanovski, C.G., 77ie £coflom/c /fy>/7ronc/i /o Afltv, Butterworths, London, 1981, 5.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Liever geen slachtoffer dan een beschermd slachtoffer",
<//a/>, 18 december 1987. ••. . i
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Het is van belang erop te wijzen dat in dit deel de rechtseconomische analyse beperkt blijft tot een
positieve rechtseconomische benadering; de normatieve rechtseconomische analyse wordt in deel
vier uiteengezet*. Een economische analyse biedt het voordeel dat zowel aan efficientie- als aan
effectiviteitonderzoek kan worden gedaan. Een effectiviteitonderzoek zoekt een verklaring voor
het bestaan van bepaalde rcchtsregels en onderzoekt de neveneffecten van deze regels (posiV/eve
economische analyse), terwijl bij de nor/na//eve economische analyse rechtsregels kritisch ge-
toetst worden op hun efficientie. De positieve economische analyse van het recht stelt zich als
doel het bestaan en ontstaan van bepaalde rechtsregels te verklaren. Het recht wordt beschreven
zoals het is en niet zoals het zou moeten zijn; aan deze verklaring wordt geen normatieve waarde
gekoppeld'. Nagegaan wordt of een rechtsregel het vooropgestelde doel bereikt. Indien een be-
paalde wet bijvoorbeeld pretendeert de consument te beschermen tegen bepaalde handels-
praktijken, of pretendeert slachtoffers van een kernongeval te beschermen, kan via de positieve
economische analyse worden onderzocht of dit doel wordt bereikt en of de desbetreffende regels
leiden tot bepaalde neveneffecten.

In een normatieve economische analyse van het recht daarentegen worden rechtsregels getoetst op
hun efficientie: een rechtsregel zal van de hand worden gewezen indien hij verspilling in de hand
werkt. Zo kan via een dergelijke analyse worden aangetoond dat de maatschappij met het invoe-
ren van een bepaalde rechtsregel een bepaald doel heeft bereikt, maar dat andere regels, of even-
tueel de afwezigheid van rechtsregels, tegen geringere kosten tot hetzelfde resultaat kunnen lei-
den. Dit betekent evenwel niet dat, zoals vaak wordt beweerd, rechtseconomie automatisch zal
opteren voor deregulering; in bepaalde gevallen zal regulering de meest efficiente manier zijn om
het vooropgestelde doel te bereiken*.

De positieve rechtseconomische analyse wordt opgebouwd aan de hand van zes hoofdstukken. In
hoofdstuk 7 worden bij wijze van inleiding een aantal rechtseconomische concepten en uitgangs-
punten van de rechtseconomische analyse van het ongevallenrecht verduidelijkt. Het rechtsecono-
misch model van het ongevallenrecht wordt uiteengezet in hoofdstuk 8. Dit model zal in de twee
daaropvolgende hoofdstukken worden verfijnd door ook verzekeringen en veiligheidsregulering
in de rechtseconomische analyse te betrekken (respectievelijk hoofdstuk 9 en 10).

Cfr. in/ra, in hoofdstuk 15.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 26 e.v.; Van den Bergh, R. en
Heremans, D., "Recht en economie", 7yrfjcAn/? voor £coROfme en A/onagemenf, 1987, 139-164; Van
den Bergh, R., "Wat is rechtseconomie?", in "Rechtseconomie en Recht", Ac, 13.
Zie hierover De Geest, G., "Economische Analyse", Ac, 499 e.v.
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HOOFDSTUK7

INLEIDING RECHTSECONOMIE

Bij wijze van inleiding wordt in dit hoofdstuk nagegaan hoe de rechtseconomie is tot stand geko-
men en welkc de uitgangspunten zijn van de rechtseconomische analyse. In eerste instantie wordt
hier de historische ontwikkeling van de rechtseconomie in de Verenigde Staten en in Europa
geschetst (§ 1). Vervolgens worden een aantal door de rechtseconomie gehanteerde concepten
zoais de homo economicus, economische efficientie en "property rights" toegelicht (§ 2). Nadien
zullen de uitgangspunten van de rechtseconomische analyse van het ongevallenrecht worden
besprokcn (§ 3) en worden de ideeen van Coase en Calabresi, twee grondleggers van de economi-
sche analyse van het recht, aan de orde gesteld (§4). •

Het is overigens niet onze bedoeling om in dit hoofdstuk een nieuwe inleiding in de rechtsecono-
mie te schrijven; een aantal rechtseconomische concepten wordt toegelicht teneinde de lezer
vertrouwd te maken met het begrippenapparaat dat in dit deel zal worden gehanteerd.

1. HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE RECHTSECONOMIE

Terwijl de economie in feite bestudeert hoe individuen en organisaties zich op de markt gedragen,
hanteert de rechtseconomie het door de economische wetenschap aangeboden analytisch kader
om het gedrag te bestuderen van organisaties en individuen die buiten de markt senso stricto
actief zijn. Het uitgangspunt is dan ook dat mensen rationele wezens zijn. Dit uitgangspunt is niet
zo irreeel als op het eerste gezicht misschien lijkt: indien mensen zich rationed gedragen op de
markt, waarom zouden zij zich dan niet-rationeel gedragen bij eender welke andere activiteit in
hun leven?' Ook voor Adam Smith* en voor Jeremy Bentham was de link tussen economie en
andere sociale wetenschappen - waaronder met name het recht - duidelijk'.

Smith heeft aangetoond dat de economische ontwikkeling wordt bepaald door een reeks "natuur-
wetten": zonder overheidstussenkomst heerst er een natuurlijke orde. Een wv/jiWe /ia/ic/ regelt
telkens weer het economische evenwicht. Jeremy Bentham verdedigde reeds vurig de stelling dat
mensen rationele wezens waren die enkel bcslissingen nemen indien zulks een nut vertoont . Zo
bepleitte Bentham een codificatie van het Engelse recht waarbij een norm slechts zou worden
behouden indien deze norm een praktisch nut vertoont voor mens en samenleving'. Hoewel het
belang van diens werk aanvankelijk niet werd onderkend, had Benthams werk wel degelijk een
invloed op het strafrecht*. Later zouden recht en economie meer worden gescheiden. Mackaay

Posner, R., "The Economics of Justice", Ac, 1.
"Vader van de economie" door zijn boek 77ie //if wry III/O fAe M7/ure ara/ Me Causes o/fAe Wea/M o /
MHIO/M, verschenen in 1776.
Zo gedragen burgers zich bij hoge pakkans rationed indien zij niet door het rode licht rijden omdat zij
weten dat deze overtreding zal leiden tot een geldboete.
Dit is het zgn. utilitarisme. Bentham was de auteur van o.m. /4/ragmen/ on government (1776),
/>/e5 o/Mora/.s am/LegM/af/on, (1789) en Coa7/?ca<ion Proposa/i (1823).
Van Caenegem, R.C., "Geschiedkundige Inleiding tot het Privaatrecht", Ac, 146 e.v. ;
Posner, R., "The Economics of Justice", Ac, 2. : ,
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ziet de poging tot "verwetenschappelijking" van recht en economie als voomaamste oorzaak van
deze scheiding\

De eerste wetenschappelijke werken inzake nieuwe rechtseconomie situeren zich op het einde van
de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig in de VS. Voorai Ronald Coase en Guido Calabre-
si moeten worden gezien als pioniers inzake de economische benadering van het ongevallenrecht.
Ook James Buchanan en Gordon Tullock kunnen tot dc grondleggers van de rechtseconomie
worden gerekend*. Door de evolutie die de rechtseconomie inmiddels heeft gekend, wordt een
onderscheid gemaakt tussen de oude en nieuwe rechtseconomie.

De "oude" rechtseconomische analyse bestudeert de traditionele raakvlakken tussen recht en
economie. Daar worden met name die rechtsregels geanalyseerd die betrekking hebben op de
productie en consumptie van goederen en diensten. Verder dan het toctsen van rechtsregels in
materies die traditioneel tot de economie thuishoren gaat de analyse niet. Onder de oude rechts-
economische benadering doet de jurist een beroep op de econoom teneinde een invulling te geven
aan een juridische vraag die economische raakvlakken kent, bijvoorbeeld wat betreft de invuiiing
van de notie "werkzame mededinging" in het EG-concurrentierecht'. Ook voor het berekenen van
de juiste omvang van een schade, doet de jurist een beroep op een econoom. Onder de OW Zen-
ana' Economics helpt de economie de jurist bij de oplossing van een gegeven juridische vraag.

In een Afew Law and" £conow/c5 benadering'" wordt onderzocht hoe het recht kan bijdragen aan
het maximalisercn van de maatschappelijke welvaart, aan het optimaal toewijzen van schaarse
middelen. In de nieuwe rechtseconomie fungeert de economie niet meer als een hulpwetenschap,
maar worden recht en economie op gelijke voet behandeld". De "nieuwe" economische analyse
van het recht analyseert materies die niet behoren tot het klassieke terrein van de econoom, zoals
het personen- en familierecht, het staatsrecht, het strafrecht of het aansprakelijkheidsrecht.

De rechtseconomische benadering van het ongevallenrecht werd verder uitgebouwd door mensen
als Richard Posner'*, John Brown, Peter Diamond, Steven Shavell en George Priest - de ver-
dienste van de twee laatstgenoemde auteurs situeert zich tevens in de rechtseconomische analyse
van het verzekeringsrecht. Het in dit boek uitcengezette rechtseconomische model bouwt groten-
deels voort op de ideeen van deze auteurs. Een groot aantal auteurs is in de Verenigde Statcn
reeds gedurende een drietal decennia actief op rechtseconomisch terrein; de rechtseconomie heeft
bijgevolg een aanzienlijke evolutie ondergaan waardoor het op het eindc van de jaren zeventig

Mackaay, E., "Het recht bezien door de bril van een economist", KecAwge/eerrf A/ngazi/n
1988,412.
Traditioneel worden zij tot de zgn. Public Choice economen gerekend. Zie hierover Farber, A. en
Frickey, P.P., t aw a/irf PuW/c CAo;'ce. /I CWrica/ /n/rorfuc//o/i, The University of Chicago Press, Chi-
cago, 1991. Het werk van verschillende Chicago economen werd bekroond met de Nobelprijs Econo-
mie (Buchanan, Coase, Becker en Stigler).
Van den Bergh, R., "Wat is rechtseconomie?", in "Rechtseconomie en Recht", Ac, 12. Voor een uitge-
breidere analyse van het mededingingsrecht zie Van den Bergh, R., £cono/m.sc/ie /Ino/vse von Ae/ We-
rferfmg/ngsrec/t/. fen ferremver/ten/ii/ig, Gouda Quint, Amhem, 1993.
Over de begrippen "New" en "Old" Law and Economics, zie o.m. Faure, M. en Van den Bergh, R.,
"Maakt Economie recht wat krom is ...", //i/ermeaVair, nr. 41, 20 november 1987,45 e.v.; Veljanovski,
C.G., 77ie New A.an'-a/irf-£'co/iom/cs. /4 /feseorcA Review, Oxford, Centre for Socio-Legal Studies,
1982, 5 e.v.
Van den Bergh, R., "Wat is rechtseconomie?", in "Rechtseconomie en Recht", Ac., 13.
Zie diens standaardwerk 7"Ae £co/iomic <4na/jvis o/Z.ow, Little, Brown and Company, Boston and
Toronto, 5th Edition, Apsen Law & Business, New York, 1998, 572.
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reeds is ingeburgerd in de VS, en waar het sindsdien verplichte materie is geworden in de juris-

tenopleiding.

Geleidelijk aan groeide ook in Europa de interesse voor economische analyse van het recht. Deze
interesse kwam evenwel vrij laat op gang"; tegelijk lijkt de scepsis waarmee rechtseconomie in
Europa te kampen heeft groter dan in de VS. In Bclgie zijn vooral Bouckaert, De Geest, Faure en
Van den Bergh actief op rechtseconomisch terrem'* '*. De Nederlandse interesse voor de rechts-
economie vindt haar oorsprong bij Mackaay, Holzauer en Teijl, Hondius, Schippers en Siegers'*.
De samenwerking tussen de Nederlandstalige rechtseconomen vindt niet enkel haar weerslag in
gezamenlijke publicaties zoals het aangehaalde "Rechtseconomie en Recht", maar ook in organi-
satie van symposia. Tegelijk hebben de Europese rechtseconomen zich onder impuls van Faure en
Van den Bergh verenigd in de £uro/?ea/j i455Ocia{/o/> o/Lavf anc/ £co/io/n/cj.

2. VERSCHILLENDECONCEPTEN ZOALS GEHANTEERD IN DE RECHTSECONOMIE

Voor een goed begrip van de verdere analyse is het aangewezen een aantal concepten toe te lich-
ten die door de rechtseconomie worden gebruikt. In deze paragraaf zal met name worden aange-
geven wat wordt verstaan onder "homo economicus" (§ 2.1) en "efficientie" (§ 2.2). Dit zijn een
aantal kernbegrippen van de rechtseconomie in haar geheel; de uitgangspunten die speciflek wor-
den gebruikt in de economische analyse van het ongevallenrecht, worden in paragraaf 3 bespro-
ken.

In Australia, Canada en het Verenigd Koninkrijk vanaf de jaren zeventig; op het Europese vasteland
vanaf de tweede helft van de tachtiger jaren.
Een handig overzicht van de literatuur is te vinden bij Bouckaert, B. en De Geest, G. (ed.), £ncyc/ope-
rfifl 0/Z.aw and £co/iom/cs, Edward Elgar, Northampton, MA, USA, 2000. Zie verder o.m. volgende
werken: Bouckaert, B., "L'analyse economique du droit: vers un renouveau de la science juridique?",
/?evue ;nfe/tf;'.scj/?/infliVe rfe/urfesyurirfigues, 1987-88, 47-61; Bouckaert, B., "Efficifintie of rechtvaar-
digheid: het onvermijdelijk dilemma?", 77/d.scAn// voor Socia/e Wefensc/ia/>/?en, 1984, 101-133; De
Geest, G., "Public Choice en rechtseconomie, /(en /ieou/, 1990, 666-673; De Geest, G., (diss.), £co-
nom/w/ie /4/in/yse van Aef Con/rac/en en gucsi'-confracrenrecnr. £en onrferzoe* naar rfe wtenscnap-
pe/i/£e waorrfe von rfe recA/seconomie, Maklu, Antwerpen, Apeldoom, 1994, 568; Faure, M., "Rechts-
economie en Privaatrecht: kunnen rechtsregels bijdragen tot de reductie van ongevalskosten?", in
"Rechtseconomie en Recht", Ac, 51-93; Faure, M. en Van den Bergh, R., O6/ertieve ao/upra-
£e/j/£Aei</, Kerze£enng en Ke/V/g/ie/aVegu/ering, Maklu, Antwerpen, Apeldoom, 1989, 386; Van den
Bergh, R., £conomwcAe ^na/yse von /te/ A/erferf/ng/ng.srecnf. £en fe/reiVivenfcenm'ng, Gouda Quint,
Amhem, 1993, 120.

Bekend is vooral de harde discussie tussen Kruithof enerzijds en Van den Bergh en Heremans ander-
zijds Kruithof, R. "Leven en dood van het contract", flecA/s/fcu/ioVg lfee*6/ad, 1985-86, 2761-2768;
Van den Bergh, R. en Heremans, D., "Over krommen rechten. Een reactie op de kritiek van Kruithof
ten aanzien van de economische analyse van het recht", /{ecnAs/tuna'/g WeeAMarf, 1986-87, 1649-1668;
Kruithof, R., "Naschrift", flecn/s*u/io7g ffee/to/ad, 1986-87, 1669-1680.
Mackaay, E.J.P., "Veranderingen in het stelsel van vergoeding en verhaal van schade", Afo/er/ana'.s
ywmfen6/ad, 1980, 813-825; Mackaay, E.J.P., "Het recht bezien door de bril van de economist. Een
gestileerd overzicht van de rechtseconomie", /?ecnMge/eerd A/ogozyn 77ie/MK, 1988, 411-452;
Holzhauer, R.W. en Teijl, R. e.a., /n/e/V/mg tfecnttecono/m'e, Gouda Quint, Amhem, 1989, 345;
Holzhauer, R.W. en Teijl, R., "Rechtseconomie in Nederland", /4rj ̂ egui, 1989, 248-252; Hondius,
E.H., Schippers, J.J. en Siegers, J.J. (red.), 7?ecA/seco/iom/e en y?ec/«; Aenn/jmaii/ig van ee/i
in opAomjr, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991.
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2.7. //omo ccfl/iowicHS " to

Economic heeft te maken met een efficient gebruik van de beschikbare schaarse middelen; met
een keuze tussen verschillende mogelijke opties. Het is precies deze keuze die de basis vormt van
de economische wetenschap. De economie gaat ervan uit dat elke persoon ernaar streeft zijn nut
te maximaliseren"; het beschouwt de mens als /icwio econom/cus, als een rationeel individu dat
reageert op prikkels vanuit zijn omgeving". Onder een economische benadering wordt de wel-
vaart gemaximaliseerd indien ieder individu een rationele keuze maakt ter bevrediging van zijn
behoeften. Een keuze is rationeel te noemen indien zij in de gegeven omstandigheden te verkiezen
is boven de beschikbare alternatieven".

Niet alleen in economische processen wordt rationeel gehandeld, maar ook individuen in het
alledaagsc leven handelen (vaak) rationeel; in de regel zullen ook individuen slechts een beslis-
sing nemen na een kosten-baten analyse van de mogelijke alternatieven. Stel dat een persoon een
computer wil kopen. Hij zal kunnen kiezen tussen verschillende merken en tussen verschillende
types computers. Zo stelt de persoon zich de vraag of het de moeite is 100 euro meer te betalen
voor een snellere computer enz. Het afwegen van voor- en nadelen is niets anders dan een kosten-
batenanalyse. Tegelijk weet de persoon dat op zich het vergaren van informatie over computers
ook kosten veroorzaakt. Zo zou het inefficient zijn in alle computerwinkels van Nederland de
prijs te vTagen van een bepaald type computer, vermits hiermee eveneens kosten (zgn. zoettos/en)
gepaard gaan^.

Ook ten aanzien van de houding tegenover juridische normen kan rationeel gedrag worden veron-
dersteld. Het menselijk gedrag krijgt immers bepaalde prikkels via het opleggen van ge- of verbo-
den. Dit blijkt zecr duidelijk uit voorschriften uit de economische sfeer, bijvoorbeeld het heffen
belastingen. Indien bijvoorbeeld in het kader van de milieubescherming een bepaalde verpakking
schadclijk is voor het milieu, kan het economisch zinvoller zijn een belasting te heffen op die
bepaalde verpakking waardoor de aankoop van dat product minder aantrekkelijk wordt, dan wel
te verbieden die verpakking te produceren. Een goed ge'informeerde homo economicus zal auto-
matisch zijn gedrag aanpassen en zal het product in een andere verpakking aankopen. Maar ook
andere regels uit andere rechtstakken sturen het menselijk gedrag. Het verbod om door het rode
licht te rijden bijvoorbeeld geeft in principe een prikkel om niet door het rode licht te rijden.

Hier moet wel worden benadrukt dat de behoeftes van elke persoon en dus de invulling van de
nutsmaximalisatie sterk kunnen verschillen. Zo is het mogelijk dat voor de ene persoon een boete
van 200 euro zo hoog is dat hij bij elk rood licht zal stoppen; een andere persoon, die er een im-
mens genoegen in schept om door het rode licht rijden, zal dan weer onverschillig staan tegenover
de boete. Indien hij door het rode licht heeft kunnen rijden, stoort het hem niet noodzakelijk om
hiervoor 200 euro te moeten betalen. Ook deze laatste persoon handelt als een homo economicus;
als een individu dat zijn nut maximaliseert.

Posner omschrijft economie als "the science of human choice in a world in which resources are limited
in relation to human wants" (Posner, R., "Economic Analysis of Law", Ac, 3).
"If a person's surroundings change is such a way that he could increase his satisfactions by altering his
behaviour, he will do so" (Posner, R., "Economic Analysis of Law", Ac, 4).
Holzhauer, R.W., Teijl, R., e.a., "Inleiding Rechtseconomie", Ac, 25.
Eveneens volgens een homo-economicus benadering kan het perfect rationeel zijn bepaalde goederen
steeds in dezelfde winkel te kopen (niettegenstaande dezelfde of gelijkaardige goederen elders goedko-
per te verkrijgen zijn), vermits dit een aanzienlijke besparing oplevert in zoekkosten; tegelijk kan op
die manier een vertrouwensband ontstaan tussen consument en verkoper, wat opnieuw een in de kos-
ten-batenanalyse in aanmerking te nemen voordeel oplevert.
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In een rechtseconomische benadering wordt de in de economie gehanteerde efficientie tocgepast
op rechtsregels. Een situatie is efficient te noemen wanneer zij vanuit economisch oogpunt opti-
maal is, namelijk wanneer een vooropgesteld doel wordt gerealiseerd met een minimum aan
middelen. Om deze optimaliteit te bepalen werden meerdere criteria ontwikkeld, waarbij het
Pareto en het Kaldor-Hicks-criterium het meest besproken zijn^'. Hicrbij wordt bewust niet stilge-
staan bij de kritieken op het efficientiecriterium; anderen hebben hierover reeds uitvoerig geschre-
ven". Onderstaande toelichting beoogt enkel duidelijkheid te verschaffen voor de verdere analy-
se.

2.2.1. Pareto-efficientie - ; -^>

Een maatschappelijke toestand (t 1) is Pareto-superieur in vergelijking met een andere toestand (t
2) indien niemand in t 1 slechter af is ten aanzien van t 2, en indien tenminste een persoon beter af
is in t 1 dan in t 2. Anders geformuleerd luidt het dat t 1 superieur is aan t 2 indien niemand t 2
verkiest en indien tenminste een persoon t 1 verkiest. Een verandering is bijgevolg Pareto-supe-
rieur indien deze verandering de welvaart van een of meerdere partijen verhoogt zonder schade
toe te brengen aan de welvaart van een ander individu. Dit efficientieconcept laat een verandering
alleen toe wanneer er winnaars zijn; zodra een gewijzigde situatie bij enkelen de welvaart doet
afhemen is deze nieuwe situatie volgens de Paretiaanse visie inefficient.

Voortbouwend op het criterium van de Pareto-superioriteit, wordt gesteld dat een toestand Pareto-
efficient is indien er geen nieuwe situatie t 2 mogelijk is die Pareto-superieur is aan t l" . Als dus-
danig bestaat Pareto-efficientie uit een efficiente productie, een efficiente consumptie en een effi-
ciente productiestructuur''. Hierbij dient te worden onderstreept dat Pareto-efficientie en Pareto-
superioriteit twee onderscheiden begrippen zijn.

Maar de Pareto-efficientie gaat uit van een initiele verdeling van arbeid en kapitaal en is dus per
definitie een contextgebonden begrip"; het vertoont met andere woorden een aantal belangrijke
tekortkomingen. Aangezien het moeilijk is het nut van een situatie weer te geven, kan Pareto-
superioriteit enkel worden aangetoond indien iedereen die door de maatregel wordt getroffen,
daarin heeft toegestemd. Indien persoon A voor 10 euro een appel verkoopt aan B, dan kan wor-
den aangenomen dat voor A de 10 euro een groter nut heeft dan de appel en omgekeerd, ook al
kan niet precies worden begroot met hoeveel het nut van beide personen is gestegen door de
transactie. Bovendien gaat dit uit van de assumptie dat de transactie geen gevolgcn heeft voor
derden^. Hierdoor is het Pareto-criterium ongeschikt om een uitspraak te doen over beleids-
kwesties. Zo levert het criterium geen antwoord op de vraag welke situatie nu de meest efficiente

Dit blijkt duidelijk uit het aantal publicaties over economischc efficientie, zie Teijl, R., "620 Efficien-
cy", in Bouckaert, B en De Geest, G. (ed.), .BiW/ograpA)' o/Z.aw a/w/ £co/io/nics, Boston, Kluwer Aca-
demic Publishers, 1992, 85-88.
Met name Posner, R., "Utilitarism, Economics and Legal Theory", ./on/Tia/ o/Z.egfl/ Srurf/es, 1979,
105; De Geest, G., "Economische Analyse", Ac, 479 en 504; Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objec-
tieve Aansprakelijkheid", Ac, 42 e.v.
De Geest, G., "Economischc Analyse", Ac, 470.
Zie hierover Schafer, H.-B en Ott, C , LeArftuc/r rfer <5tonomwcAen /f/ifl/yse <fej Z/W/recte, Berlin,
Springer, 1986,25-27.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 39.
Posner noemt dit "the absence of third-party effects" (Posner, R., "The Economics of Justice", Ac, 88-
89).
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is: een vrije markt waar appels worden verkocht, dan wel een markt waar een maximumprijs werd
opgelcgd. Indien de maximumprijs wordt afgeschaft, zal de prijs van de appels op de vrije markt
stijgen, zullen meer appels worden geproduceerd, zal de prijs van de gronden waar appels worden
geteeld stijgen, enz. Onder een Pareto-efficientie benadering kan met deze effecten gecn rekening
worden gehouden.

Een tweede voorbeeld kan dit verduidelijken. Ste! dat een bedrijf besluit haar vestiging in stad A
te sluiten en op te startcn in stad B en dat het bedrijf op geen van beide locaties negatieve exteme
effecten veroorzaakt. Een dergelijke herlocatie kan een invloed hebben op de waarde van de
gronden in beide steden, respectievelijk een daling en een stijging. Deze verandering zal dus niet
Pareto-superieur zijn, vermits landeigenaars in A slechter af zijn. Als dusdanig veroorzaakt deze
herlocatie enkel een verandering of verschuiving in de vraag, eerder dan te leiden tot gewijzigde
consumptie van schaarse goederen". De "third party effects" hebben bijgevolg geen invloed op de
welvaart van de maatschappij in haar geheel'*. Vanuit Paretiaans standpunt is dit echter irrelevant,
vermits ten minste enkelen slechter af zijn in de nieuwe situatie.

Een overgang van een inefficiente naar een efficiente maatschappelijke toestand leidt dus niet
noodzakelijkerwijze tot een Pareto-superioriteit''. Terecht moet worden gewezen op de mogelijke
distributionele gevolgen van verschillende efficiente situaties. Doordat de overgang van een inef-
ficiente naar een efficiente situatie veelal ook distributionele gevolgen heeft (verslechtering van
de toestand van tenminste een persoon), voldoet het Pareto-criterium niet helemaal.

2.2.2. Het Kaldor-Hicks-criterium ••.••'" . ! • - . , • • -• •

De Pareto-efficientie werd verfijnd door het Kaldor-Hicks-criterium"', doordat ook rekening
wordt gehouden met de distributionele gevolgen van een transactie. Op basis van het Kaldor-
Hicks-criterium wordt een verandering efficient genoemd indien het totale saldo van de veran-
dering positief is. Volgcns dit criterium is een maatschappelijke toestand t 1 efficienter dan t 2,
zelfs indien onder t 2 een aantal personen slechter af is dan onder t 1; essentiele voorwaarde is
wel dat degenen die winst halen uit t 1 het nadeel van de personen onder t 2 compenseren zonder
het voordeel volledig teniet te doen". Indien met andere woorden de winst van de winnaars groot
genoeg is om het verlies van de verliezers te compenseren en indien na dergelijke compensatie de
winnaars nog steeds een positief saldo overhouden, is een toestand volgens het Kaldor-Hicks-
criterium efficient te noemen" •".

Zoals zuivere lucht. Immers, noch op locatie A, noch op locatie B veroorzaakt het bedrijf negatieve
cxternc effecten zoals milieuvervuiling.
Posner, R, "The Economics of Justice", Ac, 90.
De Geest, G., "Economische Analyse", / . c , 470; Faure en Van den Bergh, "Objectieve aansprakelijk-
heid", / .c , 39.
Kaldor, N., "Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility", £conomic
./ourna/, Macmillan, London, Vol. 49, 1939, 549-552 en Hicks, J., "The Valuation of Social Income",
fconomicn, Vol. 7, 1940, 696-712.
Schafer, H.-B en Ott, C , "Lehrbuch", / .c , 30-32; Veljanovski, C.G., "New Law and Economics", /.c.
Faure en Van den Bergh, "Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 39-40.
Onder dit criterium is daadwerkelijke compensatie niet noodzakelijk; het is voldoende dat de moge-
Hjkheid daartoe bestaat. Vandaar wordt het Kaldor-Hicks-criterium ook het hypothetische com-
pensatie-criterium of het potentiele Pareto-superioriteitscriterium genoemd (Posner, R., "The Econo-
mics of Justice", Ac, 91).
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Het feit dat bij een Kaldor-Hicks-efficiente situatie een aantal personen er minder goed aan toe is,
betekent geenszins dat dcze situatie inefficient is; gekeken moet worden naar de maatschappelijke
welvaart. Indien de schaarse middelen optimaler worden verdeeld, is sprakc van een stijging van
deefficientie. ... , • , .;., . ... . . . .,..

Uitgaande van het Kaldor-Hicks-criterium heeft Posner zijn wea/r/i maximiza/io/i /jnnc/p/e ont-
wikkeld. Op basis hiervan dient een maatschappelijke toestand te worden nagestreefd die leidt tot
een maximalisatie van de beschikbarc middelen. Vanuit economische hoek hecft een handeling
nut indien zij bijdraagt tot het verhogen van dc maatschappelijke welvaart, tot een efficienter
gebruik van de beschikbare schaarse middelen. Deze welvaart wordt gemeten aan de hand van de
vwV/ingneM /o pay' ' . De willingness to pay - die een functie is van een brede waaier elementen,
waaronder de distribute van inkomen en rijkdom - geeft weer wat mensen bereid zijn voor een
gocd te betalen of, indien zij het goed reeds in hun bezit hebben, tegen welke prijs zij van het
goed afstand wensen te docn . Het bedrag dat zij wensen neer te tellen geeft een indicatie van het
nut dat personen aan dat goed of aan die dienst hechten. Een bepaald recht zal daarom worden
toegekend aan degene die bereid is er de hoogste prijs voor te betalen'*. Op basis van deze idceen
van Posner, kan ook het recht worden beschouwd als een middel om de welvaart te verhogen: een
efficient recht zal de burgers aanzetten tot een gedrag waardoor de rijkdom van de maatschappij
in haar geheel zo groot mogelijk wordt'".

Concluderend kan worden gesteld dat het Kaldor-Hicks-criterium de theoretische basis is voor
een kosten-baten analyse; deze zal positief zijn indien de winst van de winnaars groter is dan het
vcrlies van de verliezers. Een maatschappelijke toestand zal efficient zijn indien hierbij de be-
schikbare middelen worden gemaximaliseerd.

Uit de vorige paragrafen van dit hoofdstuk werd duidelijk wat het rechtseconomischc denken in
het algemeen precies inhoudt, namelijk wat wordt bedoeld met rationeel gedrag en efficientie. Het
komt er vervolgens op aan om na te gaan hoe het algemene rechtseconomische denken kan wor-
den "vertaald" naar het ongevallenrecht toe.

3. UlTGANGSPUNTEN VAN DE ECONOMISCHE ANALYSE VAN HET ONGEVALLENRECHT

De uitgangspunten van de economische benadering van het ongevallenrecht bouwen vanzelfspre-
kend voort op de door de rechtseconomie gehanteerde concepten; het komt er in deze paragraaf
op aan bovenvermelde concepten toe te passen op het ongevallenrecht.

Uitgaande van de ideeen van Adam Smith, zal ook het ongevallenrecht dienen aan te geven hoe
mensen het beste een bepaalde keuze maken en hoe mensen ertoe kunnen worden gebracht deze
keuzc ook daadwerkelijk te maken. Het uitgangspunt hierbij is dat ongevallcn maatschappelijke
kosten veroorzaken (zowel voor slachtoffers, daders als voor derden en dc maatschappij in haar
geheel). Deze kosten moeten echter zoveel mogelijk worden vermeden, want deze kosten vereisen
de inzet van schaarse middelen die in een welvaartmaximaliserende visie optimaal dienen te
worden aangewend. Stel bijvoorbeeld dat zich een milieuramp voordoet en dat hierdoor zowel
schade aan personen, aan goederen en aan het milieu werd toegebracht. Een dergelijk ongeval
veroorzaakt heel wat kosten: zo zal het stelsel van de sociale zekerheid dienen tussen te komen,

Posner, "Economic Analysis of Law", Ac, 10.
Posner, R., "Utilitarism, Economics and Legal Theory", o.c, 119 e.v.
Posner, "Economic Analysis of Law", Ac, 10 e.v.
Mackaay, E., "Het recht bezien door de bril van een economist", o.c, 431.
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zal een rechtbank moeten worden ingeschakeld, zullen verzekeringsmaatschappijen een deel van
de schade moeten uitbetalen etc. Het geheel van al deze door het ongeval veroorzaakte tussen-
komsten leidt tot aanzienlijke kosten die misschien een optimale verdeling van de beschikbare
middelen in de weg staan en aldus tot inefficienties leiden. Misschien had het ongeval kunnen
worden voorkomen door een aantal eenvoudige preventiemaatregelen, misschien heeft de exploi-
tant van de betrokken installatie een onvoldoende prikkel om efflciente zorg aan te wenden, mis-
schien wordt het "billijk" geacht dat een overheidsfonds een deel van de schade voor haar reke-
ning zou nemen, etc.

Volgens de rechtseconomische analyse moet het aansprakelijkheidsrecht worden beschouwd als
een geheel van regels met als doel de maatschappelijke kosten van een ongeval te minimaliseren.
Een aansprakelijkheidsregel zal aan de verschillende betrokken actoren een prikkel geven om
zorgvuldig te handelen. Een rechtsregel zal dan ook efficient zijn indien deze erin slaagt om de
maatschappelijke kosten van een ongeval te minimaliseren.

Een rechtseconomische analyse van het ongevallenrecht maakt naast het efficientieonderzoek ook
uitspraken mogelijk over de effectiviteit van een bepaalde rechtsregel of van een combinatie van
rechtsregels^. Doordat de aandacht gaat naar de door een ongeval veroorzaakte maatschappelijke
kosten, kunnen ook de neveneffecten (ook derdepartij-effecten of oversijpelingseffecten ge-
noemd) van de rechtsregels worden geanalyseerd . Uit het hierboven aangehaalde voorbeeld
blijkt immers dat een ongeval niet enkel de ongevalspartijen raakt (dader en slachtoffer), maar
ook algemene kosten veroorzaakt en op deze wijze een aanzienlijke invloed heeft op de optimale
toewijzing van schaarse middelen en dus op de maatschappelijke welvaart.

Ook in de economische analyse van het ongevallenrecht wordt ervan uitgegaan dat alle betrokke-
nen rationeel handelen (Aomo eco/iomjcu.y) en dat zij bijgevolg zullen reageren op de prikkels die
uitgaan van het aansprakelijkheidsrecht. Dit maakt het mogelijk het gedrag te onderzoeken van
individuen al naargelang hun aansprakelijkheid is gebaseerd op foutaansprakelijkheid dan wel
risicoaansprakelijkheid en al naargelang zij zijn verzekerd voor de geleden schade (en dit zowel
op basis van een first party of een third party verzekering). Dit sluit aan bij de ex ante benadering
van de rechtseconomie. Individuen reageren op prikkels waardoor zij mogelijke schadegevallen
zullen anticiperen. Dit betekent dat zij hun gedrag zullen afstemmen op het verwachte verlies en
op het ongevalrisico. Is de som van dit verlies en risico groter dan het nut dat zij uit de activiteit
halen, zal een individu de goedkoopste manier zoeken om deze kosten te minimaliseren. Dit kan
inhouden dat een andere activiteit zal worden uitgevoerd - voorzover een dergelijk alternatief
tegen een redelijke prijs beschikbaar is - of dat bij dezelfde activiteit veiligheidsmechanismen
zullen worden in acht genomen. . .

Critici betwisten dat mensen hun gedrag aanpassen aan het recht; zij stellen dat zelfs indien men-
sen rationeel zouden handelen, zij onvoldoende kennis hebben aangaande het risico en de ver-
wachte schade'"'. Aan de rechtseconomie wordt dus verweten dat zij geen rekening houdt met
deze informatieproblemen. Het grootste deel van deze kritiek bekritiseert niet enkel de economi-
sche benadering van het ongevallenrecht, maar trekt het afschrikkend effect van het recht in het
algemeen in twijfel. Indien evenwel het recht geen enkel afschrikkend effect heeft, kan de vraag
worden gesteld waarom mensen contracten naleven indien zij daar geen voordeel (meer) uit ha-
len, waarom mensen stoppen voor een rood licht en wat er hen van weerhoudt iemand met een

Zie hierover de ideefin van Calabresi, in § 4.1 van dit hoofdstuk.
Faure, M. en Van den Berghe, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 34.
Zie wat Belgie betreft Kruithof, R., "Naschrift", o.c, 1673-1674.
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andere mening te vermoorden'" en waarom verzekeringsmaatschappijen de polissen indelen via
een bonus-malus systeem^. Bovendien heeft uitgebreid empirisch onderzoek de prikkelfunctie
van het ongevallenrecht aangetoond"".

Wat het informatieproblecm betreft, dient tc worden gesteld dat dit probleem niet eigen is aan de
rechtseconomie, en dat de rechtseconomie bovendien rekening houdt met dergelijke problemen.
Deze problematiek wordt ook verderop aan de orde gesteld''''.

4. TWEE GRONDLEGGERS: GUIDO CALABRESI EN RONALD COASE ; •

Na de verduidelijking van een aantal sleutelbegrippen van de rechtseconomische analyse, wordt
hieronder specifiek de aandacht gericht op twee grondleggers van de rechtseconomische analyse
van ongevallenrecht, met name Guido Calabresi (§ 4.1) en Ronald Coase (§ 4.2) De analyse
wordt bewust beperkt tot Coase en Calabresi omdat zij in feite kunnen worden beschouwd als de
voorlopers van de eigenlijke rechtseconomische analyse van het aansprakelijkheidsrecht. De
ideee'n van andere grote rechtseconomische denkers zoals Richard Posner en Steven Shavell, die
in het volgende hoofdstuk aan bod komen, bouwen in belangrijke mate voort op de inzichten van
Calabresi en Coase.

4 / . CHWO Cfl/aAres/ ' ;A : / r I : r

In meerdere artikels** en vooral in zijn boek 77ie Cos/ o//4cc«fen/.s** legde Guido Calabresi de ba-
sis van de rechtseconomische analyse van het aansprakelijkheidsrecht. Aanleiding tot het schrij-
ven van het boek, was de vemieuwde belangstelling voor het ongevallenrecht in de jaren zestig,
het steeds toenemend aantal verkeersongevallen en de daaraan gekoppelde reactie van de verzeke-
ringsmaatschappijen. Volgens Calabresi werden heel wat voorstellen geschreven teneinde het on-
gevallenrecht te hervormen, maar waren de meeste van deze voorstellen niet voorzien van een
adequate theoretische onderbouw. Met zijn boek en aansluitende artikelen, heeft hij de aanzet
gegeven van het rechtseconomisch denken terzake van het aansprakelijkheidsrecht.

Volgens Calabresi moet het ongevallenrecht de som van de ongevalskosten en de preventiekosten
zo laag mogelijk houden. Deze doelstelling kan op haar beurt worden onderverdeeld in drie sub-

Voor een economische benadering van het strafrecht zie o.m.: Ehrlich, I., "The Deterrent EfTect of
Capital Punishment: A Question of Life and Death", /fmerica/i Economic /tew/ens 1975, 397-417;
Polisnky, M., "Private versus Public Enforcement of Fines", ./oHr/ia/ o / Iega/ Sfurfies, 1980, 105-127;
Polinsky, M. en Shavell, S., "The Optimal Trade-off between the Probability and Magnitude of Fines",
/4mer;'can fco/iom/c flev/ew, 1979, 880-891; Shavell, S., "Criminal Law and the Optimal use of Non-
Monetary Sanctions as a Deterrent", CO/MOT6IVJ £aiv /Jevi'ew, 1985, 1232-1262.
Zie de bespreking van verzekeringen, meer in het bijzonder het "moral hazard"-probleem, cf. in/ra, bij
de bespreking van de rechtseconomische analyse van verzekeringen in hoofdstuk 9.
Empirisch onderzoek werd o.m. verricht door Chelius, J.," Liability for Industrial Accidents: A Com-
parison of Negligence and Strict Liability Systems", Jour/ia/ o/Lega/ SWi'es, 1976, 293-309 en door
Landes, E., "Insurance, Liability and Accidents: A Theoretical and Empirical Investigation of the Ef-
fect of No-Fault Accidents", ./our/io/ o/Z-aw anrf £conom;cs, 1982,49-65.
Cfr in/ro, § 3 van hoofdstuk 8.

O.m. Calabresi, G., "Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts", Ka/e l a w yourna/.,
1961, 499-551; Calabresi, G., "The Decision for Accidents. An Approach to Non Fault Allocation
Costs", //arvarrf Low Review, 1965, 713-745; Calabresi, G., "Transaction Costs. Resource Allocation
and Liability Rules. A Comment", Jounia/ o / iow anrf £conomics, 1968, 67-73.
77ie Cos/ o/zJccWe/iW. /( Lego/ and £conomic ^na/yiu, New Haven, Yale University Press, 1970, 340
(hierna: The Cost of Accidents). • . i : . • •
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doelstellingen, die aansluiten bij het door Calabresi naar voren geschoven onderscheid tussen drie
categorieen ongevalskosten: primaire, secundaire en tertiaire ongevalskosten'".

Primaire ongevalskosten zijn de kosten veroorzaakt door het aantal ongevallen en de ernst daar-
van. Hiermee wordt met andere woorden de eigenlijke door een ongeval veroorzaakte schade
bedoeld, namelijk het vermogensnadeel van slachtoffer en dader. Deze kosten kunnen worden
gereduceerd door het aantal ongevallen en de ernst van deze ongevallen terug te dringen.

Met secundaire ongevalskosten bedoelt Calabresi de kosten die ongevallen veroorzaken aan de
maatschappij in haar geheel, de kosten van het spreiden van de geleden schade'". Bijvoorbeeld
verzekeringskosten worden gezien als secundaire ongevalskosten. Deze secundaire ongevalskos-
ten kunnen worden gereduceerd door een betere spreiding van de schade te bewerkstelligen.
Verliezen veroorzaakt door een ongeval zullen geringer zijn indien deze verliezen door meerdere
personen worden gedragen en indien deze verliezen in de tijd gespreid worden (interpersonele en
intertemporele spreiding). Spreiden van het verlies bouwt in feite voort op de theorie van het
afhemend marginale nut*': een schade van 5 dollar gedragen door een enkele persoon brengt meer
schade toe dan wanneer 10 personen elk een halve dollar voor hun rekening nemen'".

Tertiaire ongevalskosten zijn de kosten die gepaard gaan met het afhandelen van ongevallen, ook
wel administratieve kosten genoemd". Deze kosten omvatten zowel de tijd en de inspanningen
van slachtoffers, advocaten, daders en verzekeraars om hun vordering te regelen. De reductie van
de tertiaire ongevalskosten is mede gericht op de reductie van de primaire en secundaire onge-
valskosten. Bijgevolg dient bij de reductie van primaire en secundaire ongevalskosten steeds te
worden nagegaan of deze reductie niet meer administratieve kosten veroorzaakt dan ze op-
brengt".

Een efficient ongevallenrecht moet ernaar streven om de som van de primaire, secundaire en ter-
tiaire ongevalskosten zo laag mogelijk te houden. Het spreekt voor zich dat in bepaalde gevallen
het moeilijk za! zijn uit te maken of bepaalde kosten tot de primaire dan wel tot de secundaire
ongevalskosten bchoren. Stel bijvoorbeeld dat het beleid in een bepaald land erop gericht is mo-
torongevallen te reduceren en dat vervolgens wordt beslist in dat land geen motoren meer te
fabriceren en dat de producenten bijgevolg worden verplicht hun onderneming te sluiten. Deze
sluiting leidt tot werkloosheid, wat eveneens een kost is voor de maatschappij. De vraag rijst of
het hier gaat om primaire ongevalskosten (reductie van het aantal ongevallen) dan wel om secun-
daire ongevalskosten. De discussie omtrent het onderscheid tussen deze verschillende soorten van
kosten is geenszins een academische discussie, maar heeft wel degelijk zijn nut: de methodes om
de drie soorten ongevalskosten te vermijden, verschillen immers grondig. Door het onderscheid te

Calabresi, G., "The Cost of Accidents", Ac, 26.
Dit betekent evenwel niet dat deze kosten van minder belang zouden zijn dan de primaire ongevalskos-
ten; dc kosten veroorzaakt aan de maatschappij zijn enkel secundair in die zin dat ze slechts relevant
zijn nadat de primaire preventiemaatregelen hebben gefaald.
Zoals Calabresi zelf aangeeft verliest deze theorie in bepaalde gevallen haar geldigheid. Indien bij-
voorbeeld een relatief klein inkomensverlies gepaard gaat met verlies van sociale statuspositie, kan dit
kleinere inkomensverlies zwaardere gevolgen hebben dan een hoger inkomensverlies. Toch behoudt de
theorie van het afhemend grensnut haar geldigheid met betrekking tot het nut van spreiding van verlies.
De schade zal uiteraard bepalend zijn bij de graad van risicoaversie, cfr m/ra, in § 1 van hoofdstuk 9.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 98.
Zoals Calabresi opmerkt, is het perfect mogelijk dat bij het streven naar reductie van secundaire onge-
valskosten de doelstellingen inzake reductie van primaire ongevalskosten in gedrang komen.
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maken kan bijgevolg accuraat worden nagegaan hoe de ongevalskosten voor een bepaald type van
ongeval optimaal kunnen worden gereduceerd.

De meest voor de hand liggende manier om ongevalskosten te vermijden, is het ontmoedigen van
risicovolle" activiteiten door deze op een veiligere manier uit te voeren of door ze te vervangen
door andere, minder risicovolle activiteiten. Nochtans heeft ook het voorkomen van ongevallen
een prijs; een maatschappij wil nooit te alien prijze ongevallen vermijden'''. Anders gezegd: de
maatschappij aanvaardt een bepaalde schadeomvang, die het resultaat is van een kosten-baten-
analyse". Alhoewel bijvoorbeeld auto-ongevallen heel wat kosten met zich meebrengen, wordt er
van uit gegaan dat deze kosten niet opwegen tegen de voordelen van het autoverkeer.

De maatschappij heeft steeds twee benaderingswijzen gehanteerd ter reductie van de primaire
ongevalskosten. Ten eerste de "general or market approach" of algemene afschrikking en ten
tweede de "specific deterrence or collective approach" of specifieke afschrikking.

Onder de genera/ rfete/rence-benadering wordt gerracht om het aantal ongevallen en de ernst van
deze ongevallen terug te dringen door mogelijke schadeveroorzakers af te schrikken door een
beroep te doen op de markt.

Calabresi gaat hierbij uit van het postulaat dat niemand beter weet wat goed is voor individuen
dan het individu zelf. Zolang individuen voldoende ge'informeerd zijn aangaande de alternatieven
en zolang de kosten van een activiteit worden doorgerekend aan het individu, is hij de best ge-
plaatste persoon om te beoordelen wat hij al dan niet wenst**.

Ongevalskosten worden in deze general deterrence-benadering beschouwd net zoals alle andere
kosten van de desbetreffende activiteiten". Indien in elke activiteit de ongevalskosten ervan wor-
den weerspiegeld, is elk individu in staat te bepalen of de voordelen van de activiteit opwegen
tegen de ongevalskosten. Indien individuen een welbepaalde activiteit wensen uit te voeren, wor-
den zij genoodzaakt rekening te houden met de door de activiteit veroorzaakte ongevalskosten
(intemalisatie van kosten). Onder de "general deterrence"-benadering zullen de vrije markt en het
prijsmechanisme deze keuze helpen bepalen: doordat de totale kostprijs van een activiteit ook de
ongevalskosten omvat, zal een gevaarlijke activiteit duurder worden, hetgeen automatisch het
aantal ongevallen zal reduceren. Liggen deze kosten te hoog dan zullen deze personen ervoor
opteren andere en veiliger activiteiten uit te voeren. Het geheel van deze keuzes zal leiden tot de

Met risicovolle activiteiten worden hier bedoeld activiteiten die het risico inhouden een ongeval te
kunnen veroorzaken ("accident prone activities" zoals Calabresi zc nocmt).
"Most activities can be carried out safely enough or be sufficiently enough reduced in frequency so that
there is a point at which their worth outweighs the costs of the accidents they cause" (Calabresi, G.,
"The Cost of Accidents", Ac, 68).
Faure, M en Van den Bergh, "Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 51-52.
Calabresi argumenteert dat de algemene afschrikking nuttig is ter reductie van de ongevalskosten, zelfs
in maatschappijen waar het postulaat dat mensen het best weten wat goed voor ze is niet opgaat, maar
waar ervan uitgegaan wordt dat de Staat beter geplaatst is. Stel bijvoorbeeld dat de collectieve beslis-
sing wordt genomen slechts een beperkt aantal auto's te produceren omdat een groter wagenpark te ho-
ge ongevalskosten zou veroorzaken. Dan nog wordt aan de markt overgelaten welk type auto's gepro-
duceerd zal worden, of overdag dan wel 's nachts gereden wordt e.d.m. Dit laat niet alleen toe dat nog
steeds rekening wordt gehouden met individuele smaken en verschillen, maar dit zorgt er ook voor dat
de beslissingsinstantie ge'informeerd wordt over de mate waarin individuele wensen beperkt worden
door een bepaalde collectieve beslissing.
Bij auto's bijvoorbeeld worden de ongevalskosten evenzeer in rekening gebracht als de kosten van de
verschillende onderdelen, werkuren, enz. • ,
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best beschikbare combinatie en zal bepalen in welke mate risicovolle activiteiten worden uitge-
voerd, op welke wijze dit gebeurt en wie deze activiteiten zal ondememen. Indien de ongevals-
kosten niet worden doorberekend in de prijs zullen meer risicovolle activiteiten leiden tot meer
ongevallen dan men bereid is te aanvaardcn.

Nochtans kent deze methode van algemene afschrikking ook enkele beperkingen. Zo is algemene
afschrikking niet de optimale methode in een situatie waar verkopers zich in een monopoliepositie
bcvinden. Monopolisten verkopen immers met een hogere winstmarge dan op een competitieve
markt. Hierdoor is de vraag op een monopolistische markt lager, wat leidt tot een misallocatie van
de beschikbare middelen. Zodra er sprake is van monopolievorming, gaat bijgevolg de stelling
niet meer op dat mensen het best weten wat ze willen op basis van de totale kosten van een pro-
duct. Tegelijk wordt ervan uit gegaan dat individuen perfect geinformeerd zijn - ook over de
ongevalskosten - en bijgevolg de juiste keuze maken.

De tweede benadering ter reductie van de primaire ongevalskosten, specifieke afschrikking, ver-
onderstelt dat alle kosten en alle baten van elke activiteit gezamenlijk worden geevalueerd en dat
een collectieve - politieke - beslissing moet worden genomen met betrekking tot de vraag hoe en
in welke mate een bepaalde activiteit doorgang kan vinden. Onder de specific deterrence-
benadering worden activiteiten als gewenst of ongewenst beoordeeld en worden deze activiteiten
respectievelijk gesubsidieerd, dan wel gepenaliseerd.

Volgens Calabresi kunnen verschillende redenen een specific deterrence-benadering van het
ongevallenrecht rechtvaardigen. Zo is het ten eerste lang niet zeker dat individuen weten wat het
beste voor ze is. Uitgangspunt hierbij is dat een collectieve beslissing beter kan zijn dan een reeks
individuele beslissingen. Daarnaast wordt bij de afweging van kosten en baten van een potentieel
gevaarlijke activiteit rekening gehouden met niet in geld waardeerbare kosten zoals pijn en lijden.
Calabresi stelt dat activiteiten ook niet in geld waardeerbare voordelen opleveren; zo vergroot het
autoverkeer de mobiliteit van de maatschappij. Een politieke beslissing hierover dient al deze
waarden in aanmerking te nemen. Ten derde vereisen de beperkingen van de theorie van optimale
allocatie van middelen een collectieve beslissing. Het is immers perfect mogelijk dat de beste
manier om een bestaande misallocatie van de beschikbare middelen te bestrijden, erin bestaat dat
meer of minder risicovolle activiteiten worden toegelaten dan het aantal dat door de markt zou
zijn bepaald^.

Net zoals de algemene afschrikking, heeft ook de specifieke afschrikking benadering haar beper-
kingen. Een dergelijke beperking vindt onder meer haar oorzaak in de onmogelijkheid om poli-
tieke beslissingen te nemen: elke beslissing impliceert immers een keuze tussen een minder vei-
lige en een veilige activiteit. Dit veronderstelt niet alleen dat voldoende informatie beschikbaar is,
maar impliceert tegelijk dat een moeilijke keuze dient te worden gemaakt over een deel van een
bepaalde activiteit. Indien bijvoorbeeld uit de algemene afschrikking blijkt dat teveel mensen na-
laten de veiligheidsriem te gebruiken in de auto, zal voor het autorijden een collectieve beslissing
noodzakelijk zijn. Specifieke afschrikking kan dus de primaire ongevalskosten reduceren door
meer gedetailleerde activiteiten te bereiken dan bij algemene afschrikking". Een tweede beper-
king ligt in het feit dat individuen niet al hun handelingen kunnen controleren; deze handelingen
kunnen weliswaar het beste via specifieke afschrikking worden benaderd, maar het is van belang

Calabresi, G., "The Cost of Accidents", / . c , 89 e.v.
Calabresi, G., "The Cost of Accidents", Ac, 109.
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te weten in welke mate mensen hun gedrag onder controle hebben (bijvoorbeeld verstrooid zijn
bij het autorijden)*°.

Calabresi wijst er overigens op dat de marktbenadering en de collectieve benadering van het
ongevallenrecht elkaar in belangTijke mate aanvullen. Zodra een collectieve beslissing is genomen
om een bepaalde activiteit aan te moedigen of tc ontmoedigen zal de markt hierop reageren*'.
Tegelijk is het zo dat een regulering veel of weinig ruimte kan overlaten aan het markt-
mechanisme". Concluderend kan worden gesteld dat in de visie van Guido Calabresi de keuze
om bepaalde activiteiten al dan niet uit te voeren, via een combinatie van marktgebonden factoren
en via een collectieve beslissing kan worden gemaakt. Meer in het bijzonder omtrent deze keuze,
zijn de inzichten van Ronald Coase van groot belang geweest voor de rechtseconomie.

Onder een traditionele benadering van het aansprakelijkheidsrecht wordt enkel nagegaan wie aan-
sprakelijk is voor een gegeven; de vraag of deze aansprakelijkheidsstelling economisch zinvol is,
wordt niet expliciet gesteld. De vergoeding van het slachtoffer primeert hierbij.

Als standaardvoorbeeld kan de volgende situatie worden genomen: een fabriek veroorzaakt rook-
uitstoot die tot schadelijke effecten leidt op naburige eigendommen. In een klassieke analyse wa-
ren meerdere oplossingen mogelijk voor dit probleem: ofwel diende de eigenaar van de fabriek
aansprakelijk te worden gesteld voor de door dc rook veroorzaakte schade, ofwel diende een be-
lasting te worden geheven op de' fabriek a rato van de hoeveelheid rookuitstoot, ofwel diende de
fabriek in kwestie te worden verwijderd uit de residentiewijken. De klassieke analyse gaat er bij-
gevolg van uit dat A schade berokkent aan B en dat moet worden gekeken hoe A ertoe kan wor-
den gebracht om geen schade aan B meer te veroorzaken.

Coase heeft er evenwel op gewezen dat de fabriek in kwestie misschien maatschappelijk zinvolle
activiteiten verricht en dat het sluiten van de onderneming kan leiden tot een dating van de maat-
schappelijke welvaart. Het is de verdienste geweest van Ronald Coase om te wijzen op de weder-
kerigheid van een gegeven schade".

De echte vraag is dan ook: mag A schade berokkenen aan B of mag B A belemmeren in zijn vrij-
heid om een bepaalde activiteit uit te oefenen (en op deze wijze schade berokkenen aan A)? Im-
mers, ook door het opleggen van schadevergoeding of door het op een andere wijze beperken van
de activiteiten van een activiteit ontstaan kosten.

Deze visie sluit aan bij de door Calabresi en Melamed opgebouwde classificatie van rcchten en
met name bij de stelling dat elk juridisch systeem een fundamentele normatieve keuze moet ma-

Calabresi wijst er overigens op dat indien enkel toepassing zou worden gemaakt van de specific deter-
rence, dat zou betekenen dat elke beslissing met betrekking tot een gedraging of activiteit collectief zou
moeten worden genomen, hetgeen onmogelijk en onwenselijk is. In een dergelijke samenleving zouden
in principe geen secundaire ongevalskosten bestaan omdat voor de toegelaten activiteiten fondsen be-
schikbaar zullen zijn. Maar doordat mensen bepaalde gedragingen niet meer mogen stellen, zal dit ver-
bod (bijvoorbeeld op autorijden) kosten meebrengen (namelijk niet meer mogen autorijden), hetgeen
vergelijkbaar is met de secundaire ongevalskosten (Calabresi, G., "The Cost of Accidents", / . c , 111).
Calabresi, G., "The Cost of Accidents", / . c , 113.
Faure, M. en van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 53.
Coase, R., "The Problem of Social Cost", ,/0u/7ia/ o/Law a/irf £co/io/m'cs, October 1960, 1 -44.
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ken": aan wie moet een bepaald recht worden toegekend en hoe moet dit recht worden be-
schermd? Elk rechtssysteem dient een keuze te maken die vervolgens dient te worden afgedwon-
gen. Het recht stelt zich als doel een evenwicht te vinden tussen de verschillende in de samenle-
ving conflicterende belangen. Een dergelijk evenwicht wordt gevonden door op een gegeven mo-
ment een recht toe te kennen aan bepaalde personen. Dit wordt rechtseconomisch gezien als de
"entitlement of property rights"". Het spreekt voor zich dat de toewijzing van rechten een aan-
zienlijke invloed heeft op de inkomensverdeling van een gegeven maatschappij. Naargelang van
de toewijzing, zal ook de inkomensverdeling verschillend zijn. Met andere woorden: voor elke
toewijzing zal een andere allocatie van middelen leiden tot een efficient resultaat**.

Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk bij het verlenen van een milieuvergunning, waar een keuze moet
worden gemaakt tussen enerzijds de belangen van het milieu en anderzijds het maatschappelijke
belang om al dan niet te voorzien in bepaalde producten en dienstcn. Indicn aan een exploitant
een vergunning wordt verleend om bepaalde activiteiten uit te oefenen, impliceert dit dat ervoor
werd gekozen om een zekere vorm van milieuhinder toe te laten - ervan uitgaande dat zclfs in-
dien een exploitant alle milieunormen strikt respecteert, er toch een zekere milieuhinder zal zijn
(immers, ook bijvoorbeeld het veroorzaken van geluid onder de geluidsnormen kan als een hinder
worden beschouwd). Het afdwingen van deze beslissing gebeurt door middel van een wet inzake
milieuvergunningen en door de mogelijkheden waarover de overheid beschikt om zowel straf-
rechtelijk als bestuursrechtelijk op tc treden. Indien in een omgekeerde situatie zou worden beslist
om geen milieuvergunning toe te kennen, impliceert dit dat in het concrete geval de opbrengst van
een activiteit niet opwcegt tegen de mogelijke milieu-impact (en andere mogclijke kosten) ervan.
Dit voorbeeld toont aan dat de economische analyse in staat is te wijzen op het fcit dat bij de
toekenning van rechten keuzes werden gemaakt*'.

Deze inzichten sluiten aan bij wat Coase de wederkerige natuur van de keuze hceft genoemd. Ook
bij een schadegeval heeft immers een toewijzing van rechten plaatsgehad. Indien een persoon de
door hem geleden schade kan verhalen op de dader, betekent dit dat het recht ervoor heeft geko-
zen de schade in dcrgelijke gevallen ten laste te leggen van de dader. De vraag waarop het recht
hier een antwoord heeft gegeven is: "wie mag schade berokkenen aan wie?".

De kern van het Coase-theorema wordt verduidelijkt aan de hand van diens bekende voorbeeld
van de vee- en de graanboer. De eigendom van een veeboer en van een graanboer grenzen aan el-
kaar. Een deel van het vee brengt schade toe aan het graan. Indien bijgevolg de veestapel aan-
groeit, zal een groter deel van het graan verloren gaan. Gezien het schaarsteproblecm, moet ook
hier een keuze worden gemaakt: vee of graan. Het uiteindelijke doel bestaat erin de situatie te vin-
den waar de verdeling tussen vee- en graanproductie optimaal is. Indien de veeboer een vergoe-
ding betaalt aan de graanboer voor de schade die het vee heeft aangebracht aan het graan, zullen
zijn productiekosten stijgen en zal hij automatisch zijn veestapel verminderen. In de omgekeerde
situatie betaalt de graanboer de veeboer met het oog op het beperken van de schade en dus op het
verminderen van de veestapel. Het resultaat op productieniveau is in beide gevallen gelijk: de
veestapel vermindert. Er zal wel een verschil ontstaan op inkomensniveau: in het eerste geval
betaalt de veeboer en blijft het inkomen van de graanboer gelijk (juridisch vertaald betekent dit

Calabresi, G. en Melamed, A.D., "Property rules, Liability Rules and Inalienability: one View over the
Cathedral", //arvnrrf £<w rteWew, Vol. 85, 1972, 1.089-1128 (hiema geciteerd als: "Property Rules").
Aan het begrip "property rights" komt in de rechtseconomie een bijzondere plaats toe; met dit begrip
worden niet de gemeenrechtelijke eigendomsrechten bedoeld, maar wel de toewijzing van rechten.
Veljanovski, C.G., "The Economic Theory of Tort Liability - toward a Corrective Justice Approach",
o.e, 134.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 64.
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dat de veeboer aansprakelijk is); in het tweede geval betaalt de graanboer en blijft het inkomen
van de veeboer gelijk.

Hieruit kan worden gcconcludeerd dat in een goed functionerende markt de uiteindelijke omvang
van de productie niet zal afhangen van de initiele toewijzing van rechten. Er is geen overheidstus-
senkomst vereist om een efficient resultaat te bekomen: uit het voorbceld van Coase blijkt immers
dat de veeboer niet hoeft aansprakelijk te worden gesteld om een optimaal resultaat te bereiken.

In feite kan het Coase-theorema op verschillende wijzen worden geformuleerd". Dc neutraliteits-
versie luidt dat indien de markt perfect functioneert en indien er gecn transactiekosten zijn, een
rechtsregel geen invloed heeft op de efficie'nte allocatie van de beschikbare middelen. Volgens de
efficientieversie wordt allocatieve efficie'ntie bereikt zonder overheidstussenkomst. Er is welis-
waar een inkomensverschil maar de uiteindelijke toewijzing van middelen is dezelfde, waardoor
dit verschil geen invloed heeft op de allocatieve efficientie. . . - . ^

Een economie die enkel zou bestaan uit de graan- en veeboer zou elke rechtsregel overbodig"
maken, aangezien de efficie'nte situatie in ieder geval wordt bereikt. Het uitgangspunt is immers
dat het marktmechanisme perfect werkt en bijgevolg zullcn partijen net zo lang onderhandelen tot
wanneer de efficie'nte situatie is bereikt. Belangrijk is indcrdaad dat Coase ervan uitgaat dat deze
onderhandelingen kosteloos kunnen plaatshebben, de zogenaamde zero frafl.yacr/0/1 cos/ OSSMOT/J-
/I'O/J.

Vooral het lage realiteitsgehalte van deze zero transaction cost assumptie gaf aanleiding tot heel
wat kritiek op het Coase-theorema. Afwezigheid van transactiekosten veronderstelt immers dat
partijen elkaar kennen en dat het sluiten van een overeenkomst geen kosten met zich meebrengt;
dit impliceert ook dat van beide partijen een cooperatieve geest wordt gevraagd. Indien dit niet
het geval is, is er sprake van strategisch gedrag en is het theorcma niet van toepassing. Aan de
hand van de invulling van het begrip transactiekosten, zal hieronder worden getracht weer te ge-
ven wat met strategisch gedrag wordt bedoeld.

Veljanovski wijst er in zijn kritiek op het Coase-theorema op dat onzekerheid bestaat betreffende
de inhoud van het begrip "transactiekosten"™ " , dit terwijl het theorema uitgaat van de afwezig-
heid van transactiekosten^.

Veljanovski, C.G., "The Coase Theorems and the Economic Theory of Markets and Law",
Vol. 35, 1982, 54c.v.
Ook in die zin: Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 65.
Zie o.m. Veljanovski, C.G., "The Coase Theorems and the Economic Theory of Markets and Law",
o.c, 57.
De Geest schuift volgende definitie naar voren: "de informatiekosten die gemaakt worden voor het tot
stand en tot uitvoering brengen van transacties, evenals de kosten van strategisch gedrag bij het tot
stand brengen van een transactie" (De Geest, G., Economische analyse", /.c, 45). Nog volgens dezelf-
de auteur zijn de kosten van strategisch gedrag niets anders dan prikkelkosten: indien het voor een van
de partijen beter is dat de onderhandelingen afspringen, bestaan er wat De Geest noemt "preferentie-
relevantieproblemen". Dit betekent dat een partij bij de onderhandelingen geen informatie vrijgeeft be-
treffende haar voorkeuren.
Mackaay stelt zelfs dat door de onzekerheid inzake het begrip "transactiekosten" het efficiflntie-
criterium een tautologie wordt; indien in een gegeven situatie geen efficientie wordt bereikt, kan im-
mers steeds als uitvlucht worden aangevoerd dat onvermoede transactiekosten in het geding zijn
(Mackaay, E.J.P., "Het recht bezien door de bril van de economist", o.c, 436).
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Maar de aanwezigheid van strategisch gedrag in bepaalde gevallen, betekent evenwel niet meteen
dat het Coase-theorema niet meer geldig zou zijn; empirisch onderzoek toont immers aan dat bij
geringe onderhandelings-, handhavings- en informatiekosten het Coase-theorema zijn volledige
geldigheid behoudt". . . . . . . . .

Naast het in twijfel trekken van de zero transaction cost assumption, wordt het Coase-theorema
ook bekritiseerd omdat de inkomensverschillen op lange termijn toch de allocatie van middelen
zouden beinvloeden™. Het Coase-theorema zou bijgevolg enkel geldig zijn op korte termijn. Zo
stelde Calabresi aanvankelijk dat op lange termijn aansprakelijkhcidsregels wel degelijk een in-
vloed zouden hebben op het gevoerde aantai activiteiten". Indien de veeboer op korte termijn niet
aansprakelijk wordt gesteld, zullen op lange termijn meer mensen vee gaan telen. Later kwam
Calabresi hier echter op terug™. Hij stelde dat hetzelfde mechanisme dat mogelijke misallocaties
op korte termijn wegwerkt, er ook in zal slagen misallocaties op langere termijn weg te werken.
Doordat meer mensen vee gaan telen, is de schade aan de graanoogst groter en bijgevolg zullen de
graanboeren de vcetelers afkopen, met als gevolg dat de veestapel opnieuw afneemt. Ook op lan-
ge termijn wordt dus de optimale allocatie bereikt, onafhankelijk van een tussenkomst van het
recht.

Bovenstaande kritieken ondermijnen echter geenszins de verdiensten van het Coase-theorema.
Het is inderdaad niet omdat slechts in een beperkt aantai gevallen geen transactiekosten aanwezig
zijn dat het theorema zijn nut en geldigheid zou verliezen. Van belang is het inzicht dat de tus-
senkomst van het recht een keuze vooronderstelt en dat een schade in feite als wederkcrig kan
worden beschouwd.

Het Coase-theorema kan ook worden toegepast op het aansprakelijkheidsrecht: hierbij zal dan
worden aangegeven hoe, ongeacht de keuze van de aansprakelijkheidsregel, de maatschappelijke
kosten van een ongeval zullen worden geminimaliseerd. Wel is het zo dat aan heel wat voor-
waarden moet zijn voldaan vooraleer een efficiente maatschappelijke toestand zal worden bereikt
zonder tussenkomst van de overheid, c.q. zonder aansprakelijkheidsregel.

Het is vrij duidelijk dat in het ongevallenrecht de transactiekosten vaak prohibitief hoog zullen
zijn. In de meeste ongevalsituaties zullen er ante onderhandelingen onmogelijk zijn omdat de
ongevalspartijen vreemden zijn voor elkaar. Een tussenkomst van het recht zal dan noodzakelijk
zijn om een maatschappelijk efficiente toestand te bewerkstelligen. Indien daarentegen schade

De experimenten vonden plaats in groepen van 20 personen. Hoffman, E. en Spitzer, M.L., "The
Coase-Theorem: some experimental Test", ./our/ia/ o / l a w onrf fco/iomics, 1982, 73-98; Hoffman, E.
en Spitzer, M.L., "Experimental Tests of the Coase-Theorem with Large Bargaining Groups", ./ounia/
o/£aw anrf £co/iomics, 1986, 149-171.
In het voorbeeld van de gTaan- en de veeboer was het zo dat bij afwezigheid van rechtsregels de graan-
boer de veeboer zou betalen en dat een rechtsregel daarentegen de veeboer aansprakelijk zou stellen,
hetgeen uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leidde, maar een verschil in inkomensverdeling tot gevolg
had.
Calabresi, G., "The Decision for Accidents: An Approach to Nonfault Allocation of Costs", / /anwd
i a w flev/ew, vol. 78, 1965, 730, voetnoot 28.
Calabresi, G., "Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules - A Comment", Journa/ o/
Law and £conom/cs, 1968, 67-73.
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wordt veroorzaakt tussen twee contractpartijen, is de kans veel groter dat een efficiente situatie
kan worden bereikt, zonder tussenkomst van het recht".

Nadeze inleidende toelichting op de rechtseconomische analyse, wordt in het volgende hoofdstuk
het rechtseconomische model van het ongevallenrecht uiteengezet.

In § 1.1.3.1 van hoofdstuk 15 zal het Coase-theorema worden toegepast op de relatie tussen de exploi-
tant van een keminstallatie en diens leverancier.
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! HOOFDSTUK 8 ^

HET RECHTSECONOMISCHE MODEL
VAN HET ONGEVALLENRECHT ; '

Uit het vorige hoofdstuk onthouden we dat bij de meeste ongevallen de transactiekosten prohibi-
tief hoog zijn, waardoor enkel een tussenkomst van het recht zal leiden tot een efficiente allocatie
van de beschikbare middelen. In dit hoofdstuk wordt het ongevallenrecht rechtseconomisch be-
studeerd, vanuit de veronderstelling dat geen verzekering beschikbaar is en dus zonder rekening
te houden met de invloed van verzekering op de aansprakelijkheidsprikkel; de rechtseconomische
benadering van verzekeringen wordt in hoofdstuk 9 aan de orde gesteld.

De basis van het rechtseconomische model wordt gevormd door de Learned Hand-formule (§ I).
In paragraaf 2 wordt het eigenlijke rechtseconomische model uiteengezet, volgens een aantal
vaste parameters en veronderstellingen. Dit model zal vervolgens worden verfijnd, met name door
rekening te houden met de invloed van informatietekorten (§ 3). ., , •

1. DE LEARNED HAND-FORMULE

In het begin van de jaren zeventig heeft Richard Posner, een van de grondleggers van de economi-
sche analyse van het ongevallenrecht, onderzoek gedaan naar de theoretische grondslag van fout-
aansprakelijkheid. Hiertoe heeft hij ongeveer 1.500 Amerikaanse aansprakelijkheidscases onder-
zocht. Als uitgangspunt van dit onderzoek stelde Posner dat foutaansprakelijkheid reeds gedu-
rende anderhalve eeuw de basis vormt van het aansprakelijkheidsrecht, terwijl nooit werd gezocht
naar een theoretische onderbouw van het foutconcept ("negligence concept"). De resultaten van
dat onderzoek heeft Posner gepubliceerd in een artikel dat geldt als een van de standaardbijdragen
inzake de rechtseconomische analyse van het ongevallenrecht'.

In de verschillende onderzochte aansprakelijkheidscases is volgens Posner een methode te onder-
kennen die werd wecrgegeven door een zaak die door Judge Learned Hand werd behandeld. Het
betrof een zaak waar een in een storm losgeslagen duwvaartbak schadc had veroorzaakt^. Volgens
rechter Learned Hand moeten in een aansprakelijkheidsvordering drie elementen in aanmerking
worden genomen: de grootte van de schade, de probabiliteit dat zich een schadegeval voordoet en
de lasten veroorzaakt door het nemen van preventiemaatregelen. Op basis van deze drie elemen-
ten kan worden beoordeeld of een bepaalde gedraging al dan niet foutief was: indien de preven-
tiekosten klciner zijn dan de ongevalskosten, dan zal de gedraging als foutief worden beschouwd.
In een dergelijk geval had de auteur van de gedraging voldoende voorzorgsmaatregelen moeten
nemen teneinde geen ongeval te veroorzaken - of een ongeval met geringere schade.

In formulevorm weergegeven luidt het (K zijn de kosten van voorzorg of preventiekosten, P is de
probabiliteit en S de schade): K < P.S -> fout -» aansprakelijkheid.

In de zaak van de losgeslagen duwvaartbak oordeelde rechter Learned Hand dat de preventie-
kosten (kosten nodig om te voorkomen dat de bak zou loskomen) kleiner waren dan P.S en bijge-
volg dat de eigenaar van de bak aansprakelijk was.

Posner, R., "A Theory of Negligence", ./ounja/ o/Lega/ Starfies, 1972, 29-96.
United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947). Zie ook Faure en Van den Bergh,
"Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 56. '
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Hieruit volgt dat het, indien de preventiekosten groter zijn dan P.S, vanuit economisch oogpunt
efficienter zal zijn geen voorzorgen te nemen en de ongevalsschade te vergoeden. Indien in een
dergelijk geval toch voorzorgen zouden worden genomen, zal de economische welvaart immers
afhemen. Volgens dezelfde redenering zou het economisch weinig zinvol zijn om de auteur van
de schade aansprakelijk te stellen indien het slachtoffer tegen lagere kosten het ongeval kan ver-
mijden'.

Aanvankelijk maakte Posner een onderscheid tussen twee categorieen ongevallen: ongevallen tus-
sen vreemden en ongevallen tussen personen die een of andere - contractuele - band hebben met
elkaar. De functie van het (fout)aansprakelijkheidsrecht bij ongevallen tussen vreemden (bijvoor-
beeld verkeersongevallen) is duidelijk: de partijen hebben geen enkele band met elkaar, waardoor
de transactiekosten prohibitief hoog zijn'' en waardoor de markt onmogelijk het economisch opti-
male niveau van ongevallen en veiligheid kan aangeven. Aangezien het onrealistisch is ervan uit
te gaan dat onderhandelingen zullen plaatsvinden tussen de ongevalspartijen, is volgens Posner de
economische rol van het recht duidelijk: het geeft hetzelfde niveau van ongevallen en veiligheid
aan dat via de markt zou worden bereikt indien transacties tussen de ongevalspartijen zouden
mogelijk zijn*.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat er een kans van een op honderd bestaat dat een ver-
keersongeval tussen een voetganger en een auto een schade van 1.000 euro veroorzaakt, dat de
goedkoopste manier om het ongeval te vermijden erin bestaat dat de chauffeur minder hard rijdt
en dat de kosten van het trager rijden 8 euro bedragen. Aangezien beide partijen vreemden zijn
voor elkaar, zullen geen onderhandelingen plaatsvinden; bij een ongeval zal een schade van 1.000
euro ontstaan. Het recht zal hier moeten tussenkomen door de chauffeur aansprakelijk te stellen.
Volgens de Learned Hand-formule zal de chauffeur aansprakelijk zijn indien de preventiekosten
(8 euro) lager zijn dan het product van de ongevalschade en de probabiliteit (0,01 x 1.000 euro); 8
< 10 en dus zal de chauffeur aansprakelijk worden gesteld. De chauffeur zal trager rijden omdat
hij dan geen ongeval zal veroorzaken.

In de tweede categorie bevinden partijen zich in een contractuele relatie, waardoor zij in principe
ex a/i/e afspraken kunnen maken inzake aansprakelijkheid en de in acht te nemen veiligheid. Maar
ook in een dergelijk geval kunnen de transactiekosten aanzienlijk zijn omdat de kosten van het af-
sluiten van een expliciete overeenkomst in de gegeven situatie hoog kunnen oplopen. Iemand die
bijvoorbeeld een buskaartje koopt, kan in principe onderhandelingen aanknopen betreffende de
uit te keren schadevergoeding indien de bus bij een ongeval betrokken raakt. Dit zal in de regel te
veel tijd in beslag nemen en bijgevolg te duur zijn.

De rechtbank zal na een ongeval beslissen welke veiligheidsmaatregelen de partijen zouden over-
eengekomen zijn indien ex ante onderhandelingen hadden plaatsgevonden. Deze onderhande-
lingen zouden automatisch hebben geleid tot een efficient niveau van zorg; de rechter zal moeten
nagaan of het niveau van zorg dat op de markt zou zijn tot stand gekomen ook in het concrete
geval werd toegepast. Ook hier moet de rechtbank oordelen of optimale veiligheid werd aange-
wend, waardoor het vanuit het oogpunt van de foutstandaard geen verschil uitmaakt of ongevallen

Posner, R., "A Theory of Negligence", o.c, 33.
Dit betekent dat onderhandelingen tussen partijen onmogelijk zijn of enkel mogelijk zijn tegen te hoge
kosten. Zie de bespreking van het Coase-theorema, cfh supra, § 4.2 van hoofdstuk 7.
Posner, R., "A Theory of Negligence", o.c, 37.
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plaatsvinden tussen vreemden dan wel tussen personen met een zekere contractuele band, aldus
Posner'.

Brown heeft er evcnwel voor gewaarschuwd dat een te striktc interpretatie van de Learned Hand-
formule leidt tot een inefficient resultaat'. Hij maakt een onderscheid tussen de letterlijke Learned
Hand en de marginale Learned Hand-formule*. Onder de letterlijke Learned Hand worden de tota-
le preventiekosten vergeleken met de verwachte ongevalskosten. De marginale Learned Hand-
formule daarentegen houdt rekening met de marginale kosten van voorzorg en de marginale
opbrengsten. Zolang een bijkomende eenheid zorg leidt tot een vermindering van de verwachte
ongevalschade, zal deze zorg efficient zijn. Indien enkel rekening wordt gehouden met de totale
kosten, kan het effect van de extra eenheid zorg niet worden gemeten, hetgeen kan leiden tot
inefficiente zorg (namelijk overdreven zorg waar slechts uiterst geringe reductie van ongevalskos-
ten tegenover staat). Bij toepassing van de Incremental Learned Hand-foimule zal een ongevals-
partij aansprakelijk zijn zolang de marginale kosten van zorg lager zijn dan de marginale op-
brengst in de vorm van een reductie van de verwachte schade'.

Bovendien wijst Brown erop dat 6e;'rfe ongevalspartijen de ongevalskosten kunnen beinvloeden;
beide moeten dus inspanningen leveren teneinde de ongevalskosten te drukken.

2. RECHTSECONOMISCH MODEL VAN HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Op basis van de inleidende beschouwingen in de vorige paragraaf en gebruik makend van de in
het vorige hoofdstuk gehanteerde begrippen, wordt hieronder het rechtseconomisch model van het
aansprakelijkheidsrecht uiteengezet. Dit model is voornamelijk gebaseerd op de inzichten van
Posner, Brown en Shavell'". Vooraleer het model toe te lichten, wordt aangegeven op welke ver-
onderstellingen het model is gebaseerd (§ 2.1). In tweede instantie wordt besproken wat, volgens
de rechtseconomische analyse, het economische optimum is (§ 2.2); wanneer met andere woorden
de maatschappelijke kosten van ongevallen kunnen worden geminimaliseerd. Het onderscheid
tussen bilaterale en unilaterale schadegevallen wordt aangegeven in paragraaf 2.3.

De uiteenzetting van de veronderstellingen van het rechtseconomische model, de toelichting van
het economische optimum en het onderscheid tussen de verschillende ongevalsituaties zal vervol-
gens toelaten om het rechtseconomische model verder uit te bouwen. Daarbij zal worden onder-
zocht welke aansprakelijkheidsregel efficient is bij unilaterale schadegevallen (§ 2.4) en zal wor-
den nagegaan wat de invloed is van het activiteitsniveau op de efficic'nte aansprakelijkheidsregel
(§ 2.5). In de laatste paragraaf zullen enkele conclusies worden geformuleerd (§ 2.6).

2./.

In dit proefschrift gaat de aandacht centraal uit naar de civielreehtelijke aansprakelijkheid voor
schade uit kemongevallen. In het uitgebouwde model wordt ervan uitgegaan dat de exploitant

Posner, R., "A Theory of Negligence", o.c, 38.
Brown, J.P., "Toward an Economic Theory of Liability", ./owr/m/o/£.ega/SmoVes, 1973, 323-349.
Of de "Incremental" Learned Hand zoals Brown het noemt.
Brown, J.P., "Toward an Economic Theory of Liability", o.c, 332-335.
Brown, J.P., "Toward an Economic Theory of Liability", o.c, 323-349; Posner, R., "Economic Analy-
sis of Law", Ac; Landes, W.M en Posner, R.A., "The Positive Economic Theory of Tort Law", Geor-
gia Z-ow /tev/ew, vol. 15, 1981, 865 (hiema: "Theory of Tort Law"); Landes, W.M. en Posner, R.A.,
77ie £conom/c Srrucfure o/7brt Z-aw, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1987, 54
e.v. (hiema: "Structure of Tort Law"); Shavell, S., "Accident Law",/.c
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enkel prikkels krijgt vanuit het civiele aansprakelijkheidsrecht. De mate waarin desgevallend ook
vanuit het strafrecht of het administratieve recht prikkels worden gegenereerd, worden in eerste
instantie buiten beschouwing gelaten".

In dit deel van het onderzoek, waar nog geen verzekeringen in de analyse worden betrokken,
wordt er bovendien van uitgegaan dat iedereen onverschillig is ten aanzien van een risico (as-
sumptie van risiconeutraliteit)'-. Op basis van het rechtseconomische model van het aansprake-
lijkheidsrecht, zullen individuen een keuze maken tussen verschillende altematieven. Het pro-
bleem is evenwel dat in vele gevallen deze keuze wordt bemoeilijkt omwille van de onzekcrheid
betreffende de economische waarde en betreffende de welvaartsimplicaties van die keuze. Welke
situatie dient men bijvoorbeeld te verkiezen: een kans van 10% om 50 euro te winnen, een kans
van 25% om 20 euro te winnen, dan wel een kans van 100% om 5 euro te winnen; of nog 10%
risico om 500 euro te verliezen aan schade, dan wel de zekerheid te hebben 50 euro schade te
lijden?

Vanuit economisch oogpunt werd de theorie van het verwachte nut ontwikkeld om de keuze toe te
laten, ook bij onzekerheid. Deze theorie vertrekt vanuit de basisveronderstelling dat een individu
onzekere gebeurtenissen en activiteiten rangschikt volgens het verwachte nut van deze activitei-
ten''' en dat het individu, als homo economicus, de activiteit zal kiezen die voor hem het grootste
verwachte nut heeft. Onder de assumptie van risiconeutraliteit, is het verwachte nut gelijk aan het
verwachte inkomen. Dat betekent dan ook dat een individu indifferent is wat betreft de keuze
tussen de hierboven geschetste situaties. Er wordt voorts van uitgegaan dat dit nut enkel afhangt
van het inkomen van het individu. Het nut is bijgevolg gelijk aan het inkomen: N = I. Dit im-
pliceert dat het economisch optimum zal worden bereikt op het punt waar het totale inkomen het
hoogst is'"*.

Indien de persoon schade lijdt, zal dit resulteren in een verlies van een aantal eenheden van het in-
komen. Een individu verkiest een hoger inkomen boven een lager inkomen; het marginale nut van
inkomen is derhalve positief. Veronderstel dat de wereld bestaat uit twee landen: Ongevallenland
en Niet-Ongevallcnland; beide landen hebben een bepaald inkomen, respectievelijk 1° en I"°; de
kans dat zich een ongeval voordoet is p; de kans dat geen ongeval plaatsheeft is dan 1 - p. Het
totale nut in die wereld bedraagt dus: N" = pN(I°) + (1 - p)N(I"°).

Het verwachte nut in deze situatie kan vervolgens worden vergeleken met andere inkomens of an-
dere ongevalsprobabiliteiten. Een rationed individu zal telkens kiezen voor de situatie waarin zijn
verwacht nut het hoogste is. In ongevalsituaties hangt het verwachte nut bovendien af van de hou-
ding van het individu ten aanzien van het risico. In de rechtseconomische literatuur worden grosso
modo drie houdingen ten aanzien van een risico onderscheiden: een individu kan risicoavers,
risiconeutraal of risicozoekend zijn". In het hieronder gehanteerde model wordt voorlopig uitge-

Bij de uitbouw van het rechtseconomische model van het kernongevallenrecht in hoofdstuk 15, wordt
ook besproken in welke mate bijvoorbeeld het strafrecht prikkels geeft aan de exploitant van een kem-
installatie.
Bij de rechtseconomische analyse van verzekeringen (hoofdstuk 9) wordt de assumptie van risiconeu-
traliteit verlaten en wordt rekening gehouden met de verschillende houdingen ten aanzien van een risi-
co.
Landes, W. en Posner, R., " Theory of Tort Law", o.c, 865.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid",/.c.,69.
Zie ook verder in hoofdstuk 9, bij de rechtseconomische analyse van verzekeringen.
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gaan van risiconeutraliteit omdat dit een fijnere rechtseconomische analyse toelaat; vaak zullen
mensen immers, indien zij volledig zijn verzekerd, handelen alsof zij risiconeutraal zijn'*.

Het economische model inzake ongevallenrecht gaat ook uit van een samenleving waar slechts
twee mensen wonen, namelijk het slachtoffcr (A) en de dader (B). Indien bijgevolg een ongeval
plaatsheeft, zal dit ongeval geen gevolgen hebben voor andere personen. Het maatschappelijke
nut is dus gelijk aan het gezamenlijkc inkomen van A en B.

Verder wordt ervan uitgegaan dat zowel A als B een invloed kunnen uitoefenen op de verwachte
ongevalskosten, dat schade enkel door B aan A kan worden toegebracht en dat de inspanningen
om de ongevallen te verminderen, in geld waardeerbaar zijn. De schade (S), de probabiliteit (p)"
en de handelingen of inspanningen die de ongevalsschade beinvloeden (x en y) worden eveneens
weergegeven. Deze inspanningen worden weergegevcn door x wat het slachtoffcr betreft en door
y wat de dader betreft. De kosten die het slachtoffer besteedt aan zorg worden weergegevcn door
A(x); die van dc dader door B(y). Hoe meer zorg de partijen bestcden, hoe lager de probabiliteit.
Er wordt met andere woorden uitgegaan van een omgekeerd evenredige relatie tussen prevcntie-
kosten en ongevalsprobabiliteit, annex verwachte ongevalskosten. Anders gezegd: meer zorg zal
steeds het ongevalsrisico doen dalen'*.

Op basis van deze uitgangspunten kan worden onderzocht wat in de rechtseconomische analyse
van het ongevallenrecht wordt verstaan onder het economisch optimum.

2.2. //ef ecffftomucA

In een efficientieanalyse wordt emaar gestreefd om het gezamenlijkc inkomen van dader en
slachtoffer te maximaliseren. Of het slachtoffer al dan niet wordt vergoed, is in eerste instantie
van ondergeschikt belang, aangezicn dit betrekking heeft op de distributie van het inkomen en
niet op de optimalisatie daarvan. Centraal in de rechtseconomische analyse van het ongevallen-
recht staat de verhoging van de maa/sc/iappe/y&e welvaart. Uitgaandc van de in bovenstaandc pa-
ragraaf vooropgestelde uitgangspunten, betckent dit de optimalisatie van het inkomen van A en B.

Het komt cr vervolgens op aan te bepalen wat het gezamenlijkc inkomen van dader en slachtoffer
precies inhoudt. Aangezien wordt uitgegaan van risiconeutraliteit is het verwachte nut gelijk aan
het inkomen. Het vertrekpunt is dus het inkomen van het slachtoffcr. Dit inkomen dicnt te worden
verminderd met de verwachte schade (p.S) en met de kosten van voorzorg. Indien zich geen onge-
val voordoet (1 - p), spreekt het voor zich dat het slachtoffer geen schade zal lijden. Dicns inko-
men wordt enkel verminderd met de preventiekosten. Het verwachte nut van het slachtoffer is
dus: N (A) = p[Ia - S - A(x)] + (1 - p) [la - A (x)]; of nog: Na = la - p.S - A (x).

Ook het verwachte nut van de dader kan in formulevorm worden weergegeven; zowcl wanneer
zich een ongeval voordoet als bij afwezigheid van ongeval zal het nut van B bestaan uit diens
inkomen verminderd met de door hem uitgeoefende kosten van voorzorg". Het verwachte nut
van de dader is: N (B) = p[Ib - B (y)] + (1 - p) [Ib - B (y)]. Of nog: Nb = Ib - B (y).

Landes, W. en Posner, R., "Structure of Tort Law", Ac, 58.
De kans dat zich geen ongeval voordoet, wordt als (1 - p) aangegeven.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 69.
In het huidige stadium van de analyse wordt ervan uitgegaan dat geen rechtsregel beschikbaar is die de
schade exposf verschuift.
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De efficientieanalyse gaat uit van het gezamenlijke inkomen van dader en slachtoffer, dus- Na +
Nb = la + Ib - p(x,y)S - A(x) - B(y).

inkomen van dader (la)

+ inkomen van slachtoffer (Ib)
verwachte ongevalskosten [p(x,y)S]
kosten van voorzorg van dader en slachtoffer [A(x) en B(y)]

» totale maatschappelijke nut (Nm)

Uitgaande van de risiconeutraliteit is het gezamenlijke inkomen van A en B gelijk aan het maat-
schappelijke inkomen of het maatschappelijke nut. Het totale maatschappelijke nut (Nm), kan dan
ook worden beschouwd als het verschil tussen het maatschappelijke inkomen en de maatschappe-
lijke ongevalskosten (K), namelijk de som van de verwachte ongevalskosten en de voorzorgskos-
ten van de twee ongevalspartijen: N(m) = Im - K, waarbij K = p(x,y)S + A(x) + B(y).

Hieruit blijkt dat het totale maatschappelijke nut wordt gemaximaliseerd door de maatschappelij-
ke ongevalskosten zo laag mogelijk te houden. In een dergelijk geval is het maatschappelijke
inkomen namelijk het grootst.

De vraag rijst bijgevolg hoe de maatschappelijke kosten van het ongeval zo laag mogelijk kunnen
worden gehouden. Dit impliceert dat een antwoord wordt gegeven op de vraag tot welk punt een
activiteit wordt toegelaten, welke vciligheidsmaatregelen dienen te worden genomen etc. Dat pre-
ventiemaatregelen moeten worden genomen, is duidelijk, de vraag is echter hoe ver deze maat-
regelen dienen te gaan, rekening houdend met de kosten van deze maatregelen en de baten in ter-
men van reductie van verwachte ongevalskosten.

In het gehanteerde rechtseconomische model, wordt gekeken naar de impact van een bijkomende
eenheid zorg op de ongevalskosten; op basis hiervan wordt aangegeven tot op welk punt het effi-
cient is om bijkomende eenheden zorg te spenderen.

De ongevalspartijen dienen bijkomende eenheden zorg besteden tot op het punt waar de reductie
van de verwachte ongevalskosten gelijk is aan de marginale kosten van de laatste eenheid zorg^°.
Anders gezegd: bijkomende zorg zal worden besteed zolang deze bijkomende eenheid zorg leidt
tot een grotere reductie van de verwachte ongevalskosten. De zorg is met andere woorden opti-
maal op het punt waar de marginale kosten van zorg gelijk zijn aan de marginale opbrengst ervan
(reductie van de verwachte ongevalsschade). Meer zorg besteden zou resulteren in een geringere
reductie van de verwachte ongevalskosten; minder zorg zou betekenen dat relatief goedkope mid-
delen om de ongevalskosten te verminderen, niet worden gebruikt en dat te veel ongevallen zou-
den plaatshebben.

Het aanwenden van zorg is dus efficient zolang de marginale kosten van zorg kleiner zijn dan de
marginale opbrengst in reductie van de verwachte schade. Efficiente zorg is daarom niet hetzelfde
als een zo hoog mogclijke zorg; een optimaal niveau van zorg is dus evenmin het niveau waar de
verwachte schade het laagst is. Dit blijkt ook uit onderstaand cijfervoorbeeld.

Landes, W en Posner, R., "Structure of Tort Law", Ac, 60.
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Tabel

Niveau van
zorp
Geen
Gemiddeld
Hoop
Zeer hoog

Kosten van
zore

0
1
5
8

Verwachte
schade

10
5
2
0

Maatschappe-
lijke kosten

10
6
7
8

Marginale
opbrengst

-
5
3
2

Marginale
kosten

-
1
4
3

Dit voorbeeld toont aan dat de situatie waarbij geen schade meer optreedt, niet noodzakelijk de
maatschappelijke welvaart verhoogt. Indien in een maatschappij ervoor zou worden gekozen geen
enkel ongeval toe te laten, zal dit dus niet leiden tot het minimaliseren van de maatschappelijke
ongevalskosten, gelet op de hoge preventiekosten. Deze analyse sluit ook aan bij de stelling van
Calabresi dat ook voorzorgsmaatregelen tot kosten leiden die in de kosten-baten-analyse moeten
worden in overweging genomen en dat een maatschappij niet bereid is om te alien prijze een
ongeval te vermijden. Omgekeerd kan worden gesteld dat elke maatschappij bereid is om een
bepaald aantal ongevallen te aanvaarden.

De efficiente situatie zal in bovenstaand voorbeeld erin bestaan dat gemiddelde zorg wordt uitge-
oefend. Enkel in dat geval zijn de marginale opbrengsten (5) groter dan de marginale kosten (1).
Door gemiddelde zorg te besteden kan mits een relatief kleine inspanning een verhoudingsgewijs
grotere reductie van de ongevalskosten worden bereikt". Het aanwenden van meer dan gemid-
delde zorg zal resulteren in een verlies aan maatschappelijke welvaart: de maatschappelijke kos-
ten zijn in dat geval immers hoger dan bij het besteden van gemiddelde zorg. Efficiente zorg
betekent dus niet noodzakelijk het niveau van zorg waar de verwachte schade het laagst is".

Uit dit cijfervoorbeeld blijkt het belang van het in aanmerking nemen van de marginale kosten en
opbrengsten bij de reductie van de ongevalskosten. De letterlijke Learned Hand-formulc stelt de
dader aansprakelijk indien de preventiekosten lager zijn dan de verwachte schade. Zelfs indien de
dader sterke zorg aanwendt, zal hij volgens de Learned Hand-formule worden aansprakelijk wor-
den gesteld, aangezien 8 kleiner is dan 10. De Incremental Learned Hand-formule daarentegen
houdt rekening met de marginale waarden van opbrengsten en kosten.

Uit deze paragraaf onthouden we dat het totale maatschappelijke nut wordt gemaximaliscerd door
het uitoefenen van optimale zorg. Van optimale zorg is sprake indien de marginale opbrengst van
zorg gelijk is aan de marginale kosten ervan. Het zal daarom zinvol zijn om een bijkomende
eenheid zorg te spenderen zolang de marginale opbrengst daarvan groter is dan de marginale
kosten. Optimale zorg betekent dus niet dat zoveel mogelijk zorg moet worden uitgeoefend, noch
dat de verwachte schade zo laag mogelijk moet zijn. ,•-,

De maatschappelijke kosten zijn de som van de kosten van voorzorg en van de verwachte schade; de
marginale opbrengst is het verschil in de verwachte schade bij het besteden van een bijjkomcnde een-
heid zorg; de marginale kosten zijn de kosten veroorzaakt door het spenderen van een bijkomende een-
heid van zorg.
Als uitgangspunt werd er immers van uitgegaan dat de maatschappij risiconeutraal is; gesteld dat deze
risicoavers zou zijn, kan toch het uitoefenen van een hoog of zelfs van een zeer hoog niveau van zorg
(al naargelang de graad van risicoaversie) efficient zijn.
Brown, J.P.."Toward an Economic Theory of Liability", o.c, 73. ••-, • :•
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2.5. {/ni/atera/e VWSMS At'/a/era/e o/sgevafrf

In de rechtseconomische analyse van het ongevallenrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen
bilaterale en unilaterale ongevalsituaties. Met bilaterale ongevalsituaties wordt bedoeld dat zowel
de dader als het slachtofFer een invloed hebben op het ongevalsm/'co. Auto-ongevallen zijn in de
regel bilaterale ongevallen: zowel de ene als de andere bestuurder of zowel de bestuurder als de
fietser/voetganger beinvloeden het ongevalsrisico.

In een unilaterale ongevalsituatie heeft enkel de dader een invloed op het risico. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij industriele ongevallen zoals een kernongeval. In principe zal enkel de exploi-
tant het risico beinvloeden; omwonenden hebben geen directe impact op het risico^. Voor alle
duidelijkheid dient te worden benadrukt dat dit onderscheid betrekking heeft op het ongevals-
risico (p) en dus niet op de verwachte ongevalskosten (S). In het kader van dit proefschrift zal een
rechtseconomisch model worden uitgebouwd dat uitgaat van een unilaterale ongevalsituatie.

In het hieronder gehanteerde model moeten daders (bij unilaterale ongevallen) twee beslissingen
nemen die een invloed zullen hebben op de ongevalskosten. Vooreerst dienen zij te beslissen een
bepaalde activiteit al dan niet uit te oefenen: fietsen of niet, autorijden of niet. Dit wordt het acti-
viteitsniveau genoemd. Hoe meer een risicovolle activiteit wordt uitgeoefend, hoe mcer kans
iemand loopt bij een ongeval te worden betrokken". Daamaast moeten zij beslissen welke zorg
zij hierbij zullen aanwenden: 50 km/u dan wel 20 km/u rijden; al dan niet een helm opzetten bij
het fietsen, etc.

Hieronder wordt eerst nagegaan welke aansprakelijkheidsregel leidt tot het bereiken van het
economisch optimum (§ 2.4); later zal ook het activiteitsniveau worden besproken (§ 2.5).

Ook hier wordt uitgegaan van twee partijen, namelijk de dader en het slachtoffer. Beide partijen
maken hun beslissingen op basis van het verwachte nut ("expecf«/ M/i/i/y"). Indien een partij de
keuze heeft tussen verschillende activiteiten of gedragingen, wordt aangenomen dat hij die gedra-
ging zal aannemen waarvan hij verwacht dat die voor hem het grootste nut oplevcrt. Analoog kan
worden geredeneerd dat een persoon die gedraging zal aannemen met het geringste verwachte
verlies (zijnde de grootte van de schade vermenigvuldigd met de probabiliteit). Voorlopig wordt
ervan uitgegaan dat de houding van personen enkel afhangt van dit verwacht verlies en dus niet
van de potentiele schadeomvang. In eerste instantie wordt tegelijk verondersteld dat daders enkel
door het uitoefenen van zorg het ongevalsrisico kunnen beinvloeden; het activiteitsniveau wordt
constant geacht. De analyse zal rekening houden met drie verschillende situaties: in een eerste
situatie bestaat geen aansprakelijkheidsregel (§ 2.4.1); in een tweede situatie is de dader aanspra-
kelijk op basis van een regime van risicoaansprakelijkheid. In de derde situatie tenslotte is de
dader aansprakelijk voor de door hem begane fout (§ 2.4.3).

Bewust spreken we over geen "directe" impact; in de mate waarin omwonenden bijvoorbeeld bepaalde
veiligheidstekortkomingen van de exploitant aan de kaak zouden kunnen stellen, kan worden aange-
nomen dat zij een indirecte impact kunnen hebben.
Hoewel hier zeker geen sprake is van een lineaire relatie tussen het aantal deelnames aan het verkeer
en de probabiliteit, omdat ook nog andere factoren meespelen. Een persoon die zeer regelmatig met de
auto rijdt, heeft meer ervaring en zal daarom in bepaalde gevallen minder risico lopen bij een ongeval
te worden bctrokken.
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2.4.1. Geen aansprakelijkheidsregel (in juridische zin) -

Bij afwezigheid van aansprakelijkheidsrecht, zal de schade ten laste van het slachtoffer blijven; de
wettelijke mogelijkheden om deze schade te verschuiven ontbreken in dit geval".

Het nut van het slachtoffer bestaat uit diens inkomen verminderd met de verwachte ongevalsscha-
de en met de door het slachtoffer genomen kosten van voorzorg. Het nut van B zal echter volledig
gelijk zijn aan zijn inkomen. Aangezien hij niet aansprakelijk kan worden gesteld, zou het in
beginsel zinloos zijn dat hij voorzorgsmaatregelen neemt: N (B) = I (B).

Dit betekent dat zodra de dader een invloed heeft op het ongevalsrisico, het niet aansprakelijk
stellen van de dader niet efficient is, omdat hij geen enkele prikkel zal hebben om zelfs maar de
kleinste zorg te besteden. Omgekeerd kan worden gesteld dat indien de dader geen invloed kan
uitoefenen op het ongevalsrisico, de afwezigheid van een aansprakelijkheidsregel wel efficient zal
zijn. Calabresi wees er reeds op dat enkel indien het slachtoffer het best geplaatst is om door het
uitoefenen van zorg het ongeval af te wenden, de afwezigheid van een aansprakelijkheidsregel
efficient zal zijn". Ook hier kan een tabel verduidelijking verschaffen*'.

Tabel2 . : ; .

Niveau van zorg

Geen
Gemiddeld
Stcrk

Kosten van zorg
(y)

0
20
50

Probabiliteit (p)

80%
40%
20%

Verwachte
schade (p.S)

80
40
20

Maatschappelij-
ke kosten

80
60
70

Bij afwezigheid van een aansprakelijkheidsregel, zal de dader geen enkele zorg aanwenden, waar-
door de maatschappelijke kosten hoger zijn dan bij het uitoefenen van gemiddelde zorg, namclijk
80 tegenover 60. In dit voorbeeld zou nochtans het uitoefenen van een gemiddelde zorg efficient
zijn: in dat geval is de marginale opbrengst (vermindering van de verwachte schade met 40) im-
mers groter dan de marginale kosten (20).

Ook een niet cijfervoorbeeld kan duidelijkheid verschaffen. Stel bijvoorbeeld dat het risico dat
een auto tegen een huis rijdt wordt geevalueerd. Het betreft een unilaterale ongevalsituatie, aange-
zien enkel de chauffeur een invloed heeft op het ongevalsrisico. Indien er geen aansprakelijk-
heidsregel in voege is waarbij de schade wordt verschoven van het slachtoffer naar de dader, zal
de chauffeur geen enkele prikkel hebben om trager te rijden. Omgekeerd zal de eigenaar van het
huis misschien maatregelen nemen om zijn huis te beschermen", bijvoorbeeld door het plaatsen
van reflectoren op de muren, of door het huis niet te dicht bij een weg te bouwen. In een dcrgelijk
geval is de kans reeel dat de door de huiseigenaar uitgeoefende zorg een stuk hoger zal liggen dan

In economische zin is hier wel degelijk sprake van een aansprakelijkheidsregel, aangezien ook het
ontbreken van een juridische aansprakelijkheidsregel het gedrag van de ongevalspartijen zal beinvloe-
den (zie Landes, W en Posner, R., "Structure of Tort Law," Ac, 62).
Calabresi, G., "Optimal Deterrence", o.c, 657. Hierin wordt hij overigens bijgetreden door Landes, W.
en Posner, R., "Structure of Tort Law", Ac, 62.
Tabel overgenomen uit Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 74.
In dat geva! oefent de eigenaar geen invloed uit op het ongevalsrisico (probabiliteit, of p), maar enkel
op de groottc van de verwachte schade (S).
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de optimale zorg. Het mag duidelijk zijn dat dit een optimale reductie van de ongevalskosten in de
weg staat en bijgevolg leidt tot een verlies van welvaart.

Heel vaak zal een ongeval echter niet enkel schade veroorzaken aan het slachtoffer, maar ook aan
de dader. In bovenstaand voorbeeld zal de wagen van de chauffeur die tegen het huis rijdt even-
eens beschadigd zijn. Hetzelfde kan worden gesteld bij een kemongeval: een kernongeval zal ook
schade veroorzaken aan de eigen installatie van de exploitant zelf. Dit leidt tot een zekere nuance-
ring van bovenstaande stelling, maar doet geen afbreuk aan de geldigheid ervan. Immers, in de
huidige analyse wordt uitgegaan van de risiconeutraliteit van partijen; indien de dader daaren-
tegen risicoavers is, zal hij zijn eigenschade laten verzekeren en zal hij maar een zeer klein deel
van de eigenschade moeten dragen^°. Indien de dader dus een eigenschadeverzekering heeft, doet
dit nauwelijks afbreuk aan de stelling dat hij bij afwezigheid van een aansprakelijkheidsregel geen
prikkel tot het uitoefenen van zorg zal hebben.

Zodra de dader door het uitoefenen van zorg een invloed kan uitoefenen op de ongevalskosten,
zal dus een rechtsregel noodzakelijk zijn teneinde de maatschappelijke kosten van een ongeval te
minimaliseren. Het doel van de aansprakelijkheidsregel is het verschuiven van de schadelast
waardoor de dader wordt gedwongen rekening te houden met de negatieve gevolgen van zijn
gedrag op anderen. Bij risicoaansprakelijkheid zal de dader aansprakelijk zijn zodra er bij een
ongeval iiberhaupt negatieve externe effecten optreden; bij foutaansprakelijkheid zal hij enkel
aansprakelijk zijn indien hij onvoldoende zorg heeft besteed.

2.4.2. Risicoaansprakelijkheid

Onder een regime van risicoaansprakelijkheid krijgt het slachtoffer steeds zijn volledige schade
vergoed. Het nut van het slachtoffer is gelijk aan zijn inkomen: N(A) = I (A). In een unilateraal
schadegeval, zal het slachtoffer immers geen voorzorgen nemen. De voorwaarde hierbij is wel dat
de uitgekeerde schadevergoeding precies gelijk is aan de reeel geleden schade. Deze situatie is
dus volledig omgekeerd van de vorige; bij afwezigheid van een aansprakelijkheidsregel was im-
mers het nut van de dader gelijk aan het inkomen van de dader. ..... .

Voor de dader impliceert een regime van risicoaansprakelijkheid dat hij alle schade zal moeten
compenseren en alle kosten van voorzorg zal moeten dragen. Diens totale kosten zullen dus gelijk
zijn aan de totale ongevalskosten. Hierdoor zijn de kosten van de dader gelijk aan de maatschap-
pelijke kosten^'. Dit impliceert ook dat de negatieve externaliteiten volledig zullen worden gein-
ternaliseerd". Een rationele dader zal ernaar streven zijn totale kosten te minimaliseren, waardoor
hij meteen ook zal trachten de totale ongevalskosten te minimaliseren. Hierdoor zal de dader auto-
matisch de juiste prikkel hebben om het optimale niveau van zorg uit te oefenen, want op het punt
waar optimale zorg wordt uitgeoefend worden de totale ongevalskosten geminimaliseerd en
meteen ook zijn eigen totale kosten. Een risiconeutrale dader zal bijgevolg niet meer zorg beste-
den dan de optimale zorg omdat anders de marginale opbrengst van een bijkomende eenheid zorg
kleiner is dan de marginale kosten.

Bijvoorbeeld de vrijstelling die desgevallend van kracht is onder de verzekeringspolis of het deel van
de eigenschade dat om een andere rcden niet door de polis is gedekt.
Polinsky, A.M., "Strict Liability versus Negligence in a Market Setting", ,4mer/c<77! £co/»omi'c /teview.
1980, 364; Shavell, S., "Strict Liability versus Negligence", ,/our/ia/ o/Z.ega/ Sfurf/es, 1980, 11; Shav-
ell, S., "Accident Law", / .a, 8.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 75.
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Het spreekt voor zich dat de dader enkel de juiste prikkel krijgt indien de schadevergoeding die
hij krachtens de aansprakelijkheidsregel moet uitkeren, ook overeenstemt met de werkelijk gele-
den schade. Zoniet zal ofwel een deel van de schade onvergoed blijven, waardoor het negatief ex-
tern effect niet volledig werd ge'intemaliseerd; ofwel zal teveel schade worden vergoed, wat even-
eens een optimale allocatie van de middelen in de weg staat.

2.4.3. Foutaansprakelijkheid

Bij een regime van foutaansprakelijkheid zal de dader enkel aansprakelijk zijn indien hij onvol-
doende zorg heeft aangewend. Op voorwaarde dat de rechtbanken voldoende zorg gclijk stellen
aan optimale zorg, zal de dader enkel worden aansprakelijk gesteld indien hij minder zorg heeft
besteed dan het niveau van de optimale zorg.

Een rationele dader zal emaar streven zijn totale kosten zo laag mogelijk te houden, dus zal hij
ook niet meer zorg besteden dan nodig om aansprakelijkheid te vermijden. Voortbouwend op
tabel 2, kan dit worden verduidelijkt aan de hand van volgende tabel.

Tabel 3

Niveau van zorg

Geen
Gemiddeld
Hoog

Kosten van zorg
(y)

0
20
50

Aansprakelijk-
heid

Ja
Neen
Neen

Verwachte
scbade (p.S)

80
0
0

Maatschappe-
lijke kosten

80
20
50

In bovenstaande tabel zal de dader gemiddelde zorg aanwenden omdat hij niet aansprakelijk zal
worden gesteld. Evenmin zal de dader hoge zorg besteden omdat dit enkel zijn kosten verhoogt,
terwijl hij niet "minder aansprakelijk" wordt gesteld"; tegenover de extra kosten van zorg staan
geen opbrengsten in termen van daling van de verwachte kosten van aansprakelijkheid. Indien hij
bijgevolg hoge zorg zou aanwenden, zou dit niet leiden tot een minimalisatie van de maatschap-
pelijkc kosten.

Of de maatschappelijke ongevalskosten inderdaad dankzij foutaansprakelijkheid worden gemini-
maliseerd, hangt in eerste instantie af van de mate waarin het rechtssysteem erin slaagt de juri-
disch redelijke zorg te vertalen naar en gelijk te schakelen met efficiente zorg. Van de dader mag
immers worden verwacht dat hij als nutsmaximaliseerder correct reageert op de prikkels van het
rechtssysteem. Stel dat de rechter de efficiente zorg te hoog of te laag inschat, dan zal dat respec-
tievelijk betekenen dat de dader toch het hoge niveau van zorg zal aanwenden of dat niet alle
negatieve exteme effecten worden geinternaliseerd. In beide gcvallen wordt het economisch opti-
mum niet bereikt en zal een welvaartsverlies optreden.

•2.5.

Het uitoefenen van zorg is een eerste manier om ongevallen te vermijden; de maatschappelijke
ongevalskosten worden evenwel ook beinvloed door het activiteitsniveau, namelijk het aantal
keren dat een activiteit wordt verricht. De vraag rijst of het recht naast het uitoefenen van zorg

Shavell, S., "Accident Law", Ac, 8.
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ook het activiteitsniveau van de dader kan beinvloeden - of het recht met andere woorden de da-
der op fweeer/e/ wijze een prikkel kan geven teneinde een optimale reductie van de ongevalskos-
ten te bewerkstelligen.

Alvorens deze vraag te beantwoorden, dient nader te worden toegelicht wat wordt bedoeld met
het activiteitsniveau. In heel wat gevallen nemen rechters enkel de foutstandaard of het niveau
van zorg mee in hun appreciatie; het activiteitsniveau wordt hierbij niet beoordeeld. Hoe moeilijk
de vaststelling van het activiteitsniveau ook is, toch is zij van belang". Een verkeersongeval
wordt niet enkel beinvloed door een aantal duidelijk vast te stellen factoren zoals door het rode
licht rijden en het verlenen van voorrang (wat duidelijk valt onder het uitoefenen van zorg), maar
ook door factoren die in de appreciatie van de zorgstandaard worden opgenomen, zoals het defen-
sieve rijgedrag van de chauffeur". Het activiteitsniveau dient bijgevolg breed te worden gei'nter-
preteerd en omvat alle elementen die de ongevalskosten beinvloeden en die niet in aanmerking
worden genomen door de rechter bij het vaststellen van een fout".

In het hieronder geschetste model wordt uitgegaan van twee assumpties. Ten eerste leidt een ver-
hoging van het activiteitsniveau tot een proportionele verhoging van de verwachte ongevalsscha-
dc en ten tweede zal een hoger activiteitsniveau het nut van de dader verhogen".

Tabel 4

Activiteitsniveau

1
2
3
4
5
6
7

Totale nut

20
40
55
65
70
72
69

Kosten van
voorzorg

2
4
6
8
10
12
14

Totale verwachte
ongevalskosten

5
10
15
20
25
30
35

Sociale welvaart

13
26
34
37
35
30
20

In dit voorbeeld ervaart de dader die eenmaal een activiteit stelt hierdoor een nut van 20, terwijl
hij 2 aan voorzorg besteedt en de totale ongevalskosten 5 bedragen. Indien hij de activiteit twee-
maal stelt, zal hij het dubbele aan voorzorg spenderen en zullen de verwachte ongevalskosten
eveneens het dubbele bedragen; stelt hij de activiteit driemaal, zullen de preventie en totale onge-
valskosten het drievoud bedragen, etc. In het begin leidt een hoger activiteitsniveau tot een pro-
portioneel hoger nut, en dit op basis van de theorie van het afnemend grensnut. Eenmaal met de
auto rijden wordt als heel leuk ervaren en levert een groot nut op, maar indien een persoon ontzet-
tend veel met de auto rijdt, zal hij daar steeds minder nut van ervaren.

34

35

36

37

Shave!!, S., "Strict Liability versus Negligence", o.c, 22.
Hiermce wordt een rijgedrag bedoeld waarbij de chauffeur de fouten van andere chauffeurs tracht te
anticiperen en aldus ongevallen te vermijden. Indien een chauffeur op een voorrangsweg rijdt, houdt
defensief rijgedrag bijvoorbeeld in dat hij er toch rekening mee houdt dat een andere chauffeur ervan
uitgaat dat hij voorrang van rechts heeft. Omdat de eerste chauffeur voorbereid is op de fout van de an-
dere, kan hij tijdig remmen en een ongeval vermijden.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 78.
Voortbouwend op Shave!!, S., "Accident Law", Ac., 23.
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De optimale situatie zal erin bestaan dat de persoon de activiteit op activiteitsniveau vier zal uit-
oefenen omdat de totale welvaart in dat geval het hoogste is. Telkens wanneer de dader de activi-
teit eenmaal uitvoert, zullen de totale ongevalskosten met 2 + 5 = 7 toenemen'*. Vandaar zal de
maatschappelijke welvaart toenemen zolang het marginale nut van het extra uitoefenen van de
activiteit, groter is dan 7. Indien in het voorbeeld de dader de activiteit uitoefent op activiteits-
niveau 4, is zijn marginaal nut 10 (namelijk 65-55); indien hij de activiteit uitoefent op activiteits-
niveau 5, bedraagt het marginale nut slechts 5 (namelijk 70-65). . .

Indien de dader niet aansprakelijk wordt gesteld voor de door hem aangebrachte schade, zal hij
geen zorg uitoefenen en zal hij bovendien te vaak de activiteit uitvoeren. De dader zal zijn activi-
teitsniveau immers blijven verhogen zolang hij hieruit cnig nut haalt. In bovenstaand voorbeeld
zal hij de activiteit uitoefenen op activiteitsniveau 6; pas vanaf dit activiteitsniveau vermindert
zijn nut.

Bij risicoaansprakelijkheid zal de dader ertoe gehouden zijn alle schade te vergoeden; zijn nut zal
bijgevolg gelijk zijn aan de maatschappelijke welvaart omdat hij enerzijds het nut van de activiteit
ervaart en omdat hij anderzijds moet opdraaien voor de hierdoor ontstane kosten en dc preventie-
kosten. Dit is precies hetzelfde als de sociale welvaart; het nut van de dader zal dus gelijk zijn aan
de sociale welvaart en die is het grootst bij activiteitsniveau 4. Onder risicoaansprakelijkheid zal
een dader het niveau van optimale zorg breed interpreteren. Hij is geinteresseerd in elke maatregel
die zijn verwachte schade meer reduceert dan de kosten ervan; deze maatregel kan zowel beteke-
nen dat hij veiliger materiaal zal gebruiken als dat hij zijn activiteitsniveau aanpast.

Bij foutaansprakelijkheid zal de dader vrijuit gaan zodra hij het niveau van optimale zorg naleeft
- op voorwaarde uiteraard dat de rechtbanken de in het recht betamelijke zorg invullen als opti-
male zorg in rechtseconomische zin. Voor alle ongevalsschade die daar bovenop wordt toege-
bracht, zal hij niet aansprakelijk worden gesteld. De foutstandaard voldoet bijgevolg niet indien
enkel rekening wordt gehouden met de uitgeoefende optimale zorg". De dader zal geen reden
hebben om rekening te houden met zijn activiteitsniveau. Zodra hij niet meer aansprakelijk wordt
gesteld, zal hij zijn activiteitsniveau verhogen tot op het punt waar hij geen nut meer haalt uit de
toegenomen activiteit'"'.

Bijgevolg kan, in een unilaterale ongevalsituatie waarin de fout enkel wordt beoordeeld aan de
hand van de uitgeoefende zorg, een regime van foutaansprakelijkheid leiden tot een inefficiente
maatschappelijke toestand. Bij risicoaansprakelijkheid daarentegen zal de dader ook een prikkel
hebben om het activiteitsniveau in acht te nemen.

2.6. Conc/usfe

Volgens het uitgebouwde rechtseconomische model kan het aansprakelijkheidsrecht bijdragen tot
een verhoging van de maatschappelijke welvaart door de maatschappelijke kosten van een onge-
val zo laag mogelijk te houden. Ondcr deze benadering wordt het maatschappelijke nut gemaxi-
maliseerd door optimale zorg uit te oefenen; van optimale zorg is sprake indien de marginale
kosten van zorg gelijk zijn aan de marginale opbrengst ervan.

De som van de totale verwachte ongevalskosten en de kosten van voorzorg stijgen telkens met 7 een-
heden.
Shavell, S., "Strict Liability versus Negligence", o.c, 12.
Shavell, S., "Accident Law",/.c, 23-24.
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In dit onderzoek gaat de aandacht met name uit naar unilaterale ongevalsituaties, dit wil zeggen
ongevallen waarbij enkel de dader een invloed heeft op het ongevalsrisico. Uit de analyse is ge-
bleken dat in dergelijkc gevallen een aansprakelijkheidsregel is vereist. Bij afwezigheid van een
dergelijke regel zal de dader immers geen enkele prikkel hebben om zelfs maar de geringste zorg
te besteden.

Een prikkel tot het uitoefenen van zorg zal daarentegen wel voorhanden zijn bij een regime van
foutaansprakelijkheid of bij risicoaansprakelijkheid. Het grote verschil tussen beide aansprakelijk-
heidsregimes bestaat erin dat bij risicoaansprakelijkheid de rechter enkel de grootte van de schade
dient vast te stellen en dat de uitgekeerde schadevergoeding dient overeen te stemmen met de
werkelijk geleden schade, terwijl bij foutaansprakelijkheid de rechter het niveau van optimale
zorg moet berckenen en moet bepalen of de dader dit niveau van zorg heeft besteed. Onder de
gestelde voorwaarden leiden zowel foutaansprakelijkheid als risicoaansprakelijkheid tot een effi-
cient resultaat.

Rekening houdend met het activiteitsniveau, bestaat in unilaterale ongevalsituaties een voorkeur
voor risicoaansprakelijkheid omdat in een dergelijk geval de dader niet alleen optimale zorg zal
uitoefenen, maar tegelijk ook het juiste activiteitsniveau zal aanhouden. Bij foutaansprakelijkheid
wordt enkel gekeken of de dader voldoende zorg heeft aangewend en niet of hij het optimale
activiteitsniveau heeft aangehouden.

Het hierboven uiteengezette model bleef vrij eenvoudig. In de onderstaande paragraaf wordt met
name de invloed bestudeerd van informatieproblemen op de geldigheid van het uitgebouwde
model.

3. D E INVLOED VAN INFORMATIEPROBLEMEN - HET MODEL VERFIJND

Het bovenstaande rechtseconomische model gaat uit van een aantal basisveronderstellingen waar-
aan in de realiteit niet altijd zal zijn voldaan. Zo werd er inzake van de foutaansprakelijkheid van
uitgcgaan dat de rechter het niveau van efficiente zorg hanteert als foutcriterium. De kans bestaat
dat de rechter over onvoldoende informatie beschikt om inderdaad de fout vast te leggen op het
niveau van efficiente zorg. In deze paragraaf worden bijkomende elementen in het hierboven
uiteengezette rechtseconomische model gei'ntroduceerd. Vooral de invloed van informatieproble-
men staat hierbij centraal*'.

In het kader van het onderzoek inzake de aansprakelijkheid voor schade uit kernongevallen, richt
onze aandacht zich in het bijzonder tot informatieproblemen inzake het bepalen van de fout (§
3.1), inzake het vaststellen van de causaliteit (§ 3.2) en inzake de begroting van de schadeomvang
(§ 3.3). Op hun beurt leiden deze informatieproblemen tot een aantal administratieve kosten. De
invloed daarvan op het rechtseconomische model, wordt in § 3.4 aan de orde gesteld. De conclu-
sics van deze analyse worden gebundeld in § 3.5.

Meerdere auteurs hebben hieraan aandacht besteed. Onder meer Brown, J.P., "Toward an Economic
Theory of Liability", o.c, 327; Calabresi, G., "Optimal Deterrence and Accidents", o.c., 658; Chelius,
J.R., "Liability for Industrial Accidents: A Comparison of Negligence and Strict Liability Systems",
./ourna/ o//.ega/ Sfurfies, 1976, 293-309; Winter, H., "Sequential Torts with Imperfect Information",
/nfernafiona/ Review o/Ltftv onrf £CO/IO»MC.S, 1994, vol. 14,35-40.
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J.7. /VoWe/we/J Ay Art Aepa/eii vow </e/ouf . .' ,-..

Een van de basisveronderstellingen van het hierboven geschetste rechtseconomische model, is dat
de ongevalspartijen in alle gevallen zullen tTachten hun nut te maximaliseren, en dat zij bijgevolg
gepast zullen reageren op de prikkels die zij ontvangen uit hun omgeving. Het probleem is echter
dat in de appreciate van de fout vergissingen kunnen worden begaan door de dader, het slacht-
offer en door de rechter en dit op verschillende niveaus, namelijk zowel bij het bepalen van de
uitgeoefende zorg als bij het bepalen van de efficiente zorg.

Een eerste mogelijke vergissing bestaat erin dat de rechter de daadwerkelijk door de ongevals-
partijen uitgeoefende zorg foutief inschat^. De kans zal dan reeel zijn dat - bij unilaterale onge-
vallen - de dader meer dan betamelijke zorg zal uitoefenen om te vermijden toch aansprakelijk te
worden gesteld"". Is de dader van oordeel dat het uitoefenen van bijkomende zorg geen invloed
heeft op de mogelijke vergissing van de rechter, dan zal hij gewoon optimale zorg blijven uitoe-
fenen.

Ook een vergissing bij het bepalen van de efficie'nte zorg kan de optimale verdeling van de be-
schikbare middelen in het gedrang brengen'". Dit zal met name het geval zijn inzake van activitei-
ten waar een beschikbare tcchnologie verandert; hierdoor zal onduidelijk zijn welke voorzorgs-
maatregelen de dader kan/moet nemen"". Ook deze situatie zal de dader ertoe aanzetten om meer
dan optimale zorg te besteden. Dit zal zeker het geval zijn voor een dader wiens activiteiten ge-
paard gaan met technologische precedes waarmee voor een buitenstaander het niveau van effi-
ciente zorg slechts uiterst moeilijk kan worden bepaald'". In een dergelijk geval valt bijvoorbeeld
niet uit te sluiten dat verschillende door een rechtbank geconsulteerde experts tot een andere
bevinding zullen komen. Een ongevalspartij die weet heeft van een mogelijks meningsverschil
tussen deskundigen, zal meer of minder zorg uitoefenen dan het niveau van optimale zorg.

Een derde mogelijke vergissing kan erin bestaan dat de rechter het niveau van de in het recht beta-
melijke zorg verkeerd inschat en dat dus een verschil ontstaat met het niveau van optimale zorg*'.
Indien de betamelijke zorg lager wordt ingeschat dan de optimale zorg, zal de dader slechts het
niveau van betamelijke zorg uitoefenen, zelfs indien via een geringe kost de verwachte schade
zou dalen. Immers, zodra hij de betamelijke zorg uitoefent, zal hij niet worden aansprakelijk
gesteld. Dit betekent dat indien cr bijvoorbeeld een goedkoop veiligheidsmechanisme voorhanden
is met een aanzienlijke invloed op de verwachte schade, de dader dit toch niet zal installeren.

Indien de betamelijke zorg hoger wordt ingeschat dan de optimale zorg, dan zal de dader geen an-
dere keuze hebbcn dan deze betamelijke zorg aan te wenden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat een
zeer duur veiligheidsmechanisme met geringe impact op de verwachte ongevalskosten, toch zal
worden geinstalleerd^. Op een gegeven moment kan het echter voorkomen dat deze kosten zo
aanzienlijk zijn, dat de dader geen voorzorgen meer zal nemen en verkiest toch aansprakelijk te
worden gesteld.

Posner, R., "Economic Analysis", o.c, 243.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 80-81.
Landes, W en Posner, R.," Theory of Tort Law", o.c, 880.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 92.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 82.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 92.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 83. . , : • • • • . . • .:
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Dc geschetste problemen bij het vaststellen van de foutstandaard 1 ijken te impliceren dat in de
gevallen waar inderdaad problemen zijn te verwachten, een regime van risicoaansprakelijkheid
efficienter zal zijn. Toch zal ook een regime van risicoaansprakelijkheid leiden tot bepaalde admi-
nistratieve kosten. Deze problematiek wordt later aan de orde gesteld. Eerst zullen twee bijzonder
problemen worden bestudeerd, met name de gevolgen van de causaliteitsonzekerheid en van de
omvang van de schade, op de efficientie van het ongevallenrecht.

5.2. .ProA/eme/i Ay

In de juridische literatuur maar ook in de rechtseconomie is reeds veel geschreven over causaliteit
bij het leerstuk van de onrechtmatige daad'". Een specifiek probleem bij de schade veroorzaakt
door kemongevallen, is de causaliteitsonzekerheid^.

Indien de aansprakelijkheid bij causaliteitsonzekcrheid stelselmatig toch zou worden toegewezen
aan een potentiele dader, zal dit de efficientic van het ongevallenrecht in het gedrang brengen. Dit
zou immers impliceren dat een persoon aansprakelijk wordt gesteld voor schade die hij niet heeft
veroorzaakt, en bijgevolg zal hij de desbetreffende activiteit, die maatschappelijk misschien wen-
selijk was, stopzetten. Het investeren in maatschappelijk wenselijke activiteiten zal hierdoor wor-
den ontmoedigd. Om een mogelijke "crushing liability"^' te vermijden, moet de aansprakelijkheid
inderdaad worden beperkt tot de schade die een persoon daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Dit
impliceert dat een potentiele dader enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor het door hem
veroorzaakt verhoogde risico en niet voor het omgevingsrisico". Het spreekt voor zich dat indien
een potentiele dader in een dergelijk geval toch aansprakelijk zou worden gesteld, dit zal leiden
tot een inefficiente situatie. De potentiele dader zal meer voorzorgen nemen, bijvoorbeeld door
het installeren van bijkomende veilighcidsmechanismen, zonder dat dit zal leiden tot een (signi-
ficante) beperking van het verhoogde risico. Omgekeerd, zullen degenen die een invloed kunnen
hebben op het omgevingsrisico", geen prikkel meer hebben om voorzorgen te nemen en dus bij-
voorbeeld om niet meer te roken. De vraag rijst dus hoe het recht, volgens de rechtseconomie,
dient om te gaan met deze onzekerheid omtrent het causaal verband.

Een eerste mogelijkheid zou erin bestaan om een bedrijf inderdaad aansprakelijk te stellen, en het
te verplichten tot integrate schadeloosstelling, ook al was er slechts een kans van bijvoorbeeld

Wat de rechtseconomische literatuur betrefl, zie om. Calabresi, G., "Concerning Cause and the Law of
Torts", C/mversiYy o/Cn/cngo tow /?ev;eiv, 1975, 69-108; Landes, W. en Posner, R., "Causation in Tort
Law: an Economic Approach", yourafl/ o/Aega/ Smrf/er, 1983, 109-134; Landes, W en Posner, R.,
"Structure of Tort Law", Ac, 228-255; Posner, R., "Economic Analysis", Ac, 167-171; Kaye, D., "The
limits of the Preponderance of the Evidence Standard: Justifiably Naked Statistical Evidence and Mul-
tiple Causation", /(merican Bar Foufldaf/on, /?e5earc/i JournaA, 1982, 487-516; Rosenberg, D., "The
Causal Connection in Mass Exposure Cases: a 'Public Law' Vision of the Tort System", //arvarrfiaw
•/tev/ew, 1984, 851-929; Shavell, S., "Uncertainty over Causation and the Determination of Civil
Liability", yowr/ia/ o / i aw a/irf £co/iom;ct, 1985, 587-609; Shavell, S., "An Analysis of Causation and
the Scope of Liability in the Law of Torts", ./ourna/ o/Z.egaA Smrf/es, 1980, 463-519; Shavell, S., "Ac-
cident Law", Ac, 105-126. Voor een Nederlandstalige bijdrage hierover, zie vooral Faure, M., (Gjeefl
sc/ii/n von yta/is. flesc/iouw/nge/! over /ie< rfa/i'rfi'rcA causaA/YeiV.S0eivi/.s 6j/ m/Aieugezontf'/ie/a'.s.scAflrfe,
oratie, Maklu, Antwerpen, 1993, 31.

Algemeen juridisch, zie o.m. Akkermans, A.J., "Proportionele aansprakelijkheid", Ac; Van, A.J.,
OnzeAer/ieiV/ over darfersc/io/) en cau5fl//(eiV, Gouda Quint, Arnhem, 1995; van Dam, C.C., "Aanspra-
kelijkheidsrecht", Ac, 809.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 108. . ., .
Faure, M. "(G)een schijn van kans", Ac, 35.
In onze visie dient bijvoorbeeld het roken tot een element van het omgevingsrisico worden gerekend.

502



Hoofdstuk 8 - Het rechtseconomische model van het ongevallenrecht

20% dat het de schade effectief heeft veroorzaakt. Vanuit rechtseconomisch oogpunt is dit een
inefficiente oplossing omdat het bedrijf schade zal moeten vergoeden die voor 80% door een
onbekende factor is veroorzaakt (door een andere dader, door bijvoorbeeld de voorbestemdheid
van het slachtoffer, . . .) . Zelfs als het bedrijf efficiente zorg aanwendt, dan nog loopt het een aan-
zienlijk risico om aansprakelijk te worden gesteld.

Betreffende deze problematiek hebben Landes en Posner een voorbeeld uitgewerkt voor de scha-
de veroorzaakt door ioniserende straling". Er wordt verondersteld dat een keminstallatie weder-
rechtelijk een aantal omwonenden blootstelt aan ioniserende straling en dat door deze straling het
aantal kankerdoden in de komende 20jaar zal stijgen van 100 naar 111. Volgens een strikt eco-
nomische benadering impliceert dit dat de keminstallatie aansprakelijk moet worden gesteld voor
11 gevallen van kanker. Het probleem is evenwel dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld
wie de 11 personen zijn die precies door de emissie van de ioniserende straling kanker hebben
gekregen. De kans dat de kanker door de straling is veroorzaakt, bedraagt bijgevolg net geen
10%. Ook hieruit blijkt dat het inefficient is om de exploitant van de keminstallatie te laten op-
draaien voor alle 111 kankergevallen. Vandaar bestaat de meest efficiente oplossing er volgens
Landes en Posner in - abstractie makend van de administratieve kosten - dat elk slachtoffer 10%
van zijn schade van de exploitant kan vorderen".

Deze stelling sluit nauw aan bij de in het recht verdedigde oplossing van de proportionelc aan-
sprakelijkheid^. Aan de hand van de "probability of causation", zal de dader een proportioned
deel van de schade moeten vergoeden. Indien er 30% kans is dat de schade van het slachtoffer is
veroorzaakt door de radioactieve uitstoot, dan zal de dader 30% van de schade moeten vergoeden.
Dit zal erop ncerkomen dat het bedrijf 30% zal betalen van de schade van alle slachtoffers - een
analoog resultaat aan wat er zou gebeuren, indien het bedrijf dc gehele schade zou betalen van 30
van de 100 kankergevallen". Op deze wijze zal de dader enkel instaan voor het vcrhoogde risico
en niet voor het omgevingsrisico^. Dit impliceert in de visie van Shavell dat de dader zich zal ge-
dragen alsof er geen onzekcrheid bestaat omtrent de causaliteit"; bijgevolg geeft de proportiona-
liteitsregel een optimale prikkel tot schadepreventie^.

Benadrukt dient te worden dat onder de proportionaliteitsregel dc correctheid van de rechtseco-
nomische analyse in ruime mate wordt bepaald door natuurwetenschappelijke gegevens. Dc pro-
6a6///7y o/caiwaf/'o/i vormt met name het onderzoeksterrein van wetenschappers in de nucleaire
sector. Deze formule - die zowel toelaat na te gaan aan welke stralingsdoses mensen kunnen
worden blootgesteld, als te onderzocken welke de kans is dat in een gegeven gcval een bepaalde
aandoening werd veroorzaakt door radioactieve besmetting - werd overigens in de Verenigdc
Staten aanvaard teneinde een uitspraak te kunnen doen of een gegeven ziekte door radioactieve
straling werd veroorzaakt". Niettcgenstaande de bewijsmoeilijkheden vanuit wetenschappelijk

Landes, W en Posner, R., "Structure of Tort Law", Ac, 123-124; Posner, R., "Economic Analysis", Ac,
168.
Landes, W en Posner, R., "Structure of Tort Law", At , 124.
Voor een enthousiast positiefrechtelijk pleidooi voor proportionele aansprakelijkheid, zie Akkermans,
A.J., "Proportionele Aansprakelijkheid", Ac, 451-462.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 116.
Faure, M. "(G)een schijn van kans", At , 37.
Shavell, S., "Accident Law", At , 115; Robinson, CO. , "Probabilistic Causation and Compensation for
Tortious Risk", ./our/ia/ o/Z.ega/ 5/u<tfes, 1985, 798.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 116.
National Council on Radiation, Protection and Measurements Statement N° 7, 30 September 1992; zie
Bond, V., "The Cancer Risk Attributable to Radiation Exposure: Some Practical Problems",
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oogpunt, kan dus in individuele gevallen de kans worden berekend dat een bepaalde opgelopen
straling een bepaalde aandoening heeft veroorzaakt" " .

Een andere mogelijkheid om tegemoet te komen aan causaliteitsonzekerheid, bestaat in het toe-
passen van een drempelwaarde; zodra een gegeven drempelwaarde wordt overschreden, zou het
slachtoffer integraal recht hebben op schadeloosstelling". Indien de drempelwaarde bijvoorbeeld
wordt vastgesteld op 50% krijgt een slachtoffer alle schade vergoed indien er meer dan 50% kans
bestaat dat zijn aandoening is veroorzaakt door i.e. een blootstelling aan radioactieve straling".
Een drempelregel is evenwel vrij ongenuanceerd, in die zin dat zodra de kans lager ligt dan de
drempelwaarde, er geen schadeloosstelling zal volgen. Dit impliceert automatisch dat indien de
dader een aantal kankergevallen heeft veroorzaakt dat beneden de drempelwaarde ligt - bijvoor-
beeld 30 kankergevallen op 100 - hij niet aansprakelijk zal worden gesteld, met alle negatieve
gevolgen op het vlak van de preventie van ongevallen**. Daarenboven zal het zeer moeilijk zijn
om een correcte drempelwaarde vast te stellen.

Bij een proportionele aansprakelijkheid zullen meer zaken voor de rechtbank worden gebracht
dan bij een drempelregeling. In het laatste geval zal immers enkel bij overschrijding van de drem-
pel een vordering worden ingediend. Bij zeer hoge causaliteitsonzekerheid is er meer kans op
overdreven en onvoldoende aansprakelijkheid; het zoeken naar de feitelijke oorzaak kan dermate
duur zijn, dat het welvaartsverlies ingevolge de "error-costs" te prefereren zal zijn boven de admi-
nistratieve kosten ingevolge het zoeken naar de feitelijke oorzaak. Zeker indien een rechtbank en
de partijcn verschillende experts zullen aanstellen, zal dit aanleiding geven tot aanzienlijke kosten
zonder enig evenredig voordeel in termen van correcte vaststelling van de causaliteit: de kans op
onenigheid tussen experts is niet ondenkbeeldig.

Toch pleiten Shavell en Faure voor een proportionele aansprakelijkheid*', zeker in gevallen waar
grote causaliteitsonzekerheid bestaat: in dat geval zijn volgens beide auteurs de negatieve gevol-
gen van de drempelregel op preventief vlak het sterkst. Deze stelling kan in die zin worden ver-
fijnd dat het nadeel van de drempelregel op preventief vlak op een gegeven moment lager zal lig-
gen dan de administratievc kosten onder de proportionaliteitsregel. Indien het bijgevolg uitermate
moeilijk is om in een concreet geval de causaliteit vast te stellen, zal de proportionaliteitsregel de

, 1981, 108-111; Ketchum, L., "Epidemiologic tables Law Groundwork for Future Radiogenic
Cancer Claims", 77ie VoMr/io/ o/Wuc/ear A/erf/ci/ie, 1985,967-972.
Faure, M. "(G)een schijn van kans", Ac, 36.
Specifiek voor wat Belgie' betreft, wordt uitgebreid epidemiologisch onderzoek verricht door het
Studiecentrum voor Kemenergie in Mol.
Onder meer Kaye is voorstander van de drempelwaarde (Kaye, D., "The limits of the Preponderance of
the Evidence Standard: Justifiably Naked Statistical Evidence and Multiple Causation", o.c, 487 e.v.).
De redenering van Kaye is gebaseerd op de assumptie dat de kosten van een vergissing ("error costs")
moeten worden geminimaliseerd. Onder vergissingskosten wordt hier verstaan de som van het bedrag
dat een potentiele dader dient te betalen voor gevallen waarin hij in feite dc schade niet heeft veroor-
zaakt en van het bedrag dat hij niet heeft moeten betalen voor gevallen waarin hij in feite de schade
wel degelijk had veroorzaakt. De vergissingskosten kunnen in deze context ook de kosten van over-
dreven aansprakelijkheid en van onvoldoende aansprakelijkheid worden genoemd.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 115.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 115. >V,J . i ....•;
Op basis van natuurwetenschappelijke gegevens dient eerst de probabiliteit te worden bepaald dat een
schade door een radioactieve uitstoot werd veroorzaakt; de dader zal gehouden zijn tot schadeloos-
stelling van dat deel van de schade dat hij volgens de natuurwetenschappelijke gegevens heeft veroor-
zaakt. Concreet betekent dit dat de probabiliteit wordt vermenigvuldigd met de individueel geleden
schade (Shavell, S., "Accident Law", Ac, 117 en Faure, M. "(G)een schijn van kans", Ac, 38).
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voorkeur hebben zolang de impact van de administratieve kosten geringer is dan het wel-
vaartsverlies op het vlak van de geringere prikkelwerking bij toepassing van een andere regel.

Hiermee is echter niet gezegd dat bij zeer hoge administratieve kosten van een proportionaliteits-
regeling automatisch een andere regeling dient te worden toegepast. De administratieve kosten
kunnen ook door eenvoudige maatregelen worden teruggedrongen, bijvoorbeeld indien de recht-
bank de taak om een oordeel te vellen over de causaliteitsproblematiek toevertrouwt aan een
wetenschappelijke onderzoekscommissie, eerder dan de verschillende partijen toe te laten elk een
expert aan te duiden. Het is naar alle waarschijnlijkheid zo dat het functioneren van een dergelijke
commissie op zich een duurder'systeem zal zijn dan het aanstellen van experts; anderzijds zal
hierdoor het welvaartsverlies ingevolge een overdreven of onvoldoende aansprakelijkheid aan-
zienlijk kunnen worden teruggedrongen. In deze context kan het nuttig zijn om bijkomend onder-
zoek te verrichten naar andere mogelijkheden om de administratieve kosten van de proportio-
naliteitsregeling terug te dringen. Het mag duidelijk zijn dat indien deze kosten inderdaad worden
beperkt, de voorkeur voor deze regeling nog meer aan kracht wint.

JJ . TVoA/eme/i Aiy 0«zeA:erA«W0v«-rfesc/ia</e0#nva/ig . . .

In het rechtseconomische model dat totnogtoe werd uitgebouwd, werd uitgegaan van de assump-
tie dat de verwachte schade gelijk was aan het verwachte verlies. In een aantal gevallen zal echter
onzekerheid bestaan omtrent schade en verlies, wat uiteraard een impact heeft op de optimale
allocatie van middelen tengevolge van het aansprakelijkheidsvraagstuk. In dit verband zal zowel
de hypothese worden besproken waarbij de rechtbank een schatting maakt van de schade (§ 3.3.1)
als de hypothese dat ook economische schade werd veroorzaakt (§ 3.3.2).

3.3.1. Schatting van de schade door de rechtbank

Vaak zullen rechtbanken een schadevergoeding toekennen op basis van een geschat verlies. Stel
bijvoorbeeld dat de verwachte schade 100 bedraagt en dat de rechtbank in 50% van de gevallen
het verlies correct inschat op 100**. Maar in 25% van de gevallen schat de rechtbank de schade te
laag (op 50) en in het resterende geval schat de rechtbank de schade te hoog (op 150). De ver-
wachte schatting van de rechtbank is dan (50% x 100) + (25% x 50) + (25% x 150) = 100. In dit
geval zal het geschatte verlies precies gelijk zijn aan de werkelijk geleden schade en zal de dader
bijgevolg een juiste prikkel hebben om optimale zorg aan te wenden.

De onzekerheid waarmee de rechtbank wordt geconfronteerd, kan zich met name voordocn in
gevallen waarbij het niet zeker is of een bepaalde schade zich in de toekomst manifesteert. Op het
vlak van de efficientie is dat op zich geen probleem, op voorwaarde echter dat de gemiddelde
schatting van de rechtbank correct is*', dit wil zeggen dat het aantal keren dat de rechtbank de
schade tc hoog inschat wordt gecompenseerd door het aantal keren dat de rechtbank de schade te
laag inschat.

Zodra de rechtbank zich gemiddeld vergist, zal een welvaartsverlies optreden. Indien de schattin-
gen systematisch lager liggen dan de werkelijke schade, zal de dader een onvoldoende prikkel
hebben en zal een deel van de extemaliteit niet worden geintemaliseerd. Omgekeerd zal bij een te
hoge schatting de dader inefficient hoge zorg aanwenden.

Voorbeeld ontleend aan Shavell, S., "Accident Law", Ac, 131.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 132.
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De vraag rijst dan of en in welke mate deze foute schattingen dienen te worden gecorrigeerd
Hierbij moet worden voor ogen gehouden dat een dergelijke correctie ook administratieve kosten
zal teweegbrengcn. Indien het onzeker is of ccn bepaalde schade zich zal voordoen of indien de
grootte van een schade moeilijk kan worden ingeschat (bijvoorbeeld morele schadevergoeding
wegens pijn en lijden), zal het vanuit welvaartsoogpunt beter zijn om deze schade niet in de totale
schadeomvang op te nemen, op voorwaarde uiteraard dat de waarschijnlijke grootte van deze
schade en de daarmee samenhangende invloed op de preventieve werking, niet te groot is™. Er zal
met andere woorden een kosten/batenanalyse moeten worden gemaakt aangaande het nut om
bijkomend onderzoek in te stellen aangaande de waarschijnlijkheid van een bepaalde schade.

3.3.2. Economische schade

Onzckerheid met betrekking tot dc grootte van de schade kan eveneens voorhanden zijn bij zoge-
naamde economische schade^'. Hoewel op zich de begroting van een economische schade niet
metecn problematisch is, is het vanuit een economische benadering niet eenvoudig om in te schat-
ten welke invloed economische schade heeft op de maatschappelijke welvaart''. In dit verband
dienen twee vragen te worden beantwoord. In eerste instantie moet worden onderzocht wat de
maatschappelijke kosten zijn van een ongeval dat economische schade veroorzaakt; in tweede
instantie zal de relatie tussen dc maatschappelijke kosten en economische verliezen aan de orde
worden gesteld.

Een economische schade kan optreden indien door een ongeval een bepaald goed niet meer kan
worden geproduceerd of indien een bepaalde dienst niet meer kan worden verstrekt of indien de
verkoop van het goed in het gedrang wordt gebracht (bijvoorbeeld doordat de toegang tot de
plaats van verkoop vollcdig is gcblokkeerd). Verschillende elementen veroorzaken in dit geval
maatschappelijke kosten.

Bepaalde vcrkopen zullen niet kunnen doorgaan, waardoor de verkoper, maar ook de koper, die
uit de aankoop een nut zou hebben gehaald, economische verlies lijdt; dit kan resulteren in een
welvaartvcrlies. Een bijkomend element is dat alternatieven misschien niet meteen beschikbaar
zijn. Is een altematief beschikbaar, dan zullen de maatschappelijke kosten duidelijk worden gere-
duceerd: de koper kan een bepaald nut halen uit de aankoop van het substituut; de producent van
dat substituut ziet zijn omzet stijgen. In cen extreem geval zal er zelfs hclemaal geen welvaarts-
verlies optreden", hoewel er wel degelijk sprake kan zijn van een economisch verlies in hoofde
van cen bepaalde onderneming.

De beschikbaarheid van een altematief zal in een aantal gevallen evenwel bijkomcnde maatschap-
pelijke kosten veroorzaken. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien het substituut minder aan de
eiscn van de aankoper voldoet; hij zal dan minder nut halen uit de aankoop van dit substituut in
vergelijking met het nut dat hij zou halen uit de aankoop van het "originele" product.

Uit deze beschouwingen kan worden afgeleid dat indien geen substitutiegoederen beschikbaar
zijn, de maatschappelijke kosten groter zullen zijn dan het economisch verlies. Het zal in dit geval

In het algemeen wordt hiermee het verlies aan inkomen en/of winst bedoeld.
Zie hierover Bishop, W., "Economic Loss in Tort", Qx/brrf ./our/ia/ o//.ego/ S/urf/ej, 1982, 1-29;
Rizzo, M., "A Theory of Economic Loss in the Law of Torts", 7ourna/ o/Lego/ Sfurf/es, 1982, 281-
310.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 136.
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wenselijk zijn om de dader ook aansprakelijk te stellen voor economische verliezen. Zijn er daar-
entegen wel substitutiegoederen beschikbaar, dan zullen de maatschappelijke kosten kleiner zijn
dan het economisch verlies. Indien in dit geval de dader eveneens aansprakelijk zou zijn voor
economisch verlies, zal hij presteren op een geringer dan het optimale activiteitsniveau en zal hij
tevens te veel zorg aanwendcn™: hij zal immers meer mocten vergoeden dan er strikt genomen
aan schade is geleden. De economische voordelen van de beschikbaarheid van substitutie-
goederen worden als het ware niet in mindering gebracht van zijn aansprakelijkheid.

Vanuit rechtseconomische optiek is het bijgevolg weinig zinvol om op ongenuanceerde wijze een
dader aansprakelijk te stellen voor economisch verlies dat hij heeft veroorzaakt. Dit hceft te ma-
ken met het verband tussen het economisch verlies en de maatschappelijke kosten van een onge-
val dat leidt tot economisch verlies. Uit de analyse is gebleken dat het aansprakelijk stellen van de
dader voor het door hem veroorzaakte economisch verlies enkel zal leiden tot een optimaal resul-
taat indien er geen substitutiegoederen beschikbaar zijn. Een veralgemeende aansprakelijkheid
voor economisch verlies, zou bovendien een belangrijk neveneffect hebben: het aantal vorderin-
gen zal toenemen, met een verhoging van de administratieve kosten tot gevolg. Dat hierdoor het
welvaartsverlies nog zal toencmen, is duidelijk.

In dezc context dient er tevens op te worden gewezen dat het in heel wat gevallen geen sinecure
zal zijn om de economische verliezen te begroten. Dit heeft te maken met het feit dat in een aantal
gevallen het antwoord op de hypothetische vraag welke de winst zou zijn geweest bij afwezigheid
van een ongeval, niet eenvoudig zal kunnen worden gegeven. Dit zal met name het geval zijn bij
ondememingen met een wisselende maandelijkse omzet of een seizoensgebonden omzet (bij-
voorbeeld de horeca aan de kust), of bij beginnende ondememingen. Dit neemt niet weg dat geen
bijzonder ingcwikkelde mechanismen moeten worden aangewend om een ruwe schatting tc kun-
nen maken, hctzij op basis van de omzet van de jaren voorafgaand aan het jaar van het ongeval,
hetzij op basis van eigen schattingen van de onderneming bij contacten met klanten, leveranciers,
etc.

Toegepast op het ongevallenrecht omvatten de administratieve kosten alle kosten ten laste van
partijen om de uit een gegeven ongeval gerezen geschillen op te lossen. Dit betekent dat onder het
begrip "administratieve kosten" wordt verstaan het geld en de tijd van slachtoffers, daders, advo-
caten en verzekeraars (zowel bij een geschil voor de rechtbank als bij onderhandelingen met het
oog op een minnelijke schikking), en de kosten van de rechtszaak. Het betrcft met andere woor-
den de wat Calabresi heeft genoemd tertiaire ongevalskosten".

Voorafgaandelijk dient te worden benadrukt dat administratieve kosten veel meer zijn dan de
gerechtskosten; het is aannemelijk om ervan uit te gaan dat de administratieve kosten tengevolge
van een ongeval de som zijn van de gerechtskosten (deze zijn afhankelijk van het aantal rechtsge-
dingen) enerzijds en de informatiekosten anderzijds (dit zijn de kosten om een aansprakelijk-
heidsgeschil op te lossen)'* " . Elk van deze kosten varieert al naargelang de gekozen rechtsregel.

Shavell, S., "Accident Law", Ac, 137.
Cfr. supra, paragraaf 2 van hoofdstuk 7.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 98.
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De informatiekosten zullen bij een regime van foutaansprakelijkheid hoger ligger dan bij risico-
aansprakelijkheid, omdat bij foutaansprakelijkheid de rechtbank moet nagaan of de door de dader
verrichte zorg gelijk is aan de optimale zorg. Bij risicoaansprakelijkheid daarentegen zal de recht-
bank in een unilaterale ongevalsituatie in principe enkel de omvang van de schade van het slacht-
offer moeten nagaan; bijgevolg zullen de gemiddelde administratieve kosten per vordering /ager
liggen bij risicoaansprakelijkheid'*. Boven werd reeds gewezen op het risico en de gevolgen van
een foute inschatting van de foutstandaard; de hiermee gepaard gaande kosten kunnen duidelijk
worden vermeden bij een regime van risicoaansprakelijkheid.

Volgens Faure en Van den Bergh zullen de gerechtskosten een omgekeerde trend vertonen™. Zij
gaan ervan uit dat bij risicoaansprakelijkheid elk ongeval aanleiding geeft tot een rechtsgeding,
tenminste indien het verlies van het slachtoffer groter is dan zijn kosten om een vordering in te
leiden. Bij foutaansprakelijkheid zou een slachtoffer slechts naar de rechtbank stappen indien de
zorg die de dader heeft besteed lager ligt dan het niveau van optimale zorg.

Hieruit kan worden afgeleid dat onder foutaansprakelijkheid de informatiekosten hoger zijn, ter-
wijl bij risicoaansprakelijkheid de gerechtskosten hoger zijn. Indien er bijvoorbeeld middelen
worden gevonden om deze gerechtskosten terug te dringen, kan de voorkeur voor een regime van
risicoaansprakelijkheid behouden blijven. Deze discussie toont het cruciale belang aan van de be-
schikbaarheid van correcte informatie en de kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van deze
informatie.

J.5. CO«C/H«C ;

L'/f bovensfaande anafyse /s geb/efcen dat wanneer onzefcerheui bestaat over het bepafen van de
fout, over de causaliteit of over de schadeomvang, dit een weerslag kan hebben op dc keuze van
de meest efficiente rechtsregel.

Zodra er problemen kunnen worden verwacht bij het bepalen van de fout, zal een regime van
risicoaansprakelijkheid efficienter zijn dan foutaansprakelijkheid.

Wat betreft gevallen van causaliteitsonzekerheid dient een belangenafweging te worden gemaakt
tussen enerzijds het feit dat de drempelwaarde nefaste gevolgen heeft op de prikkelwerking, en
anderzijds het feit dat via een systeem van proportionele aansprakelijkheid meer zaken voor de
rechtbank worden gebracht. Aangezien het aannemelijk is om ervan uit te gaan dat de geringe
prikkelwerking bij een drempelwaarde enkel mits aanzienlijke administratieve kosten kan worden
opgevangen, zal een voorkeur ontstaan voor proportionele aansprakelijkheid.

Indien er grote onzekerheid bestaat over de schade, dan kan deze worden geschat. Bij grote onze-
kerheid is de kans dat de schade te hoog of te laag wordt ingeschat zeer aanzienlijk. In beide
gevallen zal een welvaartsverlies optreden: in het ene geval zal de dader teveel zorg uitoefenen en
in het andere geval zullen niet alle kosten worden geintemaliseerd. Het kan dan ook zinvol zijn
om een "vermoedelijke" schade niet te aanvaarden omdat het welvaartverlies van het toelaten van
deze schade groter kan zijn dan het welvaartverlies ingevolge het niet toelaten. Enkel wanneer het

Over informatietekorten bij unilaterale schadegevallen, zie Ordover, J.A., "On the Consequences of
Costly Litigation in the Model of Single Activity Accidents: Some new Results", ./OK/TIC/ / L '
Srurfies, 1981,269-291. •
Shavell, S., "Accident Law", /.c, 264. " - '
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 98-99.
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niet in aanmerking nemen van een bepaalde schade een belangrijke invloed heeft op de prikkel-
werking, zal het zinvol zijn om deze schade te schatten en in de totale schadeomvang op te ne-
men.

Specifiek met betrekking tot economische schade geldt dat het enkel zinvol is om de dader aan-
sprakelijk te stellen voor economisch verlies dat hij heeft veroorzaakt indien er geen substitutie-
goederen beschikbaar zijn.

Tenslotte hebben de administratieve kosten een invloed op de efficientie van de aansprakelijk-
heidsregel. Er bestaat een voorkeur voor risicoaansprakelijkheid omdat de informatiekosten lager
liggen dan bij foutaansprakelijkheid, zeker indien de gerechtskosten in de hand kunnen worden
gehouden.
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HOOFDSTUK9

RECHTSECONOMISCHE ANALYSE VAN VERZEKERINGEN

In het vorige hoofdstuk werd het rechtseconomisch model van het aansprakelijkheidsrecht uiteen-
gezet. In dit hoofdstuk worden ook verzekeringen in de analyse betrokken. Precies deze rechts-
economische analyse van verzekeringen zal een toetsingskader aanreiken op basis waarvan een
aantal vragen kan worden beantwoord die in het kader van dit onderzoek relevant zijn. Zo zal de
invloed van verzekeringen worden besproken op dc prikkclwerking uit het aansprakelijkheids-
recht, zal het nut van een verplichte verzekering vanuit economische hock worden bestudeerd en
zal worden onderzocht welke elementen een invloed hebben op de verzekerbaarheid van een
risico. Ook zal worden gewezen op het belang van een competitieve verzekeringsmarkt.

In hoofdstuk 8 werd uitgegaan van de risiconeutraliteit van dader en slachtoffer. In dit hoofdstuk
wordt bestudeerd of en in welke mate het risico een invloed kan uitocfenen op het gedrag van
dader en slachtoffer. Hierbij zullen in de eerste plaats de verschillende houdingen ten aanzien van
risico worden besproken, namelijk risiconeutraliteit, risicoaversie en risicozoekend gedrag. Ver-
volgens wordt weergegeven in welke mate verzekeringen een antwoord kunnen bieden op risico-
aversie (§ 2). Nadien wordt bestudeerd welke de gevolgen zijn van het verplicht stcllen van een
aansprakelijkheidsverzekering (§ 3) en wordt aangegeven wat in de economische literatuur wordt
verstaan onder de (on)verzekerbaarheid van een risico (§ 4). In § 5 worden enkele conclusies
geformuleerd

1. HOOFDLUNEN VAN DE ECONOMISCHE RISICOTHEORIE

De economische risicotheorie is gebaseerd op de houding die ongevalspartijen kunnen aanncmen
ten aanzien van een risico (§ 1.1); overeenkomstig deze houding zullen partijen het risico wensen
tespreiden en/of te verschuiven. In welke mate risicospreiding en risicovcrschuiving bijdragen tot
een verhoging van de maatschappelijke welvaart, wordt in § 1.2 besproken. In paragraaf 1.3
tenslotte worden de conclusies van de analyse gebundeld.

/./. I crxc/KV/e/K/f /lourfmgen fen aa/i;i'e/i van ro/co

Zeer in het algemeen kan een verzekering worden omschreven als de dekking voor een bcpaald
risico. Essentieel voor de analyse van verzekeringen is dat duidelijkheid bestaat over het begrip
"risico".

In de rechtseconomie worden grosso modo drie houdingen ten aanzien van een risico onderschei-
den: een persoon kan risicoavers, risiconeutraal of risicozoekend zijn.

De houding ten aanzien van een risico kan makkelijk worden weergegeven bij een kansspcl. Stel
dat een persoon voor de keuze staat om ofwel 1.000 euro te krijgen, ofwel om een krabbiljet van
de loterij te ontvangen waarbij 10% kans bestaat om 10.000 euro te winnen; in beide gevallen is
de economische waarde gelijk, namelijk 1.000.

Is de persoon risiconeutraal, dan maakt het hem in principe niks uit welke van de twee situaties
nij zal verkiezen, vermits de economische waarde dezelfde is. Een risicoaverse persoon zal de
situatie verkiezen waarin hij zeker is van zijn opbrengst en zal dus de 1.000 euro aannemen. Hij
neemt met andere woorden het zekere voor het onzekere. Een risicozoekend persoon zal daaren-
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tegen een gok wagen en redeneren dat hij misschien 10.000 euro kan winnen, ook al bestaat er
slechts 1 kans op 10 dat hij dit bedrag zal winnen.

Precies dezelfde redenering kan worden toegepast op verwachte verliezen. Nemen we de volgen-
de situatie: in situatie A bestaat er een kans van 10% om een schade van 100.000 te lijden en in
situatie B is er een kans van 25% om 40.000 schade te lijden (ook in dit geval is de economische
waarde van beide situaties dezelfde, namelijk 10.000). Iemand die risicoavers is, zal kiezen voor
de situatie met de laagste absolute schade, dus voor situatie B. Een risicoaverse persoon maxima-
liseert zijn nut niet alleen door rekening te houden met de verwachte rekenkundige uitkomst van
een gegeven situatie, maar ook met de absolute waarde van het risico'. Een risicozoekend persoon
zal opteren voor situatie A en een risiconeutrale persoon tenslotte is algeheel onverschillig met
betrekking tot de keuze van 6en van beide situaties.

Met andere woorden: de afoo/ute waarde van het risico weegt door, behalve bij risiconeutraliteit;
bij risicoaversie en bij voorkeur voor risico bepaalt de absolute waarde van het verlies welke
houding ten aanzien van het risico wordt aangenomen*.

Het spreekt evenwel voor zich dat vele gradaties kunnen bestaan in de genoemde houdingen ten
aanzien van het risico: een persoon kan eerder risicozoekend, eerder risicoavers of zeer risico-
avers zijn. Bepaalde mathematische modellen laten zelfs toe deze gradaties te meten^. Tegelijk zal
de houding ten aanzien van het risico afhangen van de grootte van het verwachte verlies (of de
verwachte winst) en van het inkomen van de persoon. Terwijl een bepaalde persoon in bovenge-
noemd voorbeeld van het loterijbiljet liever 1.000 euro met zekerheid ontvangt - en dus risico-
avers is - is het perfect mogelijk dat hij onverschillig - risiconeutraal - wordt met betrekking tot
de keuze 10 euro met zekerheid te winnen of een kans van 1 op 10 om 100 euro te winnen. Deze
keuze zal trouwens deels worden bepaald door het inkomen van de persoon. Terwijl iemand met
een groot inkomen onverschillig zal zijn om al dan niet 1000 euro te winnen dan wel een kans van
10% te hebben om 1 miljoen te winnen, zal een persoon met een laag inkomen de situatie kiezen
die de meeste zekerheid biedt; hij zal de 1000 euro aannemen'*.

In onze analyse gaan we ervan uit dat de meeste mensen risicoavers zijn, omdat reeds intuitief kan
worden aangevoeld dat de meeste mensen zekerheid verkiezen boven onzekerheid met gelijke
economische waarde; dit geldt des ter meer wanneer de onzekerheid een verwacht verlies betreft.
Wanneer iemand bijvoorbeeld een nieuwe wagen heeft gekocht, komt zijn risicoaversie tot uiting
in het feit dat hij een eigenschadeverzekering voor de wagen afsluit. De persoon in kwestie ver-
kiest de zekerheid om een kleinere som geld te "verliezen", met name het betalen van de verzeke-
ringspremie, eerder dan het risico te lopen om bij een ongeval een veel hogere schade te moeten
lijden. Dit voorbeeld sluit meteen aan bij mechanismen die het risico kunnen spreiden of ver-
schuiven. ?

' Polsinsky, "Introduction", / . c , 51.
' Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve aansprakelijkheid", / .c, 105.

Zie bijvoorbeeld het door Arrow uitgewerkte model: Arrow, K., y4jpecw o///ie
Helsinki, Yrj8 Johnsonin SSStiO, 1965, 28 (hiema geciteerd als "Risk Bearing").
Zie meer in detail: Arrow, K., "Risk Bearing", / . c , 34 en Pratt, J., "Risk Aversion in the Small and in
the Large", £conome/rica, 1964, 122-136. - • - • - : . -
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va/i

In rechtseconomische termen vormen onzekerheid en risico een kostenfactor omdat voor de mees-
te individuen het verwachte nut bij zekerheid groter is dan bij onzekerheid. Vandaar wordt ge-
zocht naar mechanismen die de kosten van de onzekerheid minimaliseren. Dit betekent uiteraard
niet dat een risicoavers individu automatisch een verzekering zal afsluiten; er zijn meerdere ma-
nieren om de risicoaversie van een persoon weg te nemen. Een persoon die een portable computer
heeft en die wil vermijden dat de pc wordt gestolen, kan zclf de nodige maatregelen nemen om
zijn risicoaversie te minimaliseren. Zo kan hij er bijvoorbceld op letten dat hij steeds de kamer
afsluit waarin de computer zich bevindt, of dat hij die computer niet in zijn wagen laat liggen. Een
andere mogelijkheid bestaat erin dat die persoon een verzekering afsluit tegen diefstal. Het indi-
vidu zal de maatregelen kiezen die de kosten van zijn onzekerheid het meest minimaliseren'. Het
spreekt voor zich dat de ene maatregel de andere niet uitsluit en dat een persoon vaak tegelijk zelf
voorzorgsmaatregelen zal nemen en het overblijvende deel van het risico zal trachten te ver-
schuiven of te spreiden.

Uitgaand van de veronderstelling dat de maatschappelijke welvaart de som is van het verwachte
nut van alle leden van de maatschappij, zal de welvaart toenemen indien het risico wordt verscho-
ven van een persoon die risicoavers is naar een risiconeutrale persoon. In deze hypothese wordt
minstens een van de partijen in een betere positie geplaatst, zonder dat de situatie van de ander
verslechtert - in de economische literatuur wordt dit een Pareto-verbetering genoemd*. Indien de
risiconeutrale persoon bovendien nog wordt betaald om het risico over te nemen, dan zullen 6e/V/e
partijen cr beter aan toe zijn dan voor het verschuiven van het risico: de risicoaverse persoon heeft
zijn aversie afgewenteld op de risiconeutrale persoon die hiervoor een vergoeding ontvangt'.

Ook de spreiding van het risico over verschillende personen die een afkeer van risico hebben,
doet de maatschappelijke welvaart toenemen. Dit blijkt met name uit het feit dat twee risicoaverse
partijen met een gelijk inkomen hun nut kunnen maximaliseren door ex a/i/e het risico te sprei-
den*. In dit geval daalt de omvang van de potentiele schade voor elk individu en bijgevolg neemt
het verwachte nut toe'.

Het spreiden of verschuiven van een risico zal in een aantal geval len worden doorgevoerd omdat
dit economisch zinvol is. Door het verschuiven of het spreiden van een risico wordt de risicoaver-
sie van een persoon weggenomen of daalt deze risicoaversie. Hierdoor zal de maatschappelijke
welvaart toenemen. Risicospreiding verhoogt bovendien ook op indirecte wijze de maatschappe-
lijke welvaart omdat risicoaverse personen toch een prikkel krijgen tot het verrichtcn van risico-

Een klassiek voorbeeld betreft de mogelijke maatregelen om een brandrisico te reduceren. De risico-
averse persoon kan speciale brandbestendige elektriciteitsleidingen laten leggen, kan een dure sproei-
installatie installeren, of kan voor dit risico een verzekeringscontract afsluiten (Mackaay, E., Econo-
mics o/Vn/or/Hflfion and £aw, Boston, Kluwer, 1982, 175). In de praktijk zal zclfs vaak een combinatie
van deze maatregelen verkozen worden.

^ Cfr. supra, in § 2.2.1 van hoofdstuk 7. - . • • • . . - . ,- ..
I ShaveH, S., "Accident Law", Ac, 190. = *• .

Shavell, S., "Accident Law",/.c, 191-192. •
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve aansprakelijkheid", Ac, 110. ,
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voile maar maatschappelijk nuttige activiteiten. Dankzij risicospreiding zal toch worden gei'nves-
teerd in gevaarlijke activiteiten'".

/.J. Cowc/wsfe ..•-.......•>-..- •

In grote lijnen kunnen drie houdingen ten aanzien van een risico worden onderscheiden. Een per-
soon kan risiconeutraal, risicoavers of risicozoekend zijn. Bij tocpassing van de economische
risicotheorie op een verwacht verlies, dan zal voor een risicoaverse en een risicozoekende persoon
de absolute waarde van het risico doorslaggcvend zijn: zij zullen het risico respectievelijk niet en
wel nemen.

Voor risicoaverse personen zal het verwachte nut groter zijn bij zekerheid en bijgevolg zal wor-
den gczocht naar manieren om het risico af te wcntelen. Zowel het spreiden als het verschuiven
van het risico kunnen het risico afwentelen en zullen de maatschappelijke welvaart verhogen.
Deze stelling zal verder worden toegelicht aan de hand van de economische analyse van verze-
keringen.

2. ECONOMISCHE ANALYSE VAN VERZEKERING

Op basis van de analyse van de houding ten aanzien van het risico, kan worden bestudeerd in wel-
ke mate verzekeringen bijdragen tot een verhoging van de maatschappelijke welvaart. De begin-
selen van de economische analyse van verzekeringen worden uitecngezet in paragraaf 2.1. Ver-
volgens wordt bestudeerd in welke mate het voorhanden zijn van een verzekeringsdekking de van
het aansprakelijkheidsrecht uitgaande prikkels beinvlocdt, hetzij omwille van het morele risico (§
2.2), hetzij omwille van het probleem van averechtse selectie (§ 2.3). De invloed van een aanspra-
kelijkheidsverzekering op de maatschappelijke welvaart, wordt in § 2.4 besproken. Nadien wor-
den de economische gevolgen toegelicht van onvoldoende concurrentie op de verzekeringsmarkt
(§ 2.5). De conclusie van de analyse wordt weergegeven in § 2.6.

2.7.

Er bestaan verschillende vormen van risicospreiding of risicoverschuiving. Een dergelijke sprei-
ding of verschuiving hoeft niet noodzakelijk te kaderen in de activiteiten van een verzekerings-
onderneming sensu stricto. Een bezitter van een schilderij van Picasso kan zijn risico overdragen
op een anderc persoon door bijvoorbeeld het schilderij in bewaring te geven bij een daartoe ge-
specialiseerde veiligheidsonderneming. Bij traditionele vormen van verzekering zal het risico
worden overgenomen door een dcrde die bereid is om tegen betaling het risico over te nemen. Dit
hoeft cvenwel niet noodzakelijk een derde te zijn: bij systemen van onderlinge verzekering
wordt het risico in principe gespreid tussen verschillende personen die aan bepaalde risico's wor-
den blootgesteld.

Verzekering is een methode die, zoals gezegd, de risicoaversie van een persoon kan wegnemen:
een verzekeringsmaatschappij neemt tegen betaling een risico geheel of ten dele over van een
bepaald individu. Wanneer degene die het risico overneemt beter in staat is het risico te dragen

Arrow, K, "Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care", /4merica/i fco/iomfc
1963, 946; Easterbrook, F. en Fischel, D., "Limited Liability and the Corporation", t/mversi
cogo imv Review, 1985, 89-117; Shavell, S., "Accident Law", Ac, 189.
Dit begrip werd in § 3.2 van hoofdstuk 5 aan de orde gesteld.
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dan die risicoaverse persoon, dan stijgt de maatschappelijke welvaart'*. Een verzekeringsmaat-
schappij ontvangt premies voor het ovememen van het risico; daarnaast vergroot ook het nut van
het risicoaverse individu omdat deze zijn verwacht verlies nu perfect kent: zijn enige "verlies" is
het betalen van de verzekeringspremie.

Bij de economische analyse van verzekeringen wordt uitgegaan van een economisch optimale
verzekeringsmarkt, hetgeen veronderstelt dat de verzekeraar actief is op een volkomen concurren-
tiele markt en dat de verzekeraar beschikt over volledige informatie aangaande het gedekte risico.
In dit deel van de analyse gaan we er bovendien van uit dat de verzekerde het risico niet zelf kan
beinvloeden. Tenslotte wordt verondersteld dat verschillende risicoaverse verzekerden worden
geconfronteerd met identieke en onafhankelijke risico's en dat de verzekeringsoperatie geen aan-
leiding geeft tot zware administratieve kosten".

In een economisch optimale verzekeringsmarkt zal een verzekeringsmaatschappij een volledige
dekking verlenen tcgen een premie die gelijk is aan de verwachte ongevalskosten, met name p.S
of de probabiliteit vermenigvuldigd met de verwachte schade'''. Een voorbeeld kan dit illustrcren:
een risicoavcrs persoon heeft 20% kans dat hij 10.000 euro zal verliezen. De verwachte ongevals-
kosten bedragen met andere woorden 2.000 euro. Op een volledig transparante verzekeringsmarkt
zal de premie eveneens gelijk zijn aan 2.000 euro (dit wordt de actoaWee/ eer/y'Ae /wmie ge-
noemd)". In de praktijk zal dit bedrag evenwel iets hoger liggen omdat een deel van de admini-
stratieve kosten van de verzekeringsmaatschappij worden verrekend in de premie.

Bij de rechtseconomische analyse van verzekeringen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee
situaties: in de eerste situatie kan de verzekerde zelf geen invloed uitoefenen op het risico (zoals
bijvoorbeeld het geval is bij bliksemschade'*); in de tweede situatie heeft de persoon wel degelijk
een invloed op het risico. Dit onderscheid is van groot belang omdat de beschikbaarheid van een
verzekeringsdekking het risico kan beinvloeden.

Indien de verzekerde geen invloed heeft op het risico, spreekt het voor zich dat enkel het verlenen
van volledige dekking optimaal is: wanneer minder dan volledige dekking gegeven wordt, wordt
de risicoaversie van het individu niet volledig weggenomen. Vandaar wordt het nut van een risi-
co-avers individu dat het risico zelf niet kan beinvloeden gemaximaliseerd indien hem volledige
dekking wordt verleend".

Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 111.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 192.
Faure, M.G., "Ongevallenpreventie door efficiente aansprakelijkheidsregels en verzekeringspolissen op
competitieve verzekeringsmarkten", //er f'e/Te/termg.sarcA/e/, deel 70, 1993-1, 8.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 112.
Ehrlich, J. en Becker, G., "Market Insurance, Self Insurance and Self-Protection", ./owr/ia/ o/Po/i7/'co/
£conomy, vol. 80, 1972, 638.
Voorwaarde hierbij is wel dat wordt uitgegaan van een competitieve verzekeringsmarkt waar de verze-
keraar over perfecte informatie beschikt over het gedekte risico. Gebrekkige informatie aangaande een
risico kan de maatschappelijke welvaart verminderen: zowel verzekerde als dc verzekeraar kunnen het
risico te hoog of te laag inschatten. Indien de verzekerde zijn risico te hoog inschat, zal hij ertoe ge-
neigd zijn een te hoge dekking te kopen en omgekeerd zal de verzekerde een te beperkte dekking ko-
pen indien hij zijn risico onderschat. Indien de verzekeraar het risico onderschat zal de premie die hij
aanrekent te laag liggen (Shavell, S., "Accident Law", Ac, 98).
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In een rweede situatie wordt ervan uitgegaan dat de verzekerde wel degelijk het risico kan bein-
vloeden, hetgeen vanuit economisch oogpunt een aantal vragen oproept. Deze situatie wordt
hierondcr besproken.

2.2. Mora/ Ziazarrf o/Ae/ more/e r«/co

In gevallen waar de verzekerde een invloed heeft op het risico - hetgeen in de meeste verzeke-
ringsvormen het gevai is - staat de vraag centraal in welke mate het kopen van een verzekerings-
dekking de prikkels van de verzekerde om schadeverwekkend gedrag te vermijden, kan aantasten.

Stel bijvoorbeeld dat iemand een antieke kast heeft gekocht en deze wenst te verzekeren tegen
brandgevaar. In dit geval kan de verzekerde een invloed uitoefenen op het risico door bijvoor-
beeld een brandblusser te plaatsen in de buurt van de kast. Omgekeerd bestaat het gevaar dat hij
tegenover de verzekeringsmaatschappij de waarde van de kast te hoog zal schatten, waardoor hij
zelfs belang krijgt bij een schadegeval, bijvoorbeeld indien de kast een werkelijke waarde heeft
van 100.000 euro maar deze is verzekerd tot een bedrag van 150.000 euro. Het probleem dat de
beschikbaarheid van een verzekeringsdekking het risico, en dus de prikkel tot het uitoefenen van
optimale zorg, kan be'invloeden wordt in de rechtseconomische literatuur het moral hazard-
probleem (of morele risico) genoemd. ^ '

In de literatuur is het moral hazard-probleem vooral met betrekking tot aansprakelijkheidsverze-
keringen besproken, in de bekommernis ervoor te zorgen dat verzekering niet elke door het aan-
sprakelijkheidsrecht gegeven prikkel tot het vermijden van ongevallen wegneemt'*. Om deze
reden was in bepaalde rechtsstelsels verzekering van aansprakelijkheid zelfs verboden". Hier-
boven werd aangetoond dat indien een persoon aansprakelijk wordt gesteld voor schade voort-
vloeiend uit een bepaalde activiteit, hij een prikkel zal hebben om geen schade te berokkenen.
Wanneer die persoon voor die activiteit een verzekering heeft afgesloten, dan weet hij dat niet hij-
zelf maar de verzekeringsmaatschappij de schade zal moeten vergoeden. Vanuit rechtsccono-
misch oogpunt betekent dit dat door verzekering de prikkels tot het nemen van zorg kunnen ver-
minderen of verdwijnen. Hierdoor stijgt de verwachte schade, zonder een aangepaste stijging van
de premie. De premie is op dat moment dus niet meer gelijk aan de verwachte schade^.

Of een gegeven verzekeringsdekking leidt tot een moreel risico hangt vooral af van de beschik-
baarheid van informatie voor de verzekeraar^'. Indien de verzekeraar geen kosten moet maken om
over perfecte informatie te beschikken aangaande risicoreducerend gedrag van de verzekerde, zal
er geen moreel risico bestaan. In dit geval kan de verzekeraar zijn tussenkomst in de polis afhan-

Zo wijst Snijders erop dat een aansprakelijkheidsverzekering vanuit preventie-oogpunt in beginsel
contraproductief is (Snijders, W., "Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging: het verzekeringsas-
pect", y4a/iipro)te/i/Wie/rf <£ Kerze/fcermg, 1993,2).
Dit is met name het geval in bepaalde delen van de voormalige Sovjet-Unie; ook bij ons was dergelijke
verzekering aan het begin van deze eeuw ondenkbaar en immoree/ (Shavell, S., "Accident Law", Ac,
215; Shavell.S., "On liability and Insurance", fle//Journfl/o/£co/iomj«, Vol. 13, 1982, 120).
Shavell, S., "On liability and Insurance", o.c, 120.
De omvang van het morele risico hangt af van de elasticiteit van de vraag (Faure, M. en Van den
Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 115). De prijselasticiteit van de vraag duidt in het al-
gemeen op de relatie tussen de prijs van een goed of van een dienst en de hoeveelheid: indien de prijs
van een goed zeer sterk afhangt van de beschikbare hoeveelheid, is er sprake van een elastische vraag.
Toegepast op de problematiek van het morele risico, kan worden gesproken van elasticiteit indien de
vraag naar een bepaalde verzekering wordt beTnvloed door de prijs op de markt. Volgens Faure en Van
den Bergh doet niet de verzekering op zichzelf het morele risico ontstaan, maar wel de elasticiteit van
de vraag naar het verzekerde risico.
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kelijk stellen van welbepaalde risicoreducerende acties zoals het installeren van brandblusappara-
ten; dergelijke acties kunnen bovendien worden beloond via de premie. Voorwaarde hierbij is
uiteraard dat de kosten van deze acties niet groter zijn dan de daling van het verwachte verlies
door de acties". . ;• . ,. • . • < . • • . : •_ .

Hieruit kan eveneens worden afgeleid dat het verwachte nut van de verzekerde het hoogst zal zijn
indien de verzekeraar over informatie beschikt omtrent de risicoreducerende acties van de verze-
kerde omdat in dit geval volledige dekking mogelijk blijft. In die zin kan de verzekerde belang
hebben bij het feit dat de verzekeraar informatie inwint bijvoorbeeld door middel van inspecties
en dat de verzekerde zelfs bereid zal zijn de kosten van deze inspecties te dragen, hetzij door een
hogere premie te betalen, hetzij door deze kosten direct te betalen".

Indien daarentegen onvoldoende informatie beschikbaar is, of indien deze informatie enkel tegen
hoge kosten kan worden verkregen, kan de verzekeraar in de polis zijn tussenkomst niet afhan-
kelijk stellen van bepaalde risicoreducerende acties, en kan een daling van premie geen bijko-
mende prikkel geven tot risicoreductie. Een uitstekend voorbeeld van risicoreducerende acties
vinden we bijvoorbeeld terug bij auto-ongevallen waar het dragen van de veiligheidsgordel een
middel bij uitstek is om de omvang van de schade na een ongeval terug te dringen. Het dragen
van deze veiligheidsgordel betekent voor de verzekerde slechts een zeer geringe kost, maar vanuit
het oogpunt van de verzekeraar is dit nagenoeg onmogelijk te controleren.

Dit is vooral problematisch indien volledige dekking wordt geboden omdat de verzekerde in dit
geval nog weinig redenen zal hebben om verliezen te vermijden. Hierdoor wordt duidelijk dat het
moral hazard-problecm kan worden geremedieerd door de verzekerde zelf voor een deel bloot te
stellen aan het risico; door met andere woorden geen volledige dekking te verschaffen. Tot op
welk niveau dekking zal worden verleend, zal afhangen van de prikkel die wordt gecreeerd door
de gedeeltelijke blootstelling aan de schade. Deze prikkel is op zijn beurt afhankelijk van de kos-
ten van de voorzorgsmaatregelen. Zijn deze kosten zeer gering, dan zal de optimale dekking sterk
aanleunen bij een volledige dekking".

Uiteraard zal de beschikbaarheid van een verzekeringsdekking niet noodzakelijk alle prikkels tot
het uitoefenen van zorg aantasten. In de eerste plaats zal in vele gevallen de verzekerde zelf ook
schade lijden uit een ongeval. Daarnaast kunnen vanuit andere mechanismen prikkels worden ge-
creeerd zoals uit het administratieve recht inzake vergunningverlening of uit het strafrecht. Stel
bijvoorbeeld dat een bedrijf schade berokkent aan derden omdat het een giftige stof heeft geloosd
in een rivier. In dit geval lijdt de verzekerde zelf geen schade, maar loopt hij het risico dat zijn
vergunning wordt ingetrokken en dat hij strafrechtelijk zal worden vervolgd.

Uit bovenstaande beschouwingen kan worden afgeleid dat grosso modo twee mechanismen het
morele risico kunnen beperken. Ten eerste kan de verzekeringsmaatschappij het gedrag van de
verzekerde controleren; in functie hiervan kunnen de premie en/of de polisvoorwaarden worden
aangepast". Ten tweede kan het individu zelf gedeeltelijk aan het risico worden blootgesteld^. Er

Shavell, S , "Accident Law",/.c, 195.
Shave]], S., "Accident Law", / . c , 197.
Shavell, S., "On Mora] Hazard and Insurance", JJxarterAy ./ouraa/ o/£conom/cr, 1979, 541.

^ Polinsky, "Introduction", Ac, 54.
Zie uitgebreid Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 114-122.
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zijn verschillende manieren om de verzekerde aan een deel van het risico bloot te stellen" en op
deze wijze aan te sporen tot schadevermijdend gedrag. De meest voor de hand liggende manier is
dat de verzekeraar slechts uitkeert tot een bedrag dat lager ligt dan de werkelijke schade; daar-
naast kan de polis bepalen dat de verzekeraar slechts zal tussenkomen indien de schade een be-
paald bedrag te boven gaat en tenslotte kan worden bepaald dat de verzekerde, ongcacht dc om-
vang van de schade, een bepaald deel van de schade zelf zal dienen te dragen. In de mate waarin
controle van het gedrag van de verzekerde of van de verzekeringsnemer mogelijk is, zal het effi-
cient zijn om de polisvoorwaarden aan te passen. Uiteraard zal een ta/Vormade-polis vooral zinvol
zijn bij bepaalde bedrijfspolissen; voor de consumenten worden in de regel standaardpolissen
gehanteerd"*.

Hierboven is aangegeven dat de meest efficiente situatie deze is, waarin volledige dekking wordt
verleend. Daarom geniet vanuit nutsmaximaliserend oogpunt de controle van de verzekeraar met
aanpassing van de premie de voorkeur boven de gedeeltelijke blootstelling van de verzekerde. Het
spreekt voor zich dat niet eender welke risicoreducerende acties economisch zinvol zijn; voor-
waarde blijft dat de kosten van zorg lager blijven dan de voordelen voortvloeiend uit een reductie
van de verwachte schade".

Vaak zullen echter de kosten van een dergelijke controle heel aanzienlijk zijn*°, of zal controle
gewoon onmogelijk zijn, zodat enkel het verlenen van een gedeeltelijke blootstelling aan het
risico het morele risico zal kunnen remedieren. De kosten van controle worden onder meer bein-
vloed door het tijdstip waarop deze controle wordt uitgevoerd. Een controle kan zowel ex ante als
ex pos/ worden uitgevoerd. Stel dat de controle plaatsheeft op het moment van het ondertekenen
van de polis. In dat geval kan de verzekeraar nagaan of naast de antieke kast een brandblusappa-
raat werd geinstalleerd. Het is evident dat deze controles dienen te worden opgevolgd omdat de
verzekerde te alien tijde het brandblusapparaat kan weghalen. Bovendien dienen bij ex a/ire con-
troles alle polishouders te worden gecontroleerd. Bij expos/ controles zal de verzekeraar naeen
schadegeval nagaan of de polisvoorwaarden werden nageleefd. Hier dienen enkel die polishou-
ders te worden gecontroleerd die een vordering indienen. Vandaar zullen ex/wsf controles in de
meestc gevallen goedkoper zijn dan ex anfe controles, waardoor enkel voor ex a/i/e controles
wordt geopteerd indien daartoe specifieke redenen bestaan^'.

De verschillende besproken mechanismen (eigen risico, inbouwen van vergoedingsplafonds,
individuele polisvoorwaarden) strekken er in feite toe om de prikkelwerking uit het aansprake-
lijkheidsrecht, die door de beschikbaarheid van een verzekeringsdekking negatief wordt bein-
vloed, te herstellen. Het verzekerde individu zal vanuit de prikkelwerking van de verzekerings-
polis ertoe worden aangezet om (opnieuw) zorgvuldig te handelen. In zekere zin heeft de verzeke-
raar de preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht overgenomen".

Pauly, M., "The Economics of Moral Hazard: Comment", /4/nerican £conomz'c Review, vol. 58, 1968,
535-536; Raviv, A., "The Design of an Optimal Insurance Policy", American £conom/c Review, vol.
69,1979,84-96.
Faure, M.G., "Over beschermde slachtoffers, vrijgevige rechters en zuchtende verzekeraars", w .
1230.
Shavell, S., "Accident Law",/.c, 197.
Marshall, J., "Moral Hazard", American £conom/c Review, 1976, 880-890.
Shavell, S., "On Moral Hazard and Insurance", o.c, 550-551.
Shavell, S., "Accident Law", / . c , 195-199; Faure, M., "Rechtseconomie en Privaatrecht", in "Rechts-
economie en recht", Ac, 82.
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Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de term "moreel risico" zoals die in de verzekerings-
literatuur wordt gehanteerd niet volledig accuraat is. Deze term veronderstelt dat het gedrag van
de verzekerde immoreel is wanneer hij zijn gedrag aanpast in functie van de beschikbaarheid van
een verzekering. Nochtans is het gedrag van de verzekerde niet immoreel: hij reageert op de
prikkels die hij uit zijn omgeving ontvangt en is er enkel op uit om zijn nut te maximaliseren .

2.J. /iverecAtec re/ecf/e .• .. : .--•- : ' fy v,^ a^j ,{;-

Een goed begrip van de economische analyse van verzekeringen veronderstelt na de toelichting
van het morele risico, eveneens een verduidelijking inzake de risicoaversie van de verzekeraar.
Hierboven werd betoogd dat het afsluiten van een verzekeringsdekking de maatschappelijke wel-
vaart verhoogt omdat de risicoaversie van een bepaalde persoon wordt weggenomen. Hiermee is
echter niet gezegd dat de verzekeringsmaatschappij niet risicoavers zou zijn, wel integendeel. Er
lean van worden uitgegaan dat ook een verzekeringsmaatschappij risicoavers is: zij zal te alien
prijze vermijden dat zij meer schadegevallen zal moeten uitkeren dan het bedrag dat zij binnen-
krijgt aan verzekeringspremies.

Een verzekeraar zal zijn risicoaversie verkleinen door gelijkaardige risico's in te delen in verschil-
lende groepen. Door de wet op de grote getallen verkleinen het totale risico en het risico per
verzekerde".

Voor een verzekeraar is een correcte indeling van de door hem gedekte risico's in groepen van
essentieel belang. Daartoe verzamelt een verzekeraar verschillende niet verbonden risico's en
brengt deze onder in risicogroepen. Dergelijke risicogroepen bestaan uit gelijkaardige risico's
waarvoor in de regel dezelfde premie wordt aangerekend. Bij het bepalen van deze groepen is het
voor de verzekeraar van belang dat de gedekte risico's onafhankelijk zijn ten aanzien van elkaar^
en dat de risicogroepen zo eng mogelijk dienen te worden omschreven. Een enge omschrijving
van de risico's zal ertoe leiden dat de verschillen tussen de goede en de slechte risico's binnen een
risicogroep beperkt blijven. Het is immers zo dat binnen een enkele risicogroep zich zowel goede
als slechte risico's bevinden en dat de premie voor alle leden van dc risicogroep dus een gemid-
delde premie is. Goede risico's zijn risico's die lager zijn dan het gemiddelde en siechte risico's
zijn risico's die hoger liggen dan het gemiddelde.

Indien de risicogroepen te breed zijn omschreven, zal een aanzienlijk verschil bestaan tussen de
goede en de slechte risico's. De goede risico's zullen een te hoge premie bctalen en de slechte
risico's zullen een te lage premie betalen. Als gevolg hiervan zullen de goede risico's de groep
verlaten en zal de verzekeraar enkel nog de slechte risico's behouden. Dit probleem noemt men

Pauly, M., "The Economics of Moral Hazard: Comment", o.c, 531-537; Faure, M.G., "Ongeval-
lenpreventie door efficiente aansprakelijkheidsregels en verzekeringspolissen op competitieve verzeke-
ringsmarkten", o.c, 9.
Pauly, M., "The Economics of Moral Hazard: Comment", o.c, 531; Faure, M. en Van den Bergh, R.
"Objecticve Aansprakelijkheid", Ac, 122; Wils, W.P.J., "Insurance Risk Classification in the EC:
Regulatory Outlook", Qr/orrf Journa/ o/Xego/ Studies, 1994, 450.
Dit betekent dat de verzekeraar moet vermijden dat de verwezenlijking van een gegeven risico zou
leiden tot de verwezenlijking (als een gevolg hiervan) van andere risico's. Het gevaar bestaat anders dat
een schadegeval een cascade aan andere schadegevallen met zich zal meebrengen. Klassiek voorbeeld
is hier de brandverzekering waar de verzekeraar zal vermijden in 6en straat een hele rij huizen te ver-
zekeren (Faure, M. en Van den Bergh, R. "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 122-123).
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averechtse selectie". In essentie is averechtse selectie een probleem van informatieasymmetrie
tussen verzekerde en verzekeraar.

De basis van de leer van de informatieasymmetrie werd gelegd door Akerlof die bestudeerde
waarom goederen van slechte kwaliteit zich op de markt weten te handhaven, terwijl op basis van
het gewone prijsmechanisme deze goederen van de markt zouden verdwijnen". De leer van de
informatieasymmetrie stelt dat deze goederen'* zich weten te handhaven door een informatie-
tekort bij de koper: wanneer onvoldoende of onjuiste gegcvens voorhanden zijn aangaande de
kwaliteit van bepaalde goederen, zal het informatietekort het marktmechanisme verstoren en zal
een optimale allocatie van de beschikbare middelen worden belemmerd.

Akerlof heeft zijn stelling onderbouwd door de verkoop van tweedehandse auto's als voorbeeld te
nemen. Deze auto's zijn ervaringsgoederen ("experience goods"), hetgeen betekent dat informatie
aangaande de kwaliteit van de gekochte goederen enkel kan worden verkregen op basis van de
opgedane ervaring na de aankoop'*. Immers, wie een tweedehandse auto koopt, kan op het mo-
ment van de aankoop niet beoordelen of het een goede of slechte auto betreft. Slechts nadat de
koper de wagen enkele maanden heeft gebruikt, zal hij zich een oordeel kunnen vormen over de
kwaliteit van de wagen. Van de verkoper mag worden aangenomen dat hij op het moment van de
verkoop wel op de hoogte was van de kwaliteit van de wagen en vandaar is er sprake van asym-
metrische informatie. Het gevolg hiervan is dat het prijsmechanisme wordt verstoord: de koper
denkt een goede wagen te kopen waardoor de prijs van een goede tweedehandse auto gelijk zal
zijn aan de prijs van een slechte tweedehandse auto. Geleidelijk aan zullcn enkel nog wagens van
gemiddelde kwaliteit worden aangeboden die zullen worden verkocht tegen een gemiddelde prijs.
Gelet op de gemiddelde prijs zal de eigenaar van een goede tweedehandse auto geen prikkel meer
hebben om zijn auto op de markt aan te bieden. Naar verloop van tijd zullen de slechte tweede-
hands auto's de goede auto's van de markt verdringen. Het resultaat van een asymmetrische infor-
matie is dus een cumulatiefproces van kwaliteitsvermindering*".

Slechte producten gaan dus goede producten van de markt verdringen indien bij de aankoop de
kwaliteit van de aangekochte goederen of diensten niet is gekend. Maar deze stelling zal enkel op-
gaan indien het voor de koper moeilijk of onmogelijk is om zijn aankoopgedrag aan te passen om
op deze wijze de verkoper te straffen voor de slechtere kwaliteit'". De mate waarin een verkoper
kan gestraft worden zal bijvoorbeeld afhangen van de substitueerbaarheid van de goederen.

Het probleem van averechtse selectie is ook van belang bij verzekeringen: de verzekeraar kan
worden vergeleken met de koper die onvoldoende informatie heeft. Hij weet niet of het risico
waarvoor hij dekking verleent een goed of een slecht risico is, terwijl de verzekerde over het alge-
meen wel over de juiste informatie beschikt. Ook in deze situatie zal een gemiddelde prijs worden

Priest, G., "The Current Insurance Crisis and Modern Tort Law", Ka/e Z,mv,/ourmj/, 1987, 1540-1541.
Akerlof, G., "The Market of the Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism", gworter/v
/o»r/ia/ o/£cono/nic5, vol. 84, 1970,488-500.
Deze goederen noemt hij lemons of citroenen, namelijk nagenoeg onbruikbare producten die niet voor
consumptie zijn geschikt.
Ervaringsgoederen staan tegenover zoekgoederen (search goods) waar de koper de nodige product-
informatie kan verkrijgen teneinde het informatietekort van zijn koopbeslissing te minimaliseren. De
termen zoekgoederen en ervaringsgoederen zijn ontleend aan Nelson, P., "Information and Consumer
Behaviour", Jonr/ia/ o//>o/itica/ Economy, vol. 78, 1970, 311; Nelson, P., "Advertising as Informa-
tion", Vourna/o/Po/i'/icfl/fco/iomy, vol. 82, 1974, 729.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 124.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 125.
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berekend met als gevolg dat vooral slechte risico's een verzekeringsdekking zullcn nemen - voor
hen is de gemiddelde premie immers laag - terwijl omgekeerd voor de goede risico's de gemid-
delde premie te hoog zal zijn. De goede risico's zullen zich niet meer verzekeren"^ en bijgevolg
zal de verzekeraar enkel nog slechte risico's in zijn portefeuille overhouden. , , . , . . . ,

Hier kan het verband worden gelegd tussen het probleem van de averechtse selectie en het morele
risico. In de literatuur wordt het morele risico beschouwd als een bijzondere vorm van averechtse
selectie'". Zoals weergegeven leidt het morele risico ertoe dat de loutere beschikbaarheid van een
verzekeringsdekking het risico doet stijgen. Dit betekent dat ook de premie zal stijgen waardoor
de goede risico's precies de groep zullen verlaten en de verzekeraar voornamelijk nog slechte
risico's zal overhouden. Op deze manier bemoeilijkt het morele risico de vereiste nauwe indeling
in risicogroepen . . - . ? . ;••.,. ; - . , - , - i •_•.; ,,•.-. .•... ^ .-

Het probleem van de averechtse selectie toont duidelijk de noodzaak aan van een enge omschrij-
ving van de risicogroepen in hoofde van de verzekeraar. Immers, wanneer de risicogroepen tc
breed zijn omschreven, zullen enkel de slechte risico's overblijven; de verzekeraar kan hicrop rea-
geren door de premie verder te verhogen, maar daardoor zullen nog meer mensen de groep verla-
ten en neemt het probleem enkel toe. Het probleem van averechtse selectie kan zelfs de verzeker-
baarheid van een risico in het gedrang brengen*'.

Doordat averechtse selectie wordt veroorzaakt door een informatieprobleem bij de verzekeraar,
kan aan dit probleem tegemoet worden gekomen door bijkomende informatie te verzamelen en
door de risicogroepen in functie van deze bijkomende informatie, beter te omschrijven. De nauwe
omschrijving in risicogroepen blijkt met name duidelijk inzake autoverzekeringen''* waar jonge
chauffeurs die een hoger risico vormen, in een aparte risicocategorie worden ondergebracht. Een
enge(re) omschrijving van de risicogroepen zal evenwel niet volstaan omdat eveneens binnen de
groep jonge chauffeurs aanzienlijke verschillen kunnen bestaan. Zijn de verschillen te groot, dan
zal sprake zijn van een kruiselingse subsidising van de slechte risico's door de goede risico's'".
Een verdere versmalling van de groep zal zich opdringcn. Zo kan een verder onderscheid worden
gemaakt naar gelang van het type wagen, het al dan niet frequente gebruik ervan cnz. Maar een
versmalling van de risicogroep kan niet eindeloos worden doorgetrokken omdat zowel de kosten
van het verzamelen van informatie als de administratieve kosten ter implementatie van deze
informatie hoog kunnen oplopen.

Ook andere technieken kunnen worden gehanteerd om goede risico's aan te sporen binnen de risi-
cogroep te blijven. Zowel het verhogen van franchises (of het eigen risico), het verlagen van de
verzekerde bedragen als het opnemen van uitsluitingen in de POMS'" zijn geschikt om goede risi-
co's in de groep te houden en op die manier de averechtse selectie tegen te gaan. Voor iemand die
een goed risico vcrtegenwoordigt zal bijvoorbeeld een franchise minder nadelen vertonen dan
voor een slecht risico.

Of zij zullen overstappen naar een andere verzekeraar.
Pauly, M., "The Economics of Moral Hazard: Comment", o.c, 531-537; Arrow, K., "The Economics
of Moral Hazard: Further Comment", /4mer;c<in Economic Review, vol. 58, 1968, 537-539.
Priest, G., "The Current Insurance Crisis and Modem Tort Law", o.c, 1547-1548.
Zie bijvoorbeeld de verzekeringscrisis in de Verenigde Staten (Priest, G., "The Current Insurance
Crisis and Modem Tort Law", o.c, 1540-1541). Cfr. m/ra, in § 4.3.1 van dit hoofdstuk.
Mackaay, E., Economics o/7/i/or/na/(on onrf Z.aw, Boston, Kluwer, 1982, 178.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 127.
Priest, G., "The Current Insurance Crisis and Modem Tort Law", o.c, 545-1546.
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In het rechtseconomische model van het aansprakelijkheidsrecht, zoals besproken in hoofdstuk 8,
werd uiteengezet dat zowel foutaansprakelijkheid als risicoaansprakelijkheid de maatschappelijke
welvaart kunnen verhogen. Deze conclusie was gebaseerd op de assumptie dat de ongevalspar-
tijcn risiconeutraal zijn en dat geen verzekeringsdekking voorhanden is. In deze paragraaf wordt
deze assumptie verlaten en wordt nagegaan wat de invloed is van een aansprakelijkhcidsverzeke-
ring op de maatschappelijke welvaart. Ook hier wordt de situatie besproken bij een regime van
risicoaansprakelijkheid (§ 2.4.1) en bij een regime van foutaansprakelijkheid (§ 2.4.2). De conclu-
sie van de analyse wordt weergegeven in § 2.4.3.

2.4.1. Onder een regime van risicoaansprakelijkheid . -tr

Eerder is reeds gesteld dat bij risicoaansprakelijkheid de dader efficiente zorg zal aanwenden
indien de door de dader te betalen schadevergoeding gelijk is aan het verwachte verlies. Omdat in
deze hypothese de schade van het slachtoffer steeds wordt vergoed, zal het slachtoffer geen verze-
keringsdekking kopen. Onder een regime van risicoaansprakelijkheid zullen risicoaverse slacht-
offers dus worden verzekerd door de dader'".

Afhankelijk van zijn houding ten aanzien van het risico zal dus enkel de dader een vcrzekering
nemen. Op het eerste gezicht zou kunnen worden geconcludeerd dat een risicoaverse dader indcr-
daad een aansprakelijkheidsverzekering zal afsluiten. Maar dit kan leiden tot een moreel risico:
een volledige dekking kan immers de prikkels tot het uitoefenen van zorg aantasten. Dit betekent
dus dat een aansprakelijkheidsverzekering enkel tot het maatschappelijk optimum zal leiden
indien de verzekeraar in staat is om de door de dader uitgeoefende zorg correct in te schattcn, c.q.
te controleren^. In deze hypothese zal dc premie namelijk kunnen worden aangepast in functie
van de door de dader ondernomen voorzorgsacties.

Kan de verzekeraar daarentegen de door de dader aangewende zorg niet conrroleren, dan zal geen
volledige verzekeringsdekking beschikbaar zijn voor de risicoaverse dader. Een volledige dekking
zou in dit geval een moreel risico veroorzaken. Omdat dc dader dus nog voor een deel aan het
risico blijft blootgesteld, wordt zijn risicoaversie niet helemaal weggenomen, maar behoudt hij
anderzijds ccn prikkel om schade te vermijden. Indien de dader toch een volledige dekking zou
krijgen, dan zal dit zijn prikkels tot het aanwenden van zorg aantasten. Vandaar wordt in deze
hypothese een suboptimale maatschappelijke welvaart bereikV. Er moet een afweging worden
gemaakt tussen ofwel een optimale risicospreiding (en dus volledige dekking) ofwel het geven
van optimale prikkels voor het aanwenden van efficiente zorg (onvolledige dekking)".

2.4.2. Onder een regime van foutaansprakelijkheid

Onder een regime van foutaansprakelijkheid zal de dader de juiste prikkels hebben indien de door
het recht vereiste betamelijke zorg gelijk is aan het niveau van efficiente zorg. De dader zal dan
ook aan aansprakelijkheid ontsnappen zodra deze efficiente zorg aan de dag legt. Indien de dader
in deze situatie een verzekeringsdekking zou kopen, ontstaat een moral hazard-probleem omdat
hij weet dat hij niet aansprakelijk is zodra hij efficiente zorg uitoefent. De verzekeringspremie zal

Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 132.
Shavell, S., "Accident Law", / . c , 211. . . . . . , . -
Shavell, S., "Accident Law", / . c , 211.
Ook in die zin Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 134.
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in dat gcval gelijk zijn aan de verwachte ongevalskosten". Het uitoefenen van efficiente zorg zal
voor de dader gocdkoper zijn dan deze premie te betalen". Slachtoffers van hun kant zullen in
deze situatie een/irrt-parry i/wara/ice kopen indien zij risicoavers zijn.

Maar ook inzake foutaansprakelijkheid zal het resultaat afhangen van de beschikbaarhcid van cor-
recte informatie, namelijk over het uit te oefenen niveau van efficiente zorg. Dit betekent dat de
dader toch het risico loopt om aansprakelijk te worden gestcld, zelfs indien hij efficiente zorg
aanwendt. Een risicoaverse dader zal zich hiervoor verzekeren. Nochtans zal in dit geval dc ver-
zekeringsdekking er enkel toe strckken om de gevolgen van cen foute vaststelling van de fout-
standaard op te vangen. Ecn dergelijke dekking zal de dader nooit in die mate beschermen dat hij
onzorgvuldig zal gaan handelen' .

2.4.3. C o n c l u s i e • • - . - . • • : • • ;•-.

In het algemeen is geblekcn dat de beschikbaarheid van een aansprakelijkheidsverzekering vanuit
welvaartsoogpunt zinvol is. Het maatschappelijke nut van risicoaverse daders zal namelijk verho-
gen omdat het risico wordt weggenomen en omdat zij anders een te hoog niveau van zorg zouden
uitoefenen^. Bovendien zal de beschikbaarheid van een verzekeringsdekking niet noodzakelijk de
prikkels voor het uitoefenen van zorg wegnemen. Een aansprakelijkheidsverzekering wijzigt
weliswaar deze prikkels, maar daartegenover staat dat een dergelijke dekking, indien gekocht op
een compctitieve markt, equivalente prikkels in het leven roept ' .

Wordt de verzekeringsdekking gekocht op een competitieve verzekeringsmarkt, waar de verzeke-
raar over perfecte informatie beschikt en aldus controle kan uitoefenen, dan geldt precies dezelfde
conclusie als in hoofdstuk 8. In unilateral schadegevallen zal een voorkeur bestaan voor risico-
aansprakelijkheid omdat dit niet enkel resulteert in een optimale prikkelwerking, maar eveneens
in een optimaal activiteitsniveau. Bij risicoaansprakelijkheid zal de dader cen aansprakelijkheids-
verzekering afsluiten.

De situatie verandert indien de verzekeraar geen optimale controle kan uitoefenen op het niveau
van zorg van de ongevalspartijen: hier zal foutaansprakelijkheid de voorkeur genieten. Omdat in
deze gevallen het slachtoffer vaak slechts een geringe invloed zal hebbcn op het ongevalsrisico,
zal tegelijk een voorkeur ontstaan voor een first party dekking omdat in de huidige hypothese het
morele risico bij een first party verzekering kleiner is dan bij bijvoorbeeld een aansprakelijkheids-
verzekering^.

Vandaar kan worden geconcludeerd dat de beschikbaarheid van een aansprakelijkheidsverzeke-
ring geen nadelige invloed heeft op de prikkelwerking uitgaande van de aansprakelijkheidsregels,
op voorwaarde dat problemen inzake moral hazard en averechtse selectie onder controle kunnen
worden gehouden. Indien een verzekeringsdekking beschikbaar is, zal de risicoaverse dader een
dekking nemen onder een regime van risicoaansprakelijkheid en het risicoavers slachtoffer bij een
regime van foutaansprakelijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid zal een aansprakelijkheidsverzeke-

Shavell, S., "Accident Law", Ac, 212.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 134.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 212-213.
Shavell, S., "Accident Law", Ac, 213.
Shavell, S., "On Liability and Insurance", o.c, 121-122.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 136.
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ring de maatschappelijke welvaart verhogen en bij foutaansprakelijkheid een first party verzeke-
ring.

2.5.

Op verscheidene plaatsen in dit onderzoek werd reeds gewezen op de noodzaak van concurrentie
op de verzekeringsmarkten. Hieronder wordt besproken in welke mate een daadwerkelijke con-
currentie op de verzekeringsmarkt kan bijdragen tot een verhoging van de maatschappelijke wel-
vaart.

Net zoals op eender welke andere markt, worden de prijzen op de verzekeringsmarkt bepaald door
het spel van vraag en aanbod. Hierbij is het aanbod van verzekeringen zeer prijselastisch, voorna-
melijk voor die verzekeringstakken met eenvoudige kostenstructuur, waar met andere woorden de
gemiddelde kosten per overeenkomst constant zijn of zelfs een licht dalende trend vertonen". De
prijselasticiteit impliceert dat wanneer de vraag naar verzekeringsdekking stijgt, een uitbreiding
van het aanbod mogelijk is zonder stijging van de premie*". Vandaar zal op een competitieve
markt een stijging van de premie niet kunnen worden verklaard door een toegenomen vraag.
Enkel indien de verwachte schade verhoogt, zal dit leiden tot een hogere premie*'.

Op een competitieve verzekeringsmarkt zal de actuariele premie nagenoeg gelijk zijn aan de ver-
wachte schade, vermeerderd met de administratieve kosten". /I co/i/rar/o vloeit hieruit voort dat
bij onvoldoende competitie er een groter verschil zal bestaan tussen de premie en de verwachte
schade, waardoor de verzekeraar hoge winsten kan opstrijken. Hierboven werd reeds gesteld dat
de beschikbaarheid van een aansprakelijkheidsverzekering geen nadelige invloed heeft op de prik-
kelwerking uitgaande van de aansprakelijkheidsregels. Een aansprakelijkheidsverzekering wijzigt
weliswaar deze prikkels, maar daartegenover staat dat een dergelijke dekking, indien gekocht op
een competitieve markt, equivalente prikkels in het leven roept. Enkel bij informatieasymmetrie
zal het morele risico een efficiente oplossing in de weg staan. De vraag rijst hier welke invloed
concurrentie op de verzekeringsmarkt heeft op de negatieve gevolgen van het morele risico.

Zoals eerder betoogd, kan het morele risico worden beperkt door de verzekerde deels zelf aan het
risico bloot te stellen. De meest efficiente situatie is evenwel die waarin volledige dekking word!
verleend. Daarom geniet vanuit nutsmaximaliserend oogpunt de controle van de verzekeraar met
aanpassing van de premie de voorkeur boven de gedecltelijke blootstelling van de verzekerde.
Precies op dit punt kan de concurrentie op de verzekeringsmarkt leiden tot het wegwerken van de
negatieve gevolgen van het morele risico. De concurrentie zal ertoe leiden dat de verschillende
verzekeraars verschillende reducties toestaan naar gelang van de door de verzekerde uitgeoefende
zorg.

De mogelijkheid waarover de verzekeraar beschikt om het niveau van efficiente zorg te bepalen
speelt hier een belangrijke rol. In het algemeen wordt aangenomen dat het makkelijker is de pre-
mie te laten fluctueren a rato van de genomen voorzorgsmaatregelen bij grote risico's dan bij

Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 326.
Adams, M., "Gefahrdungs- und Verschuldenshaftung", Ac, 215-216; Freeh, III, F.E. en Samprone, J-.
"The Welfare Loss of Excess Non-Price Competition: the Case of Property Liability Insurance", .Aw-
na/ o/Law a/irf £CO/IOWJ/CS, 1980,429 e.v.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 326.
Op een competitieve markt zullen ook deze kosten tot een minimum worden teruggebracht aangezien
deze kostenbeheersing een element bij uitstek kan zijn waar de ene verzekeraar zich kan onderscheiden
van de andere.
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massarisico's". Bij massarisico's zijn de kosten van ex an/e controles immers dermate hoog dat
het enkel efficient is expos/ controle uit te voeren", met name na een schadegeval".

De traditionele manier om bij consumentenverzekeringen de verzekerde te belonen voor het in
acht nemen van efficiente zorg, is de premie te bepalen op basis van een bonus-malus systeem (ex
part controle van het gedrag van de verzekeringsnemer). Uiteraard is ook een ex ante controle
niet uitgesloten; dit kan er bijvoorbeeld in bestaan dat bij verandering van verzekeringsmaat-
schappij de nieuwe verzekeraar een attest vraagt waaruit de bonus-malus graad van de verzekerde
blijkt. Een goed werkend bonus-malus systeem zal voor een goed risico direct resulteren in een
reductie van de premie**. Indien de verzekeraar onvoldoende informatie heeft over de wijze waar-
op de verzekerde het risico kan beinvloeden, kan het zinvol zijn een franchise (eigen risico) of
vrijstelling in te bouwen. . . . . . .

Uit de beschrijving van het bonus-malus systeem en de franchise, kan het belang worden afgeleid
van concurrence op de verzekeringsmarkt. De factor waarmee de basispremie wordt vermenig-
vuldigd, kan enkel verschillen van verzekeraar tot verzekeraar indien op dit vlak concurrence
mogelijk is. Bij onvoldoende concurrence zal het gedrag van een voorzichtige verzekerde onvol-
doende worden beloond en zal de prikkel om schadeverwekkend gedrag te vermijden verminde-
ren of teloor gaan. Hetzelfde kan worden gezegd inzake het hanteren van een franchise. Is er on-
voldoende concurrence op de verzekeringsmarkt, dan zal de hoogte van de vrijstelling onvol-
doende worden gerelatecrd aan dc premievermindering. Dit leidt ook tot de nodige problemen op
het vlak van de risicospreiding. Indien een bepaalde persoon zo sterk risicoavers is dat hij geen
enkel deel van het risico zelf wil dragen en overeenkomstig de graad van zijn risicoaversie bereid
is hiervoor de premie te betalen, dan kan dit onmogelijk zijn op een niet-concurrentiele verzeke-
ringsmarkt, waar een monopolistische verzekeraar enkel dekkingen zal aanbieden met een be-
paalde vrijstelling.

Uit deze elementen kan worden afgeleid dat het concurrentierecht dat mededinging op de verze-
keringsmarkt toelaat, meteen ook in staat zal zijn de negatieve gevolgen van informatieasymme-
trie (minstens ten dele) op te vangen. Een concurrentiele verzekeringsmarkt geeft met andere
woorden een prikkel aan de verzekeraar om correcte informatie te verzamelen en om het gedrag
van de verzekerde nauw op te volgen. Het mededingingsrecht, dat kartelvorming tegengaat, kan
dus een efficient ongevallenrecht ondersteunen".

Immers, bij gebrek aan concurrence verliest de verzekeringsnemer minstens een dee! van de prik-
kel om schadeverwekkend gedrag te vermijden: hij wordt onvoldoende beloond voor de door hem
genomen voorzorgmaarregelen. Dit zal zich vertalen in een hoger aantal ongevallen en dus een
verhoging van het ongevalrisico. Tegelijk zullcn de premies niet meer beantwoorden aan de ac
tuarieel eerlijke premie; deze zal een stuk hoger liggen dan de verwachte ongevalkosten en de

Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 327. >•"
Adams, M., "GefShrdungs- und Verschuldenshaftung", Ac, 227.
Zo zal na een auto-ongeval de verzekeraar bijvoorbeeld onderzoeken of de verzekerde zijn autogordel
om had; voor de verzekeraar is het onmogelijk om dat ac anfe te controleren.
Volgens het bonus-malus systeem wordt de basispremie berekend - in functie van leeflijd, type wagen
etc. - en vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Stel dat de basispremie 100 bedraagt, dan zal de
premie van een voorzichtige verzekeringsnemer worden vermenigvuldigd met factor 0,9; bij een min-
der voorzichtige verzekerde bij wie zich meerdere schadegevallen hebben voorgedaan, zal de premie
bijvoorbeeld worden vermenigvuldigd met factor 1,5. De premie van de voorzichtige verzekerde zal 90
bedragen; deze van de minder voorzichtige verzekerde 150.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 328-329.
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administratieve kosten. De door de verzekeraars geinde premies zullen te hoog liggen waardoor
de verzekeraar extra winst kan opstrijken. ,

2 . ( 5 . C V > « C / « S / « .-.-• . . . . . , , - ? . :: K i - . :• ;

De risicoaversie van een persoon kan worden weggenomen door het afsluiten van een verzeke-
ringscontract. Dit geldt ook voor een aansprakelijkheidsverzekering. Toch dient aan een aantal
voorwaarden te zijn voldaan vooraleer verzekeringen ook de maatschappelijke welvaart zullen
verhogen. In de eerste plaats dient de verzekeringsmarkt competitief te zijn; daamaast moeten
zowel het morele risico als de averechtse selectie onder controle blijven.

Van een moreel risico is sprake wanneer de loutere beschikbaarheid van een verzekeringsdekking
het gedrag van de verzekerde zal wijzigen, wat resulteert in een toename van het risico. Door de
verzekerde gedeeltelijk zelf bloot te stellen aan het risico of door het gedrag van de verzekerde te
controleren met een eventuele aanpassing van de premie, kan het morele risico worden uitgeslo-
ten of beperkt. Aangezien het maatschappelijke nut in principe wordt geoptimaliseerd door het
verlenen van een volledige dekking, zal het de voorkeur genieten om de premie aan te passen in
functie van de controle van het gedrag van de verzekeringsnemer of van de verzekerde. Indien er
onvoldoende informatie beschikbaar is over het gedrag van deze personen, zal het aangewezen
zijn om het morele risico in te perken via gedeeltelijke blootstelling aan het risico.

In de mate waarin de verzekeraar over onvoldoende informatie beschikt (in rechtseconomische
termen wordt dan gesproken van een informatieasymmetrie in hoofde van de verzekeraar), kan
het probleem van de averechtse selectie opduiken. Onvoldoende informatie van de kant van de
verzekeraar zal leiden tot een te brede omschrijving van de risicogroepen, waardoor de goede risi-
co's de groep zullen verlaten. Dit zal het geval zijn zodra de gemiddelde premie van een risi-
cogroep te hoog wordt in de ogen van de personen die een goed risico vertegenwoordigen. De
beste remedie tegen het probleem van de averechtse selectie is een strakke omschrijving van de
verschillende risicogroepen.

Een voldoende concurrentie op de verzekeringsmarkt is in dit kader van groot belang aangezien
zij een antwoord zal kunnen bieden op de informatieasymmetrie in hoofde van de verzekeraar en
aangezien het gedrag van een voorzichtige verzekeringsnemer zal worden beloond. Gebrekkige
concurrentie zal voorzichtig gedrag niet (voldoende) belonen, waardoor het ongevalrisico ver-
hoogt. - , - r • •

3 . ECONOMISCHE ANALYSE VAN EEN VERPUCHTE VERZEKERING

Uit de analyse in vorige paragrafen van dit hoofdstuk is gebleken dat verzekering de maatschap-
pelijke welvaart kan verhogen en werd het belang aangetoond van een competitieve verzekerings-
markt. In deze paragraaf wordt nagegaan of het verplicht stellen van een (aansprakelijkheids)-
verzekering de maatschappelijke welvaart kan verhogen (§ 3.1). Met name wordt onderzocht of
twee klassieke argumenten om een aansprakelijkheidsverzekering verplicht te stellen - bescher-
ming van het slachtoffer tegen mogelijke insolventie van de dader en remedie tegen een problecm
van informatieasymmetrie - vanuit rechtseconomisch perspectief verantwoord zijn. Deze twee
argumenten worden respectievelijk in paragrafen 3.2 en 3.3 aan de orde gesteld. Een evaluatie van
de verplichte verzekering wordt gegeven in paragTaaf 3.4.
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j /. F«p/ic/»te aa«spra*e/i/*A«</sverzeA;m«g ew

Een verzekering zal de maatschappelijke welvaart verhogen door een risico weg te nemen van een
risicoaverse dader en het over te dragen naar een verzekeraar die dat risico beter kan spreiden. Op
het vlak van de maatschappelijke welvaart impliceert dit niet alleen dat het verwachte nut van de
dader toeneemt, maar ook dat hij het zal wagen om bepaalde risicovolle en maatschappelijk nut-
tige activiteiten uit te voeren - die hij bij afwezigheid van verzekering misschien niet zou uitvoe-
ren.

De beschikbaarheid van een verzekeringsdekking zal in een aantal gevallen de prikkelwerking
van het aansprakelijkheidsrecht beinvloeden; maar bijvoorbeeld via de aanpassing van de polis-
voorwaarden zal de verzekeraar de prikkelfunctie ovememen. Toch is het zo dat zelfs indien een
aansprakelijkheidsverzekering tot een moreel risico leidt, de stelling blijft gelden dat een verzeke-
ringsdekking de maatschappelijke welvaart zal verhogen. Een volgend element in de analyse is
dan ook de vraag of een verp/jcA/e verzekering eenzelfde gunstige invloed heeft.

Hierboven werd reeds aangetoond dat niettegenstaande in sommige gevallen een moreel risico
kan ontstaan, een aansprakelijkheidsverzekering de maatschappelijke welvaart verhoogt. Indien
bijgevolg voldocnde concurrcntie aanwezig is op de verzekeringsmarkt en het morele risico onder
controle kan worden gehouden, bestaat er geen economische reden voor de overheid om hierin
tussen te komen^. De risicoaversie van de verschillende personen en bedrijven varieert en dus is
ook de vraag naar verzekeringsdekking verschillend.

Het is zonder meer de verdienste van de rechtseconomische analyse om een duidelijke scheiding
te maken tussen een vraag naar verzekering en de noodzaak om aansprakelijkheidsverzekering
ook verplicht te stellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, leidt een vraag naar een
verzekeringsdekking er niet noodzakelijkerwijze toe dat een verplichte verzekering zinvol zou
zijn. Met andere woorden, het is niet omdat de markt automatisch een vraag zal genereren en
omdat verzekeringen kunnen leiden tot een verhoging van de maatschappelijke welvaart, dat
meteen het kopen van een dergelijke verzekeringsdekking verplicht dient te worden gesteld.

Laten we uitgaan van de veronderstelling dat een potentiele dader niet verplicht is om een aan-
sprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De vraag naar verzekering zal dan afhangen van zijn hou-
ding ten aanzien van het risico. Indien de dader sterk risicoavers is, zal enkel een volledige dek-
king zijn welvaart maximaliseren; is de risicoaversie evenwel niet zo sterk, dan zal dat individu
kiezen voor gedeeltelijke delddng. Uiteraard zal de vraag naar verzekering ook in sterke mate
afhangen van de prijs die moet worden betaald om de risicoaversie weg te nemen, namelijk de
hoogte van de verzekeringspremie. Het spreekt voor zich dat op dit vlak een hoge concurrence
tussen verzekeraars een gunstige invloed zal uitoefenen op deze premie.

Is de persoon risiconeutraal, dan zal er in die hypothese geen vraag naar verzekering bestaan. Bij
een relatief geringe risiconeutraliteit kan de optimale situatic voor de dader erin bestaan voor het
deel waarin hij aan het risico blijft blootgesteld, een beroep te doen op andere mechanismen dan
een aansprakelijkheidsverzekering, bijvoorbeeld door een vorm van ondcrlinge verzekering.

Indien een goed geinformeerde dader geen verzekering wenst te kopen, of indien hij slechts een
gedeeltelijke dekking zou kopen, dan zal het verplicht stellen van de verzekering de maatschap-
pelijke welvaart niet verhogen. Hierbij rijst de vraag of de overheid die de dekking verplicht stelt

Shavell, S., "On liability and Insurance", o.c, 121-122.
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over betere informatie beschikt over de risicoaversie van de dader dan de dader zelf. Het gevaar
bij een verplichte verzekering is dat de hoogte van deze verplichte dekking weinig ruimte laat
voor nuances, hetgeen zeker bij een gemiddelde risicoaverse dader (die zou verkiezen deels aan
het risico blootgesteld te blijven) de maatschappelijke welvaart zal verminderen. Indien de dader
wordt verplicht een hogere dekking te nemen dan de dekking die hij zou wensen te kopen a rato
van zijn houding ten aanzien van het risico, betekent dat meteen dat hij een relatief hoge premie
zal betalen. Deze premie zal in ieder geval hoger liggen dan zijn verwacht nut". Zeker bij hoog
gespecialiseerde industrieen kan ervan worden uitgegaan dat vooral de dader over voldoende
informatie beschikt aangaande zijn risico en dat de dader zelf zijn risicoaversie perfect kan in-
schatten.

Daarenboven veroorzaakt een verplichte verzekering administratieve kosten met betrekking tot de
goedkeuring en de controle van de dekking. Een dader die een verzekeringsdekking kan kopen op
een competitieve markt zal daarom, wil hij bijvoorbeeld van verzekeraar veranderen, bijkomende
administratieve kosten moeten maken. Het is hierbij lang niet zeker of deze extra kosten ook
voordelen met zich meebrengen.

Tenslotte kan ook worden geargumenteerd dat het verplicht stellen van een verzekering een nega-
tieve invloed kan hebben op de concurrence en vanuit die optiek ook een welvaartsverlies kan
veroorzaken. Stel bijvoorbeeld dat op een gegeven lokale markt 10 bedrijven actief zijn, waarvan
5 grote bedrijven en 5 kleine familiale ondernemingen. Het lijkt redelijk om ervan uit te gaan dat
de kosten van een verzekeringsdekking voor de grote ondememing makkelijker te dragen zijn,
dan voor de kleine ondernemingen. De impact van het verplicht stellen van een verzekeringsdek-
king die voor alle ondernemingen dezelfde is, zal voor de kleine ondernemingen relatief belang-
rijker en moeilijker om dragen zijn dan voor de grote ondernemingen. Het is overigens niet uitge-
sloten dat voor precies eenzelfde te dekken bcdrag, de premie voor de kleine ondernemingen, die
slechts een beperkt aantal polissen hebben afgesloten, hoger zal liggen dan voor de grotere onder-
neming. Op deze manier kan een stijging van de kosten ingevolge een verplichte verzekering het
aantal concurrenten op een markt beperken.

Er kan worden geconcludeerd dat het enkele feit dat er in een bepaalde situatie een vraag naar
verzekering zal bestaan, geen valabel argument is om de verzekering meteen verplicht te stellen.
Eens die vraag er is zal de werking van het marktmechanisme automatisch tot de meest efficiente
oplossing leiden. Indien uit het feit dat in een gegeven situatie een vraag van verzekeringsdekking
bestaat, wordt afgeleid dat deze dekking ook dient te worden verplicht gesteld, wordt voorbijge-
gaan aan de negatieve gevolgen op het vlak van het welvaartsverlies.

Vaak wordt cvenwel aangevoerd dat de verzekering wordt verplicht gesteld om slachtoffers te
beschermen tegen de mogelijke insolventie van de dader of omdat de dader niet over voldoende
informatie beschikt. Beide argumenten worden hieronder besproken. ,

5.2. Fierp/icAte verzeAmng «/s a/iryvoorrf op moge/i/fte inso/ve/tft'e van rfe </a</er

In het uitgebouwde rechtseconomische model werd uitgegaan van de veronderstelling dat a/fe
schade werd vergoed, dat met andere woorden de negatieve effecten van de aetiviteit volledig
worden geintemaliseerd. Onderzocht dient te worden of deze stelling ook opgaat indien de schade
groter zal zijn dan het vermogen van de dader; wanneer met andere woorden de totale schade
dermate groot kan zijn, dat dit de insolventie van de dader tot gevolg kan hebben.

Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 304.
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Ervan uitgaande dat het aansprakelijkheidsrecht aan de dadcr een prikkel geeft tot zorgvuldig
gedrag, kan worden gesteld dat zodra de verwachte schade groter is dan het vermogen van de
dader, hij geen optimale zorg meer zal aanwenden. Het deel van de schade dat het vermogen van
de dader overtreft, zal door de gemeenschap worden gedragen waardoor niet alle kosten worden
geinternaliseerd™. De dader zal als maximale aansprakelijkheid de grens van zijn eigen vermogen
in aanmerking nemen. Een potentiele schade die groter is dan het eigen vermogen van de dader
heeft dan ook eenzelfde effect als een beperkte aansprakelijkheid: de dader weet dat hij sowieso
slechts een deel van de schade zal dienen te vergoeden. Hij zal minder zorg besteden dan bij
volledige aansprakelijkheid omdat hij weet dat het aanwenden van meer zorg niet zal resulteren in
een geringere aansprakelijkheid.

Indien een dader een vermogen heeft van 100.000 euro, maar een schade kan veroorzaken van
500.000 euro, zal hij handelen alsof de schade maximaal 100.000 euro bedraagt. Het gevolg
hiervan is dat de dader te veel risicovolle activiteiten zal uitvoeren en dat hij onvoldoende prik-
kels zal hebben om zorg uit te oefenen". Tegelijk zal de dader minder geneigd zal zijn om een
volledige aansprakelijkheidsverzekering te kopen: een deel van de premie zou dienen om schade
te vergoeden waarvoor hij sowieso niet zou moeten instaan. Het kan met andere woorden voor de
dader rationed zijn om geen volledige dekking te kopcn of zelfs om zich helemaal niet te verze-
keren. Een beperkte aansprakelijkheid zal niet alleen leiden tot een probleem van "underdeterren-
ce", maar zal ook vanuit het standpunt van de distributieve efficientie negatieve gevolgen hebben:
niet alle schade van slachtoffers zal worden vergoed. Hieronder wordt eerst dit laatste element aan
de orde gesteld; nadien wordt aandacht besteed aan de gebrekkige prikkelwerking van het aan-
sprakelij kheidsrecht.

Erkan worden vastgesteld dat met name vanuit het standpunt van de distributieve efficientie een
verplichte verzekeringsdekking wel degelijk zinvol kan zijn, voorzover een reeel insolventie-
gevaar van de dader bestaat. Bij een zware milieuramp is het bijvoorbeeld niet uitgesloten dat ook
een aanzienlijk deel van het vermogen van de dader zal zijn teloor gegaan, waardoor mctcen ook
de beschikbare bedragen voor de slachtoffers van een dergelijke ramp - die geen bevoorrechte
schuldeiser zijn - afhemen. Bij reeel insolventiegevaar van de dader zal een verzekeringsdekking
fungeren als een soort "garantiefonds"; hiermee wordt bedoeld dat via een verzekeringsdekking
bij een afzonderlijke persoon (namelijk de verzekeraar) middelen worden gereserveerd die geen
invloed zullen ondervinden van een eventueel faillissement van de dader. Uiteraard zal het nemen
van een verzekeringsdekking niet de enige manier zijn om een aantal middelen te "reserveren"
voor slachtoffers. Er kan worden gedacht aan een bankgarantie, of aan het verstrekkcn van een
andere financiele zekerheid.

Een tweedc thema dat in dit kader dient te worden bestudeerd, heeft betrekking op de gebrekkige
prikkelwerking. De vraag rijst of, in gevallen waar de prikkels van de dader zijn aangetast omdat
hij maximaal ten belope van zijn gehele vermogen aansprakelijk is, een verplichte verzekerings-
dekking deze gebrekkige prikkelwerking kan remedieren.

De mate waarin een dader een verzekeringsdekking zal kopen, zal afhangen van een aantal facto-
ren. De meest determinerende factoren zijn uiteraard zijn risicoaversie en de relatie tussen de

Posey, L.L., "Limited Liability and Incentives when Firms can inflict Damages Greater than Net
Worth", //i/erna/f'o/ia/ Review o / Iaw anrf £co/iom;cs, 1993, vol. 13, 325.
Shavell, S., "The Judgment Proof Problem", //i/eraa/iorni/ flev/ew o / i w am/ £cofio/nicr, 1986,43.

529



Efficiente preventie en compensatie van catastroferisico's

grootte van zijn vermogen en de verwachte schade^. Precies de correcte inschatting hiervan, is
voor de wetgever een uiterst moeilijke taak.

In eerste instantie kan worden aangenomen dat de risicoaversie van een hele groep van daders/
exploitanten onmogelijk door de wetgever in het algemeen kan worden bepaald. Daarnaast is het
niet uitgesloten dat binnen eenzelfde onderneming waarvan de activiteiten zich over verschillende
sites uitstrekken, de risicoaversie zal verschillen van site tot site. Factoren zoals de nabijheid van
andere gevaarlijke industriee'n, het risico om getroffen te worden door overstroming, etc. hebben
zeker een effect op de risicoaversie".

In tweede instantie moet ermee rekening worden gehouden dat het vermogen van elke dader
verschilt en dat zelfs het vermogen van eenzelfde ondememing - zeker van een beursgenoteerde
vennootschap - kan varieren. Het lijkt dus weinig zinvol om de hoogte van de verzekeringslimiet
in een wet of in een verdrag op te nemen. Doordat onvoldoende kan worden ingespeeld op de
eigenheid van elke dader, treedt een aanzienlijk welvaartsverlies op. Er kan bijvoorbeeld voor
worden gepleit dat de hoogte van de te kopen dekking wordt bepaald door de vergunningverle-
nende overheid.

Zoals eerder aangegeven, kan de loutere beschikbaarheid van een verzekeringsdekking de prik-
kels van de dader aantasten (moreel risico). Dit geldt uiteraard evenzeer in gevallen waarin het
nemen van een verzekeringsdekking verplicht wordt gesteld. Indien de verzekeraar over voldoen-
de informatie beschikt en de premie kan aanpassen in functie van de door de dader in acht geno-
men voorzorgsmaatregelen, zal geen moral hazard-probleem rijzen. In dit geval zal de verzeke-
raar de preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht overnemen. Een controle vanwege de
verzekeraar zal dan ook zinvol zijn omdat dit het risico tot minder zorgvuldig gedrag zal vermin-
deren™

Maar indien het voor verzekeraars onmogelijk of te duur is om het gedrag van de verzekeringsne-
mer te controleren, zal een vcrplichte verzekeringsdekking het effect van de gebrekkige prikkel-
werking ingevolge het beperkte vermogen van de dader, alleen maar versterken". In gevallen
waar een verplichte verzekering het morele risico in de hand werkt, kan het verplicht stellen van
een verzekering het insolventierisico van de dader niet opvangen. De mogelijkheid tot het beheer-
sen van het morele risico zal dus een belangrijk element zijn om al dan niet over te gaan tot het
invoeren van een verzekeringsplicht.

Metecn is ook duidelijk waarom met name de combinatie tussen een verplichte verzekering en het
beperken van de aansprakelijkheid tot het bedrag van de verzekeringslimiet nadelige economische
gevolgen kan hebben: omdat het niet mogelijk is om de dader zelf gedeeltelijk aan het risico bloot
te stellen, zal het morele risico enkel via de polisvoorwaarden kunnen worden beperkt". Kan het
gedrag van de verzekeringsnemer niet worden gecontroleerd, dan kan het in een aantal situaties
zelfs aangewezen zijn om een verbod tot het nemen van een aansprakelijkheidsverzekering op te

Shavell, S., "Accident Law", Ac, 241.
Het zijn in ieder geval factoren die een invloed zullen hebben op de door de verzekeringsnemer te
betalen verzekeringspremie.
Jost, P.J., "Limited Liability and the Requirement to Purchase Insurance", /n/e/Tiafiomj/ /?evieiv o/iflf
and £cono/H/cs, 1996, 263.
Shavell, S., "Accident Law", / . c , 241.
Faure, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 308.
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leggen". Uiteraard moet rekening worden gehouden met het feit dat een dergelijk verbod tot
welvaartsverlies kan leiden: door het verbod zal de dader meer zorg aanwenden.

Indien wordt aangenomen dat het morele risico kan worden beperkt en indien er ook andcre rede-
nen zouden bestaan om een verzekering verplicht te stellen, dan nog dient de vraag te worden
bcantwoord tot op welk niveau de dekking dient te worden verplicht gesteld.

Wordt de grens van de verzekeringsplicht gelegd in de buurt van het vermogen van de dader, dan
zal dit in principe weinig tocvoegen aan de gebrekkige prikkelwerking. Minstens is vereist dat de
dader deels aan een eigen risico wordt blootgesteld om bijkomende prikkels in het leven te roe-
pen.

Het kan evenwel ook zinvol zijn om de dader te verplichten een dekking te nemen die hoger ligt
dan het eigen vermogen. Dit zal met name het geval zijn voor daders met een hoge graad van
risicoaversie. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een hoog niveau van zorg zal worden aan-
gewend door een onderneming waarvan het eigen vermogen sterk afhangt van externe factoren.
Dit zal met name het geval zijn voor beursgenoteerde vennootschappen waarvan de aandelen in
belangrijke mate in handen zijn van niet-institutionele beleggers. Aangenomen mag worden dat
kleinere aandeelhouders vrij sterk reageren op negatieve berichten zodat de geringste fout van de
ondememing wordt afgestraft. Voor een dergelijke onderneming zal de reputatie van het bedrijf
uitermate belangrijk zijn; hoewel in een aantal gevallen overdreven zorg zal worden aangewend,
zal dit niet opwegen tegen de positieve gevolgen in termen van ongevallenpreventie.

Uit bovenstaande analyse kan dus worden afgeleid dat een verplichte verzekering de geringere
prikkel van de dader - veroorzaakt door het feit dat hij niet alle schade kan vergoeden - kan
herstellen op voorwaarde dat het gedrag van de verzekerde kan worden gecontroleerd tegen rede-
lijke kosten *, dat deze dekking kan worden gekocht op een competitieve verzekeringsmarkt en
datde dader in alle gevallen voor een deel zelf aan het risico blijft blootgesteld.

Dit neemt niet weg dat er ook andere manieren bestaan om een eventuele gebrekkige prikkel-
werking van de dader op te vangen. Vooral de kcuze voor een aansprakelijkheidsregel kan hier
een belangrijke rol spelen. Bij foutaansprakelijkheid zal de dader namelijk hoe dan ook efficiente
zorg aanwenden omdat hij daardoor aan aansprakelijkheid kan ontkomen. Bij risicoaansprake-
lijkheid daarentegen zal de dader onvoldoende zorg besteden zodra de potentiele schade groter is
dan zijn vermogen". Zodra de totale verwachte schade toch hoger ligt dan het vermogen van de
dader, zal hij bij risicoaansprakelijkheid een te laag niveau van zorg aanwenden. In deze hypothe-
se zal het verwachte verlies immers maximaal gelijk zijn aan zijn vermogen, tcrwijl de schade
veel groter zal zijn. Vandaar kan het bij mogclijke insolventie van de dader efficienter zijn om een
regime van foutaansprakelijkheid in te voeren .

Daarnaast kan het ook zinvol zijn om de mogelijkheid om risicovolle activiteiten te verrichten, te
verbinden aan bepaalde minimumeisen inzake eigen vermogen. Dit kan vrij makkelijk worden

Shavell, S., "Accident Law", Ac, 242.
In recentere publicaties wordt de noodzaak benadrukt om te investeren in veiligheid en om het gedrag
van de potentiele dader te controleren door de overheid. Zie met name Boyd, J. en Ingberman, D.E.,
"Noncompensatory Damages and Potential Insolvency", ./owr/ia/ o/ iega/ Starf/es, 1994, 895-910; Jost,
P.J., "Limited Liability and the Requirement to Purchase Insurance", o.c, 259-276;
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 306.
Landes, W. en Posner, R., "Tort Law as a Regulatory Regime for Catastrophic Personal Injuries",
A«mii/ o/A-ega/ Srurf/ei, 1984,417-434.
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geregeld in de milieuvergunning van de desbetreffende activiteit. Tegelijk zou de toezichthouden-
de overheid over de mogelijkheid moeten kunnen beschikken om bijvoorbeeld de vergunning in
te trekken zodra het eigen vermogen onder een bepaald niveau daalt.

Het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering is bijgevolg niet de enige manier om
het insolventierisico van de dader op te vangen. Een algemene plicht voor grote groepen van
daders zal evenwel uit den boze zijn. Indien er voor de verplichte verzekering wordt gekozen, dan
dient deze nauw te beantwoorden aan de risicoaversie van de dader en dient ook rekening te wor-
den gehouden met diens vermogen. De vergunningverlenende overheid kan hier een zeer belang-
rijke rol spelen.

J.3. Kerp/ic/ife verzeArer/ng a/s anftvoorrf op een //i/brmflricasvw/wcfrie

Verzekering wordt ook vaak verplicht gesteld als remedie tegen een informatietekort van de
dader. Deze kan zijn houding ten aanzien van het risico verkeerd inschatten of kan niet op de
hoogte zijn van het feit dat een bepaalde verzekeringsdekking voorhanden is. In feite kan deze
problematiek zowel worden beschouwd als een gebrekkige vraag vanwege de dader of als het
gevolg van een informatieasymmetrie tussen dader en verzekeraar.

Indien wordt geoordeeld dat de dader zijn risicoaversie verkeerd inschat, dan impliceert dit
meteen dat hij een verkeerd beeld heeft van zijn vraag naar verzekering. Er zou kunnen worden
geargumenteerd dat in gevallen waar de dader een verzekering zou moeten hebben, maar waar hij
dit niet doet, het verplicht stellen van een dekking hieraan tegemoet kan komen. Maar dit veron-
derstelt dat de reguleerder (meestal de wetgever) beter in staat is om de risicoaversie van de dader
of van een hele sector in te schatten dan de dader of een groep van daders. Het is zeer de vraag of
dit een realistischc assumptie is. Daarenboven rijst de vraag waarom uitsluitend een informatie-
asymmetrie ten aanzien van de vraag naar verzekeringen moet worden gecorrigeerd. Aangenomen
mag worden dat een onderneming evenzeer bij andere beslissingen niet altijd over de juiste of
volledige informatie beschikt. Er kan omgekeerd worden aangenomen dat wanneer een onderne-
mer weet dat cr een risico op informatieasymmetrie bestaat, hij precies een prikkel zal hebben om
de nodige informatie in te winnen.

Eerdcr werd besproken dat averechtse selectie in wezen het gevolg is van een informatie-
asymmetrie tussen de verzekeraar enerzijds en de dader anderzijds. De kern van de geschetste
problematiek is dat de dader vaak beter weet dan de verzekeraar of hij een goed dan wel een
slecht risico is en dat de dader zijn graad van risicoaversie vrij goed weet in te schatten. De verze-
keraar zal in dat geval de verzekerde in een "verkeerde" groep indelen waardoor de vastgestelde
gemiddelde premie voor een goed risico te hoog zal zijn en waardoor deze de groep zal verlaten.
Het verplicht stellen van een verzekering zou een oplossing kunnen bieden omdat de goede risi-
co's worden verplicht om in de groep te blijven, ook al is de gemiddelde premie voor hen te
hoog". Uiteraard leidt deze oplossing tot een welvaartsverlies omdat de goede risico's de slechte
risico's dan als het ware subsidieren. Dit zal een negatieve invloed hebben op de prikkels van de
goede risico's.

Ook hier kan worden gesteld dat een verplichte verzekering de prikkel in hoofde van de verzeke-
raar, om zoveel mogelijk informatie in te winnen over het risico van zijn verzekerde, kan aantas-
ten. Nochtans kan worden aangenomen dat op een competitieve markt de verzekeringsnemer en

Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", /.c, 308.
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de verzekeraar belang zullen hebben bij een goede samenwerking en dus een uitwisseling van
informatie: dit zal een gunstig effect hebben op de premie.

Een aantal economen schuift als oplossing voor de averechtse selectie naar voren dat, indien de
overheid tcgen lagerc kosten de informatie kan verkrijgen dan de verzekeraar, het efficient kan
zijn om de verzekering door de overheid ter beschikking te stellen^ of om dcze informatie door te
geven aan de verzekeraars". Op basis van deze theorieen kan een verplichte aansprakelijkheids-
verzekering dienen als een remedie tegen averechtse selectie, op voorwaarde dat er effectief spra-
ke is van informatieasymmetrie. Het is echter zeer de vraag of, zeker wat grote industriele activi-
teiten betreft, de overheid over betere informatie beschikt dan de dader en of de overheid deze
informatie tegen een lagere kost kan verkrijgen.

Een verzekeringsdekking zal bijdragen tot een verhoging van de maatschappeiijke welvaart in de
mate waarin deze dekking de risicoaversie van de dader wegneemt en in de mate waarin deze
dekking kan worden aangekocht op een competitieve verzekeringsmarkt. De kans dat een ver-
plichte verzekering precies die dekking verplicht stelt die de dader zou nemen bij afwezigheid van
een verplichte dekking is klein, wat een welvaartverlies tot gevolg heeft.

Wat zware milieurisico's betreft, lijkt enkel het insolventierisico van de dader een valabel argu-
ment om een aansprakelijkheidsverzekering verplicht te stellen. Immers, bij faillissement van de
dader zullen slachtoffers als niet-bevoorrechte schuldeisers weinig kans maken om de door hen
geleden schade terug te vorderen. Indien kan worden gesproken van een reeel insolventierisico,
betekent dit dat het vermogen van de dader niet zal volstaan om alle schade te vergoeden; er is
met andere woorden sprake van een beperkte aansprakelijkheid.

Een verplichte dekking die evenredig is aan de risicoaversie van de dader en aan diens vermogen,
kan wel degelijk dienen als remedie tegen de gebrekkige prikkelwerking van een beperkte aan-
sprakelijkheid.

Het tweede klassieke argument voor de rechtvaardiging van een regime van verplichte verzeke-
ring, namelijk als remedie tegen een informatieasymmetrie, lijkt weinig aannemelijk. Zeker ten
aanzien van zware milieurisico's is het belangrijk dat de verschillende betrokken partijen de nodi-
ge prikkels behouden om informatie in te winnen over de activiteiten, het risico etc.

Ook hier is dus het belang aangetoond van voldoende concurrence op de verzekeringsmarkt. Het
welvaartsverlies op een niet-competitieve verzekeringsmarkt, zal inderdaad negatief worden bei'n-
vloed indien het kopen van een verzekeringsdekking verplicht wordt gesteld. Hoewel op zich een
verplichte verzekering een antwoord kan bieden op het insolventierisico van de dader, zal een ver-
zekeringsplicht leiden tot nog meer welvaartverlies bij gebrekkige concurrentie*''. In de eerste
plaats zal een beperkte concurrence leiden tot inefficient hoge premies. Door het beperkte aantal
actoren aan de aanbodzijde van verzekeringen, zal de verzekeringsnemer er niet in slagcn enige
Wga/mng power te gebruiken. Het zal met andere woorden zeer moeilijk zijn om offertes van

Pauly, M., "Overinsurance and Public Provision of Insurance: the Rules of Moral Hazard and Adverse
Selection", (?ufl/7e/y ./our/ia/ o/£cono/m'cs, 1974, 44-62.
Rothshild, M. en Stiglitz, J., "Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Eco-
nomics of Imperfect Information", guorter/y ./onma/ o/£cono/mcs, 1976, 629-649.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 330. - •
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verschillende verzekeraars te bekomen om op basis hiervan de prijzen te drukken. Tegelijk zal de
verzekeraar geen enkele reden meer hebben om de verzekerde te belonen voor risico vermijdend
gedrag".

Indien een verzekering wordt verplicht gesteld als remedie tegen insolventie, dan moet er in ieder
geval over worden gewaakt dat het morele risico kan worden in de hand gehouden. Dit zal mak-
kelijker zijn wanneer het bedrag waarvoor de verzekeringsplicht geldt individueel, dit wil zeggen
per industriele site, wordt vastgesteld.

4. DE VERZEKERBAARHEID VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ** •

In dit onderzoek werd eerder reeds gewezen op een aantal ontwikkelingen in het recht die leiden
tot het verzwaren van de civielrechtelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld inzake milieuschade.
Onder meer toenemende regels van risicoaansprakelijkheid in het intemationale en het nationale
recht, een grotere claimbewustheid van het slachtoffer, en een stijging van de toegekende schade-
vergoeding liggen hieraan ten grondslag^. Aangenomen kan worden dat de stijgende aanspra-
kelijkheidslast van bcdrijven, zal leiden tot een (min of meer) parallelle stijging van de verzeke-
ringsvraag. Op verschillende niveaus wordt inderdaad opgeroepen om meer een beroep te doen op
de private verzekeringsmarkt - bijvoorbeeld inzake de privatisering van de sociale zekerheid" -
terwijl verzekeraars niet meteen geneigd of in staat lijken te zijn, om een bijkomende dekking te
verlenen, of om een volledige dekking aan te bieden".

Specifiek met betrekking tot milieurisico's zijn momenteel op de markt verschillende polissen
beschikbaar'*' ter dekking van graduele vervuiling, maar deze polissen zijn aan belangrijke beper-
kingen onderworpen, zowel inzake uitsluitingsgronden als inzake het verzekerde bedrag". In de
mate waarin vaker vorderingcn worden ingediend en in de mate waarin rechtbanken ook hogere

Adams, M., "Gefthrdungs- und Verschuldenshaftung", Ac, 227.
De analyse in deze paragraaf beperkt zich inderdaad tot de verzekerbaarheid van het aansprakelijk-
heidsrisico; in het kader van dit onderzoek zou het te ver voeren om de analyse uit te breiden naar de
verzekerbaarheid van andere risico's.
Voor een onderzoek naar de elementen die in deze van invloed zijn, zie onder meer Faure, M. en
Hartlief, T., "Towards an Expanding Enterprise Liability in Europe? How to analyze the Scope of Lia-
bility of Industrial Operators and their Insurers?", AtawfncA/ ,/ourna/ o/£uro/?efln on</ Cowpa/Yim'e
iovv, n° 3, 1996, 235-270; Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", / . c , Cfr. supra, in hoofdstuk 1
en de aldaar geciteerde literatuur.
Zie over deze discussie onder meer Kessler, D., "Social Security and Private Insurance: the great
changes", 7"/ie Geneva Papers on /fis* ana" Awt/rance, vol. 24, n° 4, 1999, 439-447; Heubeck, K.,
"Some Observations concerning the Privatization of social security systems", 77te Ge/icva Papers on
««* am/ //isura/ice, vol. 24, n° 2, 1999, 163-166; Faure, M.G., "The applicability of the Principles of
Private Insurance to Social Health Insurance seen from a Law and Economics Perspective", 77ie Ge-
neva Papers on /fw* ana* /nsurance, vol. 23, n° 87, 1998, 265-293.
Corby, B., "On Risk and Uncertainty in Modern Society", 77ie Geneva Papers on to* ana"/njurance,
1994, vol. 19, n° 6, 235-243.
Cfr. irt/ra, in § 1 van hoofdstuk 11. . . .
Zie hierover met name Abraham, K.S., "Environmental Liability and the limits of insurance", Co/w«-
6/a l aw Review, 1988, 942-988; Katzman, M.T. "Pollution Insurance and Catastrophic Environmental
Risk", 77ie ,/ourna/ o/ / to* ana" /nwance , 1988, 75-100.
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bcdragen toekennen, gaan verzekeraars ervan uit dat dergelijke dekkingen steeds moeilijker te
verkrijgen zullen zijn".

Uit onderzoek is gebleken dat in de Verenigde Staten een aantal belangrijke wijzigingen in het
aansprakclijkheidsrecht en de daaruit voortvloeiende verzekeringscrisis, hebben geleid tot aan-
zienlijke prijsstijgingen en zelfs tot het verdwijnen van bepaalde producten uit de markt". Inzake
verzekeringspolissen voor natuunrampen worden in de VS beperkingen gesteld aan de hoogte van
de premies, waardoor een aantal verzekeraars ertoe geneigd is zich uit bepaalde delcn van de
markt terug te trekken, voornamelijk in gebieden die vaak door natuurrampen zijn getroffen**.
Doordat zij slechts in beperkte mate premies kunnen innen, wordt het risico voor hen onverzeker-
baar. Hoewel over het algemeen wordt aangenomen dat een analoge aansprakelijkheids- en verze-
keringscrisis zoals in de Verenigde Staten niet meteen in Europa valt te verwachten", woedt ook
in Europa, ingevolge de verzwarende aansprakelijkheidslast, de discussie met betrekking tot het
beperken van de aansprakelijkheidslasten'* en de verzekerbaarheid van een (aansprakelijkheids)-
risico".

Zo heeft in Europa de discussie inzake de aansprakelijkheidsgTondslag, en met name het toene-
mend beroep op de claims-made grondslag, eveneens betrekking op de verzekerbaarheid van de
desbetreffende risico's". Ook de wetgever is in een aantal gevallen voorzichtig bij de invoering
van nieuwe aansprakelijkhcden. In Nederland bijvoorbeeld werd de verzekerbaarheidsproblema-
tiek aan de orde gesteld bij de invoering van de nieuwe kwalitatieve aansprakelijkheden in het
BW, in die zin dat werd gesteld dat "een niet verzekerbare aansprakelijkheid vanuit het oogpunt
van de slachtofferbescherming goede zin mist"". Het lijkt erop dat de gedachte veld wint dat een
aansprakelijkheid enkel zin heeft wanneer deze verzekerbaar is en dat de grens van de verzeker-
baarheid de grens van de aansprakelijkheid bepaalt'°°. Nauw hiermee verbonden is het matigings-
en limiteringsrecht dat in het Nederlandse BW is toegekend aan respectievelijk de rechter en de
wetgever"". Of de rechter de omvang van een schade zal kunnen matigen, hangt in belangrijke

Dincler, G., "Insurability of Environmental Risks", Conferentie KerzeA:er/ng van /nrfurfr/'^/e ris/co's,
Antwerpen, 1995, 15; Faure, M., "The limits to Insurability form a Law and Economics Perspective",
Geneva Papers o/i /?«£ a/irf /nsurance, n° 76, 1995,455.
Priest, G. L., "The current Insurance Crisis and Modern Tort Law", o.c, 1521-1590.
Kunreuther, H., "Rethinking Society's Management of Catastrophic Risks", 77ie Geneva Paperj On
flu* anrf //151/ronce, vol. 22, n° 83, 1997, 163-164.
Vooral door het contingency-fee systeem, door de juryrechtspraak in aansprakelijkheidsvorderingen en
door dc mogelijkheid in de wetgeving van sommige Amerikaanse staten om punitive damages toe te
kennen, is het zeer moeilijk om de conclusies die gelden voor het Amerikaanse recht zomaar te trans-
poneren naar het "Europese" aansprakelijkheidsrecht.
Zie met name de verschillende bijdragen in Spier, J. (ed.), 77ie £imitt o/"Z.;a6///'0'. ATe«pi#ig /ne f/ooa"-
garessnu/, Kluwer, Deventer, 1996.
Spier, J., "De (on)verzekerbaarheid van aansprakelijkheden", in "van Dunn6 bundel", / . c , 409 e.v.;
Holsboer, J.H., "Insurability and Uninsurability: an Introduction", 77ie Geneva Papers On /fwA: anrf /n-
swrance, vol. 20, n° 77, 1995, 408 e.v.; Vermaat, A.J., "Uninsurability: a Growing Problem", 77ie Ge-
neva Papers On to/t anrf/nsurance, vol. 20, n° 76, 1995,446-453.
Cfr. supra, § 5 van hoofdstuk 5.
Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, 21 202, nr. 3, 27.
Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Verzekering en Aansprakelijkheid", Ac, 32-33.
Artikel 6:109 NBW luidt: "Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstan-
digheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding
en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zouden leiden, kan de rechter een
wettelijke verplichting tot schadevergoeding matigen. De matiging mag niet geschieden tot een lager
bedrag dan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt of verplicht
was te dekken". Artikel 6:110 NBW luidt: "Opdat de aansprakelijkheid die terzake van schade kan ont-
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mate af van de verzekeringspositie van dader en slachtoffer; bij limitering zal de verzekerbaarheid
van de schade een belangrijke rol spelen"".

In deze paragraaf wordt op basis van de rechtseconomische benadering onderzocht welke elemen-
ten een invloed hebben op de verzekerbaarheid van een risico. Hieronder wordt in eerste instantie
aangetoond dat een essentieel element van de verzekerbaarheid van een risico de voorzienbaar-
heid van dat risico is (§ 4.1) en dat een gebrek aan statistische gegevens op zich onvoldoende is
om te besluiten tot de onverzekerbaarheid van het risico (§ 4.2). In § 4.3 worden verschillende
elementen besproken die de verzekerbaarheid van een risico wel degelijk in het gedrang kunnen
brengen. Nadien wordt de vraag beantwoord of de dekkingsgrondslag een invloed kan hebben op
de verzekerbaarheid van een risico (§ 4.4) en wordt onderzocht in welke mate het beperken van
de aansprakelijkheid een remedie kan zijn tegen onverzekerbaarheid (§ 4.5).

van ecw risico

In het algemeen kan worden gesteld dat de inschatting van een risico door de verzekeraar betrek-
king heeft op twee elementen, namelijk de schadeomvang (S) en de probabiliteit (p)'°*. Op een
concurrentiele markt zal de door de verzekeringsnemer te betalen premie gelijk zijn aan de ver-
wachte ongevalschade (p.S), eventueel vermeerderd met een aantal administratieve kosten. Een
goed verzekerbaar risico veronderstelt een relatief hoge schadefrequentie en een lage gemiddelde
schade. In dit geval zijn voldoende gegevens voorhanden om een correcte actuariele berekening te
maken, om de premies te berekenen en om de nodige reserves op te bouwen.

Dit betekent meteen dat een wijziging in het aansprakelijkheidsrecht niet noodzakelijk de verze-
kerbaarheid van een risico in het gedrang brengt. Door een wijziging in het aansprakelijk-
heidsrecht kan zowel de probabiliteit (p) wijzigen (bijvoorbeeld ingevolge de evolutie van fout-
aansprakelijkheid naar risicoaansprakelijkheid), als dc grootte van de toegekende bedragen (S).
Aangezien de premie in principe ongeveer gelijk zal zijn aan de verwachte ongevalskosten, zal
een toenemende aansprakelijkheid enkel leiden tot een hogere premie of tot een aanpassing van
dc polis"*. Zo komen de wijzigingen die het civiele aansprakelijkheidsrecht sinds de jaren zestig
hceft ondergaan, neer op een uitbreiding van de aansprakelijkheid, maar dat dit niet heeft geleid
tot onoverkomelijke problemen inzake verzekerbaarheid"". In feite heeft de toenemende aanspra-
kelijkheid zelfs geleid tot nieuwe opportuniteiten en nieuwe markten voor verzekeraars.

staan niet hetgeen redelijkerwijs door verzekering kan worden gedekt, te boven gaat, kunnen bij alge-
mene maatregel van bestuur bedragen worden vastgesteld, waarboven de aansprakelijkheid zich niet
uitstrekt. Afzonderlijke bedragen kunnen worden bepaald naar gelang van onder meer de aard van de
gebeurtenis, de aard van de schade en de grond van aansprakelijkheid".
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de toepassing van het matigings- en limiteringsrecht in hel
Nederlandse civiele aansprakelijkheidsrecht beperkt is, omdat het een uitzondering betreft op de alge-
mene regel dat eenieder recht heeft op volledige compensatie (Hartlief, T. en Tjittes, R.P.J.L., "Verze-
kering en Aansprakelijkheid", Ac, 60).
Faure, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 12; Faure,
M. en Hartlief, T., "Remedies for expanding liability", Ox/orrf Journa/ o//.ega/ 5/urfi'es, vol. 18,1998,
685.
Uiteraard dienen ook de overige voorwaarden te zijn vervuld om het risico verzekerbaar te maken. Zo
zal onder meer dienen te worden nagegaan of het aansprakelijkheidsrisico nauwkeurig is afgelijnd en
ingeperkt.
Faure, M.G., "Over beschermde slachtoffers, vrijgevige rechters en zuchtende verzekeraars", o d
1230.
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Uiteraard dienen deze wijzigingen voorzienbaar te zijn. Ten aanzien van wijzigingen in de wetge-
ving, zijn toch een aantal gevallen bekend van voorzienbare nieuwe aansprakelijkheden in de
Europese rechtsorde. Een treffend voorbeeld bctreft de mogelijke invoering in de EU, van een
min of meer algemene aansprakelijkheid voor milieuschade. Het is bekend dat de Europese Com-
missie reeds geruime tijd werkt aan de invoering van een risicoaansprakelijkheid terzake: in
februari 2000 werd het lang verwachte Witboek van de Europese Commissie inzake milieuaan-
sprakelijkheid'"* - dat verder bouwt op het Groenboek inzake herstel van milieuschade van 1993
- uitgebracht. Hier kan worden gesteld dat, indien bijvoorbeeld in de toekomst een Europese
richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid zou worden uitgevaardigd, dit voor verschillende lidsta-
ten een uitbreiding van de aansprakelijkheid tot gevolg zal hebben, maar dat deze wijziging in
ruime mate voorzienbaar was voor de verzekeraars. Nu reeds kunnen deze wijzigingen worden
geanticipeerd en kunnen bijvoorbeeld de polissen worden aangepast'".

In een meerderheid van gevallen is een wetgevend initiatief het gevolg van een langere voorbe-
reiding. Dit zal des te meer het geval zijn ten aanzien van nationale wetgeving die haar oorsprong
vindt in het internationale recht: aan de totstandkoming van verdragen gaat in de regel een lange
onderhandelingsperiode vooraf. Zo heeft de wijziging aan de nucleaire aansprakelijkheidsverdra-
gen meer dan 10 jaar in beslag genomen - en het zal nog enige tijd duren vooraleer deze verdra-
gen in werking zullen treden - zodat zeker kan worden gesproken van een voorzienbare wijzi-
ging. Ook wat EG-richtlijnen betreft, geven zowel de totstandkoming als de implementatie in de
nationale wetgeving de nodige tijd om een ontwikkeling in het recht te voorzien. Het spreekt voor
zich dat deze factoren, althans wat het aspect van de wetswijziging betreft, de voorzienbaarheid
van een risico ten goede komt.

Indien verzekeraars daarentegen worden geconfronteerd met een onvoorzienbare aansprakelijk-
heid, of wanneer de verzekeraar het gedrag van de verzekerde of verzekeringsnemer niet kan con-
troleren of bijsturen, zal mogelijks een probleem van onverzekerbaarheid rijzen. Dit impliceert
meteen dat te alien tijde het morele risico onder controle moet worden gehouden'"*.

In een aantal gevallen zal het voor verzekeraars niet eenvoudig zijn om, bij gebrek aan betrouw-
bare statistische gegevens, de probabiliteit en de verwachte schade in te schatten. Dit zal met
name het geval zijn voor ongevallen met een lage frequentie en een hoge vcrwachte schade, of de
zgn. ca/ai/rq/en'i/'co's. Hieronder wordt onderzocht of een gebrek aan gegevens een voldoende
reden is om tot de onverzekerbaarheid van een risico te besluiten.

4.2. /nv/oerf va« geftreAA/ge sfaftsfiscAe gegeve/w op rfe verzeAer^aar/feirf

In de discussie met berrekking tot de invloed van beperkte statistische gegevens op de verzeker-
baarheid van een risico, staan de zgn. catastroferisico's centraal. In het algemeen wordt een cata-
stroferisico omschreven als een risico met lage probabiliteit en een hoge verwachte schade"".
Hoe minder statistische gegevens voorhanden zijn, hoe moeilijker het is voor de verzekeraar om

eid, 9 februari 2000, COM(2000) 66 def.
Ook de mate waarin een regime van foutaansprakelijkheid wordt vervangcn door een regime van
risicoaansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende toenemende vraag naar aansprakelijkheidsverze-
keringen - en afhame van de vraag naar first party dekkingen - is voorzienbaar en heeft op zich geen
invloed op de verzekerbaarheid.
De invloed van het morele risico en van averechtse selectie op de verzekerbaarheid van een risico,
wordt in § 5.3.1 van dit hoofdstuk besproken.
Zeckhauser, R., "19th Annual lecture of the Geneva Association. Insurance and Catastrophes", 77ie
Geneva Az/>ere <>nflw*anrf/n.su/Ymce, vol. 21,n°78, 1996,3.
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dat risico in te schatten. Tegelijk zal het vaak zo zijn dat het aantal potentiele daders is beperkt,
waardoor de wet der grote getallen geen effect kan hebben en waardoor ook de mogclijkheid tot
risicospreiding beperkt is. Voor verzekeraars is het risico van een aardbeving evenzeer een cata-
stroferisico als het risico dat bijvoorbeeld plots massaal vorderingen worden ingediend ingevolge
het gebruik van asbest, bodemverontreiniging, etc.

Hoewel het verzekeringswezen in ruime mate is gebaseerd op de actuariele wetenschap, toch
bestaat er op zich geen wiskundige formule die kan bepalen of een bepaald risico verzekerbaar is.
Wei werden pogingen ondernomen om een aantal criteria te ontwikkelen. Berliner onderscheidt
negen criteria die de verzekerbaarheid van een risico bepalen"":

1. kan het verlies redelijkerwijze op basis van empirische gegevens worden ingeschat?;
2. wat is het maximale verlies? (capaciteit van de markt);
3. wat is, voor het gedckte risico, het geschatte gemiddelde verlies per incident?;
4. wat is de gemiddelde periode tussen twee opeenvolgende verliezen?;
5. hoe hoog dient de verzekeringspremie te zijn, hoe dicnt deze te worden samengesteld en kan

de grootte van deze premie worden bepaald?;
6. wat is de invloed van het morele risico?;
7. zijn er bepcrkingen door het overheidsbeleid?;
8. bestaan er andere juridische beperkingen?;
9. welke zijn apr/on de maximale dekkingslimieten onder een gegeven polis?

Ook het Nederlandse Verbond der Verzekeraars heeft getracht een objectieve definitie te geven
van een onverzekerbaar risico: van onverzekerbaarheid is sprake indien een potentiele polis-
houder niet de dekking kan kopen die hij redelijkerwijze nodig heeft om dc nadelige gevolgen op
te vangen wanneer een onzekcre gebeurtenis schade veroorzaakt'". Er zou dus sprake zijn van
een onverzekerbaar risico indien een verzekeringsproduct niet kan worden verkregen, indien
slechts een gedeeltelijke dekking beschikbaar is of indien de prijs van het verzekeringsproduct te
hoogligt"*.

In de visie van Berliner is een risico niet verzekerbaar indien niet is voldaan aan een van deze cri-
teria; indien met andere woorden de uitkomst van een van deze criteria onzeker is. De vijf eerste
criteria van Berliner verwijzen naar de actuariele wetenschap (de beschikbaarheid van empirische
gegevens, het maximale verlies, het gemiddelde verlies per incident, de gemiddelde periode tus-
sen opeenvolging van incidenten en de hoogte van de verzekeringspremie). Overeenkomstig deze
visie wordt gestcld dat risico's onverzekerbaar zijn zodra statistische gegevens over de probabi-
liteit en de mogelijke schadeomvang ontbrcken. De hamvraag is dus of er sprake is van een on-
verzekerbaar risico zodra een verzekeraar wordt geconfronteerd met moeilijkheden inzake de toe-
passing van actuariele technieken.

Voor het antwoord op deze vraag dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat de bereidheid
van verzekeraars een belangrijk element is bij de verzekerbaarheid. Of een verzekeringsdekking
kan worden verkregen en tegen welke voorwaarden, hangt in belangrijke mate af van de bereid-
heid van verzekeraars en herverzekeraars om het risico onderling te spreiden. Naarmate minder
statistische gegevens beschikbaar zijn, zal een verzekeraar meer moeten interpreteren en zal auto-
matisch de subjectiviteit bij de beslissing om al dan niet dekking te verlenen, toenemen. Het is

''° Berliner, B., £/miw o//«JuroW//(y o/rti'sib, Englewood Cliffs, 1982.
' " Holsboer, J.H., "Insurability and Uninsurability: an Introduction", o.c, 407.

/Wrfem.
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aannemelijk om ervan uit te gaan dat een verzekeraar voor de dekking van een nieuw risico voort-
bouwt op de ervaringen van een naar zijn mening vergelijkbaar risico. Zowei deze vergelijking als
de daarop gebaseerde beslissing om al dan niet dekking te verlenen, zijn in ruime mate subjectief.
Nochtans kunnen zelfs zeer subjectieve gegevens aangaande een risico een voldoende basis vor-
tnen om een premieberekening toe te laten, op voorwaarde evenwel dat de verzekeringsdckking
ondubbelzinnig is beschreven of precies kan worden omlijnd"'. Door deze bijna onvermijdbare
subjectiviteit is het zo dat verzekerbaarheid in feite wordt bepaald door de markt en de verzeke-
raars zelf"".

Het spreekt voor zich dat de bereidheid om een risico te verzekeren in ruime mate zal afhangen
van de risicoaversie van de verzekeraar en van diens i'/w«re/-'j amA/gK/fy'"• Met dit laatste wordt
de onzekerheid bedoeld omtrent de correctheid van de risico-inschatting; naarmate deze onzeker-
heid - die bij elk risico aanwezig is, zoniet hebben we niet meer te maken met een risico - toe-
neemt, zal de verzekeraar een grotere aversie vertonen. Naarmate een verzekeraar dus meer risi-
coavers en "ambigu-avers" is, zal de veiligheidsbuffer (security loading) die hij wenst in te bou-
wen, stijgen"*. Het is dan ook normaal dat hoe minder gegevens voorhanden zijn betreffende het
te dekken risico, hoe groter de buffer zal zijn die de verzekeraar in zijn premie wenst in te bou-
wen. Zeker voor zware risico's bouwen verzekeraars speciale reserves op die toelaten de verwe-
zenlijking van deze risico's het hoofd te bieden. Hoe zwaarder het risico, hoe groter het deel van
de premie dat zal worden aangewend om in die reserves te worden gestort. Een redelijk voor-
zienbare wijziging van het risico expos/ is dus niet meteen problematisch voor de verzekeraar"'.

Het voomaamste gevolg van het feit dat elke verzekeraar extra reserves dient aan te leggen, heeft
uiteraard betrekking op de door de verzekerde te betalen premie. Vandaar kan worden gesteld dat
een risico objectief te verzekeren kan zijn, maar dat de premie dermate hoog wordt, dat de verze-
kerde niet meer bereid is om tegen die premie zijn risico over te dragen of te spreiden. De wi///'ng-
nesi /opoy van de verzekerdc zal afhangen van diens risicoaversie en van mogelijke beschikbare
altematieven. Kan de risicoaversie tegen lagere kosten worden weggenomen door alternatieve
technieken, dan zal hij afzien van het kopen van ccn verzekeringsdekking op de klassieke verze-
keringsmarkt. Steun voor deze visie vinden we bij Gollier"* die er eveneens van uitgaat dat ob-
jectief gezien een dekking beschikbaar kan zijn, maar dat deze een of beide partijen bij de verze-
keringsovereenkomst, geen voldoening schenkt.

Een zeer hoge schade is op zich evenmin een voldoende reden om een risico als onverzekerbaar te
beschouwen. In de verzekeringsindustrie werden verschillende technieken ontwikkeld om hieraan
minstens ten dele het hoofd te bieden"'. Dankzij medeverzekering, herverzekering en het poolen

Karten, W.T., "How to Expand the Limits of Insurability?", 77ie Geneva Papers On /?«* ana" /nsu-
rance, vol. 22,n°85, 1997, 518.
Faure, M., "The Limits to Insurability from a Law and Economic Perspective", 77ie Geneva /*flper.s On
/to* anrf Msurnnce, vol. 20, n° 76, 1995,459.
Zie hierover met name Kunreuther, H., Hogarth, R. en Mesaros, J., "Insurer Ambiguity and Market
Failure", Journa/ O/ /?K* onrf C/ncer/o/nl)', 1993, 71 -81.
Faure, M. en Fenn, P., "Retroactive Liability and the Insurability of Long-tail Risks", /nrerna/i'ona/
Review o/Z.a>v anrf fco/iom/cj, vol. 19, 1999, 491.
Faure, M., "Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaar?", /4anspra/te-
///'*Ae/rf<£ ferze/tenng, 1998/1, 10.
Hij beschouwt een risico als onverzekerbaar indien "given the economic environment, no mutually
advantageous risk transfer can be exploited by the consumer and the suppliers of insurance" (Gollier,
C , "About the Insurability of Catastrophic Risks", 77ie Geneva .Papers On flu* anrf //uura/ice, vol. 22,
n°83, 1997, 177).
Faure, M. en Hartlief, T., "Remedies for expanding liability", o.c, 695.
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van risico's kan ook een verzekeraar zijn risico spreiden en kan een dekking worden verleend die
de capaciteit van een individuele verzekeraar te boven gaat.

Dit neemt uiteraard niet weg dat rekening moet worden gehouden met de werkelijke capaciteit
van de verzekeringsmarkt. Aangezien per definitie de financiele middelen van een verzekeraar -
net zoals van elke ondememing - beperkt zijn, kan hij ook slechts tot op een bepaald niveau ver-
bintenissen op zich nemen. De daadwerkelijke capaciteit van een welbepaalde verzekeraar zal niet
alleen afhangen van de eigen middelen, maar eveneens van de mogelijkheden waarover hij op de
herverzekeringsmarkt beschikt, om zijn risico verder te spreiden. Deze mogelijkheden hangen op-
nieuw af van de bereidheid van verzekeraars en herverzekeraars om het risico te spreiden. Het is
met andere woorden zeer moeilijk om op objectieve wijze de capaciteit van de verzekeringsmarkt
te bepalen en dus om de verzekerbaarheid van een risico in te schattcn'^"; het is bovendien zo dat
dezc capaciteit in de realiteit aan belangrijke wijzigingen onderhevig kan zijn. Een gebrek aan sta-
tistische gegevens of een zeer hoge schade zijn niet voldoende om een risico als onverzekerbaar te
beschouwen.

Concluderend kan worden gesteld dat problemen inzake de actuariSle berekening aanleiding
kunnen geven tot de onverzekerbaarheid van een risico indien de verzekeringsvraag en het verze-
keringsaanbod elkaar niet "vinden". Dit zal met name het geval zijn indien de ambigui'teitsaversie
van de verzekeraar hem ertoe brengt om hetzij geen dekking te verlenen, hetzij om dermate aan-
zienlijke veiligheidsbuffers in de premie op te nemen, dat de verzekerde niet meer bereid is om
een dekking aan te kopen.

Een belangrijk element bij de verzekerbaarheid van een risico heeft te maken met de mogelijk-
heden waarover een verzekeraar beschikt om het gedrag van de verzekerde bij de sturen of de
polis aan te passen. Hiermee wordt gerefereerd aan het morele risico en de averechtse selectie. De
invlocd daarvan op de verzekerbaarheid wordt in § 4.3.1 besproken.

Ook een wijziging in het aansprakelijkheidsrecht gedurende de looptijd van een gegeven polis,
door een verandering van de aansprakelijkheidsregel (p) en/of door een groter wordende schade
(p), kan de verzekerbaarheid van het risico in het gedrang brengen in de mate waarin deze wijzi-
gingen niet konden worden voorzien. In een dergelijk geval zal de aangerekende premie immers
te laag zijn en heeft de verzekeraar onvoldoende reserves om een schadegeval te dekken. Twee
tendensen in het aansprakelijkheidsrecht kunnen de voorzienbaarheid van het risico in het ge-
drang te brengen, met name in gevallen van retroactieve aansprakelijkheid en bij onzekere causa-
liteit. In de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen wordt niet voorzien in een retroactieve aanspra-
kelijkheid. Toch is ook hier sprake van een lange termijn risico'^' en kan een verzekeraar wel de-
gelijk worden geconfronteerd met een retroactieve aansprakelijkheid indien een vordering zou
worden ingediend nadat de kerninstallatie is stilgelegd of ontmanteld, of indien de exploitant in de
loop der jaren van verzekeraar is veranderd. Ook de invloed van retroactieve aansprakelijkheid
(§ 4.3.2) en van onzekere causaliteit (§ 4.3.3) op de verzekerbaarheid van een risico, worden
hieronder besproken.

Faure, M., "The Limits to Insurability from a Law and Economic Perspective", o.c, 459; Holsboer,
J.H., "Insurability and Uninsurability: an Introduction", o.c, 408.
Over de zgn. lange termijn risico's, zie onder meer Spier, J., "De (on)verzekerbaarheid van aansprake-
lijkheden", in "van Dunne bundel", Ac, 409-422; Dommering-van Rongen, L, "Risico's met een lange
staart", in "van Dunne bundel", Ac, 27-39.
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4 3 . 1 . M o r e e l r i s i c o e n a v e r e c h t s e s e l e c t i e . • . - . « • .

Economen beschouwen een risico alleen onverzekerbaar wanneer het morele risico en averechtse
selectie niet ingedijkt kunnen worden'^; een hoog schadebedrag of onvoldoende gegevens op
zich leiden niet tot onverzekerbaarheid van een risico'".

De analyse van hct morele risico heeft aangetoond dat de houding (en dus de prikkels) van de
verzekerde kunnen wijzigen door het enkele feit dat hij over een verzekeringsdekking beschikt'**.
Het risico stijgt waardoor de premie niet meer is aangepast. Enkel indien de verzekeraar over de
mogelijkheid beschikt om het gedrag van de verzekerde te controleren kan aan het morele risico
worden verholpen.

De verzekeraar beschikt inderdaad over een aantal technieken die het morele risico kunnen beper-
ken. Ten eerste kan de verzekerde voor een deel blootgesteld blijven aan het risico, bijvoorbeeld
door de introductie van een franchise of door het verzekerde bedrag te beperken. Het kan met
andere woorden zinvol zijn om de dekking te beperken en aldus het morele risico in te dijken, ook
al bestaat op de markt voldoende capaciteit om het gehele risico te dekken. Daarnaast kan het
morele risico ook worden beperkt indien de verzekeraar over voldoende mogelijkheden beschikt
om het gedrag van de verzekerde te controleren en de premie en de polisvoorwaarden in die zin
aan te passen. In een dergelijk geval zal de verzekerde dezelfde prikkel behouden als bij afwezig-
heid van verzekeringsdekking'* .

Ook het probleem van averechtse selectie kan de verzekerbaarheid van een risico in het gedrang
brengen. Bestaat een informatieasymmetrie ten gevolge waarvan de verzekerde beter weet of hij
een goed dan wel een slecht risico vormt, dan kan dit ertoe leiden dat de goede risico's de groep
verlaten. De verzekeraar zal een onvoldoende ondcrscheid kunnen maken in de premiebereke-
ning, waardoor goedc risico's een te hoge en slechte risico's een te lage premie betalen. Bij ave-
rechtse selectie worden goede risico's dus niet mecr beloond omdat ze een te hogc gemiddeldc
premie betalen; enkel een correcte risicodifferentiatie kan het probleem van averechtse selectie
tegengaan.

In de mate van het mogelijke dienen dus verschillende risico's van elkaar te worden onderschei-
den en zullen de premie- en de polisvoorwaarden de verschillen tussen een goed en ccn slecht
risico weerspiegelen. Op deze wijze zal verzekering met name ook voor goede risico's aantrekke-
lijk worden gemaakt'^. Doordat de goede risico's zullen worden beloond voor hun voorzichtig
gedrag, is ook het effect op de reductie van de maatschappelijke kosten duidelijk.

Niet ten aanzien van alle risico's zal een doorgedreven risicodifferentiatie echter zinvol zijn, gelet
opde ermee gepaard gaande kosten'". Ten aanzien van consumentenverzekeringen zal hct nage-
noeg onmogelijk zijn om zo specifiek mogelijke polissen op te stellen; geheel anders is de situatie
ten aanzien van zware industriele risico's, waar een verzekeraar in principe geen dekking verleent
zonder een voorafgaand bezoek aan de verzekeringsnemer, of zonder veiligheids- en milieuaudit.

Pauly, M., "The Economics of Moral Hazard: Comment", o.c, 531.
Priest, G., "The Current Insurance Crisis and Modern Tort Law", o.c, 1521-1590.
Cfr. supra, § 2.2 van dit hoofdstuk.
Faure, M., "The Limits to Insurability from a Law and Economic Perspective", o.c, 457.

^ Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 316-319.
Zie hierover Borenstein, S., "The economics of costly risk sorting in competitive insurance markets",
/nfema/iona/ flevietv o/iflw a/irf Economics, 1989,25-39; Wils, W.P.J., "Insurance Risk Classification
in the EC: Regulatory Outlook", O*/brrf ./ouma/ o/Legfl/ Aioftes, 1994,449-467.
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Daarenboven kan de verzekeraar makkelijk informatie bekomen ten aanzien van vergunnings-
plichtige activiteiten. De bijzondere voorwaarden die in de vergunning desgevallend worden
opgelegd, en de naleving daarvan door de verzekeringsnemer, zijn een bclangrijke indicatie die
tegen geringe kosten kunnen worden verkregen.

Een aangepaste risicodifferentiatie is bijgevolg een belangrijk element bij de verzekerbaarheid
van een risico, omdat risicodifTerentiatie een adequate oplossing vormt voor het morele risico en
omdat ook averechtse selectie wordt tegengegaan. Tegelijk zal een gedegen risicodifferentiatie de
prikkels van de exploitant positief beinvloeden.

Gesteld dat in een gegeven situatie het morele risico en de averechtse selectie inderdaad kunnen
worden gecontroleerd, dan nog kunnen andere factoren de verzekerbaarheid alsnog in hct gedrang
brengen. De invloed van retroactieve aansprakelijkheid en van causaliteitsonzekerheid worden
hieronder besproken.

4.3.2. Retroactieve aansprakelijkheid

Er is sprake van retroactieve aansprakelijkheid indien de verzekeringsnemer of de verzekerde
aansprakelijk wordt gesteld voor risico's die ten tijde van het afsluiten van de verzekeringsover-
eenkomst niet te voorzien waren'^; indien met andere woorden de juridische aansprakelijkheids-
criteria zijn verzwaard ten opzichte van hct verleden en indien vandaag iemand wordt aansprake-
lijk gesteld op basis van deze criteria, ten gevolge van een gedraging in het verleden'". Zekcr bij
bepaalde vormen van milieuschade is het niet ondenkbaar dat gevallen die vandaag aanleiding
geven tot aansprakelijkheid, in het verleden niet tot aansprakelijkheid zouden hebben geleid.

Vanuit rechtseconomisch oogpunt kan retroactieve aansprakelijkheid tot problemen leiden'"
omdat een gedrag dat voorheen geen aanleiding gaf tot aansprakelijkheid - en dus waar de exploi-
tant geen prikkel had zijn gedrag aan te passen - plots wel aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.
Indien bijvoorbeeld na meerdere jaren van exploitatie een gevaarlijkc activiteit wordt stopgezet en
indien later zou blijken dat deze installatie een bepaalde schade heeft veroorzaakt, is het risico
van een retroactieve aansprakelijkheid niet denkbeeldig. Met name in gevallen van "deep-pocket"
kan de verleiding van de rechtbank groot zijn om de aansprakelijkheid ten laste te leggcn van het
fonds dat dc verzekeraar in de loop der jaren heeft opgebouwd en dat hij eventueel nog in stand
houdt.

Ook vanuit het standpunt van de verzekeraar lcidt dit tot de nodige problemen omdat de premie
niet is aangepast en er dus geen reserves zijn opgebouwd om deze nieuwe vorderingen te dekken,
en omdat in de polis geen preventiemechanismen zijn opgenomen om dergelijke schade te mini-
maliseren of te vermijden. Nochtans is het zo dat in een aantal gevallen de evolutie van een gege-
ven schade niet geheel onvoorzienbaar was. De kern van de activiteiten van een verzekeraar heeft
bctrekking op de inschatting van de evolutie van onzekerheden. De ontwikkeling van het aan-
sprakelijkheidsrecht kan als een van deze onzekerheden worden beschouwd en kan bijgevolg tot

Faure, M. en Hartlief, T , "Remedies for expanding liability", o.c, 687.
Faure, M. en Fenn, P., "Retroactive Liability and the Insurability of Long-Tail Risks", o.c, 488.
Voor meer details zie onder meer Faure, M. en Fenn, P., "Retroactive Liability and the Insurability of
Long-tail Risks", o.c, 487-500; Faure, M., "Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient
en verzekerbaar?", o.c, 1-11; Hartlief, T. en Spier, J., "Verzekering en aansprakelijkheid met terug-
werkende kracht", /(a/up/wfce/y/fc/ieiy <£ Kenre/tering, 1994, 24; Haazen, O.A., Bolt A.T. en Spier, J-,
"De uitdijende reikwijdte", Ac, 45-46.
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op zekere hoogte er a/j/e worden ingeschat''". In de mate waarin een verzekeraar de evolutie van
het aansprakelijkheidsrecht kan inschatten, ligt het in de lijn van het basisactiviteiten dat deze
evolutie wordt behandeld als eender welk ander risico waarvoor dekking kan worden verleend.
De probabiliteit van de evolutie kan inderdaad worden geschat en dienovereenkomstig kan een
afzonderlijke risicopremie worden aangerekend.

Anderzijds is het zo dat de nadelen verbonden aan een retroactieve aansprakelijkheid niet als alibi
mogen dienen om geen voorzorgsmaatregelen meer te nemen of om niet meer te investeren in
betere en veiliger technieken. Vanuit maatschappelijk oogpunt kan het inderdaad uitermate zinvol
zijn om ervoor te zorgen dat een exploitant de nodige prikkels zal hebben om onderzoek te ver-
richten naar de risico's van zijn activiteit'". Via de wetgeving inzake de vergunningsplicht van
gevaarlijke activiteiten kan hicraan worden tegemoet gekomen, met name bij toepassing van de
stand der techniek. Hierbij kan worden opgemerkt dat een foute inschatting van de stand der tech-
niek vanwege de rechter of de verzekeraar, kan leiden tot een soort retroactieve aansprakelijkheid,
of tot een resultaat dat daarmee gelijkstaat. Ook voor de verzekeraar zal het nuttig zijn om de
evolutie van de verschillende bestaande technieken op te volgen en om de verzekeringsnemer via
risicodifferentiatie aan te zetten tot zorgvuldig gedrag. Wordt in een aansprakelijkheidsvordering
hiermee geen rekening gehouden, dan kan de voorzienbaarheid en dus ook de verzekerbaarheid in
hetgedrang komen. .. .

4.3.3. Onzekere causaliteit

Een andere tendens in het recht kan de voorzienbaarheid van een risico bemoeilijken, met name in
de gevallen waarin een persoon wordt aansprakelijk gesteld, indien onzekerheid bestaat omtrent
de causaliteit'"; indien met andere woorden niet kan worden bewezen dat degene die aansprake-
lijk wordt gesteld de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt. In vele gevallen wordt op deze
wijze de aansprakelijkheidslast verschoven naar bedrijven en hun verzekeraars'**.

Een bekend voorbeeld van causaliteitsonzekerheid is de Nederlandse DES-zaak waar de leer van
de alternatieve causaliteit werd toegepast en waar in feite het causaliteitsprobleem werd doorge-
schoven naar de onderneming voor wie het bewijs van het tegendeel nagenoeg onmogelijk is ' " .

Ook in andere landen en in andere domeinen dan in de hierboven besproken zaak, worden rccht-
banken geconfronteerd met causaliteitsonzekerheid. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld
werd door een nabestaande van een kankerpatient en door een kankerpatient een vordering inge-
diend tegen de exploitant van de nabijgelegen kerninstallatie van Sellafield'^. Belangrijk in deze

In § 4.2 werd reeds gerefereerd aan de "in g
Calabresi, G. en Klevorick, A.K., "Four tests for Liability in Torts", ./our/io/ o/Z.ega/ 5/u</ies, vol. 15,
1985, 585-627; Shavell, S., "Liability and the incentive to obtain information about risk", Vour/ia/ o /
lego/ S/woVej, vol. 21, 1992, 259-270.
Zie hierover met name Akkermans, A.J., AVoporf/one/e aanspraAe/i/VWie/o' oy onzeier amsaa/ vercc/ia".
fen recnKverge/i/ienrf onrferzoei naar weiue/i/MeiY/, gro/ifli/age/i en aygrenz/ng van aan.spraA:e-
/i/AneiV/ naar raw van veroorza£i'ng$waar.Hrn//n///A:fleid', diss., Deventer, Tjeenk Willink, Zwolle, 1997
en Faure, M.G., (GJeen sc/ii/n van Aans. flescAouw/'nge/i over nef AafirfircA causa//fei7.s0ew//5 pym;//-

^ ewgezo/idTiei'a'.s.rcnaa'e, Maklu, Antwerpen, 1993.
^ Faure, M. en Hartlief, T., "Remedies for expanding liability", o.c, 690.
IM ^""' • " ' / " " • ' " § 5-2.2 van hoofdstuk 5.

Zie ook Van, A.J., "Statistisch bewijs van causaal verband. Bespreking van High Court of Justice 8
October 1993 (Sellafield claims)", 77/V/scnny? voor A/;7ieuaan.sprate/j/*neW, 1994, 109-118; Van A.,
"Onzekerheid over daderschap en causaliteit", Ac, 145-154.
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zaak was de discussie omtrent de causaliteit. Enerzijds stelde het onderzoeksverslag, het zgn.
Gardner-Rapport, vast dat er een statistische relatie bestond tussen het hoge aantal kankergevallen
bij kinderen rond Sellafield en het feit dat de vaders van deze kinderen in Sellafield hadden ge-
werkt en aan straling hadden blootgestaan'". Maar uit ander wetenschappelijk onderzoek kwam
naar voren dat leukemie ook kon zijn veroorzaakt door factoren die volledig losstaan van de kem-
installatie, bijvoorbeeld door een virus. Omdat vanuit medisch-wetenschappelijk oogpunt niet kon
worden bewezen wat nu precies de oorzaak was van de kankergevallen, heeft de rechtbank de
causaliteit niet aangenomen.

Voomamelijk in gevallen waar de oorzaak van een ziekte of aandoening moeilijk kan worden
toegewezen aan een welbepaalde factor of activiteit - bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van kan-
ker - is het causaliteitsbewijs niet eenvoudig. Van Maanen heeft voorgesteld om bij causali-
teitsonzekerheid bij kernongevallen de bewijslast om te kercn'̂ ®; het zal met andere woorden aan
de exploitant van de keminstallatie toekomen om te bewijzen dat een bepaalde straling niet de
oorzaak is van een welbepaalde kanker. Maar indien niet onomstootbaar kan worden bewezen
welke gevallen van kanker precies door de straling van de keminstallatie is veroorzaakt en welke
gevallen een andere oorzaak hebben, dan zal het nagenoeg onmogelijk zijn om aan aansprakelijk-
heid te ontsnappcn. In de praktijk zou dat erop neerkomen dat de exploitant ook moet opdraaien
voor kankergevallen die hij niet heeft veroorzaakt. :

Vanuit rechtseconomische hoek zijn heel wat bezwaren geformuleerd tegen de verschuiving van
de aansprakelijkheid, bij causaliteitsonzekerheid, ten nadele van de exploitant'". Wordt de aan-
sprakelijkheid niet beperkt tot de gevallen die de exploitant daadwerkelijk heeft veroorzaakt, dan
zal de dader worden geconfronteerd met een veel te zware aansprakelijkheid en zal hij misschien
zijn activiteiten staken, waardoor een maatschappelijk nuttige activiteit zal verdwijnen''"'.

Vanuit het standpunt van de verzekeraar leidt het toewijzen van aansprakelijkheid bij causaliteits-
onzekerheid ertoe dat de dekking automatisch wordt uitgebreid tot schade berokkend door andere
personen dan de verzekerde''". Ook dit fenomeen brengt de voorzienbaarheid van een risico in het
gedrang. Bovendien lijkt het risico reeel dat wanneer bij causaliteitsonzekerheid de aansprakelijk-
heid toch wordt gelegd bij een verzekerde ondememing dit zal leiden tot strategisch gedrag van

• • • - ' •"• • • - • - - • . • - • • ' . • - , • • : • . • = . , f <

Hierbij werd vastgesteld dat door de opgelopen straling het genetisch materiaal van de zaadcellen van
de vaders was beschadigd wat leidde tot een bepaalde voorbestemming voor de ontwikkeling van leu-
kemie en lymfklierkanker bij de kinderen van deze vaders. Gardner, M., "Results of a case-control
study of leukaemia and lymphoma among young people near the Sellafield nuclear plant in West
Cumbria", Sri/isA A/erfi'ca/ ./our/ia/, 1990,423-434.
Van Maanen, G.E., "De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Nederlands
recht", in "Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico", Ac, 29-32.
Zie onder meer Calabresi, G., "Concerning Cause an the Law of Torts", t/mvers/fy o/C/iicago iaw
/tevi'ew, 1975, 69; Shavell, S., "An analysis of Causation and the Scope of Liability on the Law of
Torts", ./ow/vta/ o/Iega/ fturfies, 1980, 463-516; Landes, W. en Posner, R., "Causation in Tort law: an
Economic Approach", ,/owrna/ o/Lega/ Sfurfiaj, 1983, 109-134; Landes, W. en Posner, R., "Economic
Structure of Tort Law", / .c , 228-255; Kaye, D., "The Limits of the Preponderance of the Evidence
standard: Justifiably Naked Statistical Evidence and Multiple Causation", /Jmerican flar FounaVrtiVwi,
/Jeieaz-cA yoi/r/ia/, 1982,487-516.
Cfr. ju/va, in § 3.2 van hoofdstuk 8.
Abraham, K.S., "Environmental Liability and the limits of insurance", o.c, 959-960; Katzman, M.T.
"Pollution Insurance and Catastrophic Environmental Risk", o.c, 89-90. y
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derden'"- Dit betekent dat wanneer potentiele slachtoffers weten dat zij schadevergoeding zullen
laiigen niettegenstaande causaliteitsonzekerheid, heel wat flctieve vorderingen zullen worden in-
gediend. Allerlei vermeende anormaliteiten van de gezondheid zullen op die manier worden toe-
gcschreven aan de activiteiten van de ondememing; zo zal ieder geval van kanker worden toege-
schreven aan de ondememing, ook al is het "slachtoffer" in kwestie bijvoorbeeld ecn kettingroker.
Het betreft een risico dat uitermate emstig is omdat het volledig buiten de controle valt van de
verzekerde en de verzekeraar.

Tot op zekere hoogte zijn de problemen inzake causaliteitsonzekerheid te vergelijken met die ver-
oorzaakt door retroactieve aansprakelijkheid. In beide gevallen valt namelijk niet uit te sluiten dat
de schade werd veroorzaakt door een andere persoon dan de verzekerde. Ook bij retroactieve aan-
sprakelijkheid bestaat het risico dat de verzekerde wordt aansprakelijk gesteld omdat hij op het
ogenblik van het indienen van de vordering zeggenschap heeft over de ondememing, terwijl de
schade evengoed kan zijn veroorzaakt door vorige eigenaren of exploitanten. Hoe verder retroac-
tieve aansprakelijkheid teruggaat in de tijd, hoe meer ook de causaliteitsonzekerheid zal toene-
men. • • ' - ' • • • : . . . ' • • • . . . •

lndien bijgevolg iemand wordt aansprakelijk gesteld voor een schade die hooguit waarschijnlijk
verband houdt met zijn activiteiten of gedrag, dan is het risico van onverzekerbaarheid reeel. De
door de verzekeraar geinde premies kunnen hier namelijk onmogelijk mee rekening houden''".
Weliswaar krijgt het slachtoffer misschien zijn schade vergoed, maar doordat een voorzichtige
dader niet meer wordt beloond voor dc door hem genomen preventieve maatregelen, zal dit dan
weer een negatieve invloed hebben op het ongevalrisico en bijgevolg ook op de verzekerbaarheid.

Ten aanzien van aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen verschillende dekkingsgrondslagen
worden onderscheiden'^. Bij een act-committed grondslag wordt dekking verleend indien de
schadeverwekkende gebeurtenis in de looptijd van dc polis valt; bij een loss-occurrence grondslag
dient de schade zijn voorgevallen tijdens de looptijd van de polis; bij een claims-made grondslag
daarentegen dient de vordering te zijn ingediend tijdens de looptijd van de polis.

Grotendeels omwille van problemen van verzekerbaarheid werd overigens in de loop der jaren
afgestapt van de act-committed grondslag ten voordele van loss-occurrence; in de jaren negentig
werd meer en meer gebruik gemaakt van de claims-made dekkingsgrondslag. De redenering
hierbij was dat zowel de act-committed als de loss-occurrence dekkingsgrondslag konden leiden
tot problemen ten aanzien van lange termijn risico's''". Bij claims-made polissen, waar de vorde-
ring tijdens de looptijd van de polis moet worden ingediend, zal er geen lange termijn risico be-
staan in hoofde van de verzekeraar.

De invloed van de dekkingsgTondslag op de verzekerbaarheidsproblematiek heeft dan ook in
hoofdzaak betrekking op de verplichtingen van de verzekeraar verschillende jaren na het einde
van de polis. Doordat de polis is verstreken, kunnen geen nieuwe inkomsten uit het innen van pre-

In de literatuur wordt dit aangeduid met de term puMc mora/ / I O Z W , maar wij verkiezen de term
strategisch gedrag omdat moral hazard is gebaseerd op informatieasymmetrie, hetgeen niet meteen het

^ geval is in de besproken situatie.
Faure, M., "The Limits of Insurability from a Law and Economics Perspective", o.c, 455-456.
Cfr. .supra, in § 5.2 van hoofdstuk 5.
Faure, M. en Hartlief, T., "Remedies for expanding liability", o.c, 700.
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mies worden gegenereerd, laat staan dat het gedrag van de verzekerde nog zou kunnen worden
beinvloed. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de verzekeringsnemer na vele jaren niet meer be-
staat of niet meer kan worden teruggevonden, zodat ook een eventueel regresrecht van de verze-
keraar van tevoren is uitgehold. ,.-.- - -̂  . . -~ .

Op zich vormen de verplichtingen van een verzekeraar om onder een gegeven polis het in- en/of
uitlooprisico te dekken niet meteen een probleem, in die zin dat een meer uitgebreide in- en uit-
loopdekking een onmiddellijke weerslag zal hebben op de te betalen premie; op basis hiervan kan
de verzekeraar de nodige reserves aanleggen. De verzekeraar zal inderdaad een additionele risico-
premie in rekening brengen in de mate waarin de verzekeringsnemer een dekking wenst voor in-
en/of uitloop. Bij een act-committed grondslag zal een risicopremie worden in aanmerking geno-
men ten aanzien van het uitlooprisico; bij een loss-occurrence grondslag zal een risicopremie
worden in aanmerking genomen ten aanzien van het in- en uitlooprisico en bij een claims-made
grondslag ten aanzien van het inlooprisico. -.--. .• . -

Bijgevolg kan worden gesteld dat, indien ex ante voldoende informatie beschikbaar is omtrenthet
risico op retroactieve aansprakelijkheid en indien het inlooprisico eenzelfde risico vertegenwoor-
digt als het uitlooprisico, het verschil tussen een loss-occurrence of een claims-made dekkings-
grondslag weinig terzake doet'"". Of voor de ene dan wel voor de andere grondslag wordt geko-
zen, zal sowieso worden gereflecteerd in de te betalen premie: dcze zal lager liggen bij de claims-
made dekkingsgrondslag omdat de verzekeraar geen bijkomende risicopremie in rekening zal
brengen voor de toekomstige evoluties van het recht'*". . . .

Deze stelling gaat evenwel enkel op voorzover ev ante informatie beschikbaar is over het risieo
dat het aansprakelijkheidsregime in de toekomst zal wijzigen. In deze hypothese zal de verzeke-
raar er niet meer in slagen om via een additionele risicopremie aan zijn ambiguVteit hct hoofd te
kunnen bieden. Het beperken of het geheel uitsluiten van een uitlooprisico kan dan een oplossing
bieden.

De stelling dat de keuze voor de ene of voor de andere dekkingsgrondslag slechts een geringe in-
vloed hecft op de verzekerbaarheid, gaat evenmin op indien het uitlooprisico moeilijker is in te
schatten dan het inlooprisico. Uit de voorkeur vanwege de verzekcringsindustrie voor een claims-
made dekking, kan inderdaad worden afgeleid dat de dekking van een uitlooprisico problemati-
scher wordt geacht dan de dekking van het inlooprisico. Toch is het zo dat een volledige inloop
zelden of nooit zal worden geboden'"". De inloop kan in de tijd worden begrensd, met name ten
aanzien van gebeurtenissen of schade die zich in een bepaalde tijd voor het afsluiten van de ver-
zekeringspolis hebben voorgedaan. Er kan worden gesteld dat het inlooprisico makkelijker kan
worden verzekerd omdat in feite een risico uit het verleden wordt geevalueerd aan de hand vande
nieuwste technicken en de meest recente evolutie van de wetgeving, met name op het moment
van het afsluiten van de polis. Indien zich bijvoorbeeld inmiddels een wijziging heeft voorgedaan
in het recht, dan kan de verzekeraar hiermee rekening houden bij de berekening van dc premie.
Anderzijds zal een claims-made dekking geen antwoord bieden op plotse wijzigingen in het aan-

Faure, M. en Fenn, P., "Retroactive Liability and the Insurability of Long-Tail Risks", o.c, 493.
Het is dan aan de verzekerde om te beslissen of hij bereid is om meer te betalen voor een ruimere
dekking onder de loss-occurrence dekkingsgrondslag.
Spier, J. en Haazen, O.A., "Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims-made grondslag", Ac, 30-31-
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sprakelijkheidsrecht: een onvoorzienbare wijziging zal er namelijk toe leiden dat het inlooprisico
veel zwaarder is dan initieel ingeschat''".

Vanuit deze optiek kan worden aangenomen dat het inlooprisico makkelijker kan worden vcrze-
kerd dan het uitlooprisico, en dat bijgevolg de claims-made dekkingsgrondslag gunstiger is vanuit
het standpunt van de verzekerbaarheid. Toch moet voor ogen worden gehouden dat een claims-
made polis ook negatieve effecten kan hebben. Ten eerste zal het slachtoffcrs ertoe aanzetten om
veel sneller een vordering in te dienen. Ten tweede zal, met name ten aanzien van letselschadc, bij
een claims-made grondslag de kans op causaliteitsonzekcrheid toenemen. Immers, hoe langer de
termijn tussen de gebeurtenis en schade enerzijds en het indienen van de vordering anderzijds,
hoe moeilijker het slachtoffer de causaliteit zal kunnen bewijzen. In die optiek is het onzeker of
een claims-made dekkingsgrondslag erin zal slagen om de insurer a/n^/guffy weg te nemen. Ten
derde kan een claims-made dekking, of de overgang van de ene naar de andere dekkings-
grondslag, de vrijheid van de verzekeringsnemer om dc polis op te zeggen, beperken. Zekcr wan-
neerde verzekeringsnemer de concurrentie tussen aantal verzekeraars uitspeelt en van vcrzekeraar
wenst te verandercn, kunnen beperkingen op de in- en uitloop ertoe leiden dat de verzekerings-
nemer slechts over een beperkte mogelijkheid beschikt om van verzekeraar te veranderen'*\ In de
mate waarin het veranderen van verzekeraar zal leiden tot een vacuum in de dekking, zal in feite
een drempel worden gecreeerd om van verzekeraar te veranderen. Tenslotte zal bij een schade-
geval de verzekeraar ertoe geneigd zijn de polis op te zeggen, om te vermijden dat vorderingen
nog tijdens dc polis worden ingediend'". Zeker wanneer een claims-made dekkingsgrondslag
wordt aangeboden in het kader van een verzekeringsplicht, kan dit voor de verzekeringsnemer tot
emstige gevolgen leiden: de exploitant zal misschien geen andere keuze hebben dan zijn activi-
teiten te staken. ,

Het lijkt daarom in een aantal gevallen aangewezen om toch in een zekere uitloop te voorzien. Zo
verplicht de Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst de verzekeraar ertoe om een uit-
loop te bieden van 36 maanden. Ook onder de MAS-polis in Nederland is een dekking uitloop
verkrijgbaar'". Een andere mogelijkheid is de omstandighedendekking. Dit impliceert dat het
volstaat dat tijdens de dekkingsperiode bepaalde omstandigheden aan de verzekeraar worden
gemeld, ook al wordt de vordering zelf pas na het einde van de dekkingsperiode ingediend'".

Concluderend kan worden gesteld dat de dekkingsgrondslag een invloed kan hebben op de verze-
kerbaarheid in gevallen waar ex ante nauwelijks informatie beschikbaar is over het risico op ex
part wijzigingen (uitlooprisico). Anderzijds dient te worden vastgesteld dat ook de claims-made
grondslag leidt tot een aantal negatieve economische gevolgen. Het grootste bezwaar tegen de
claims-made grondslag, is de precaire situatie van de verzekeringsnemer wanneer de verzekeraar
de polis opzegt na een schadegeval en het door de opzegging veroorzaakte dekkingsvacuum.

Faure, M., "Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaar?", o.c, 11.
Over de overgangsproblemen bij verandering van verzekering, zie meer in detail Spier, J. en Haazen,
O.A., "Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims-made grondslag", / . c , 147-151.
Uiteraard beschikt de verzekeraar in principe onder gelijk welke dekkingsgrondslag over de mogelijk-
heid om de polis op te zeggen; maar bij een claims-made dekkingsgrondslag leidt de opzegging ertoe
dat de verzekerde over geen enkele dekking meer beschikt ten aanzien van toekomstigc vorderingen.
Wansink, J.H., "Aansprakelijkheidsverzekering", Ac, 111-112.
Voor meer details, zie Spier, J. en Haazen, O.A., "Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims-made
grondslag", Ac, 81 e.v. , . . . . . .
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4.5. / te/wAi/ig van <fe aa/ispraAe/iy/c/feu/ a& remet/i'f fcge/i 0«verz«Arer6aar*ei</?

Bij ongevallen waarbij de potentiele aansprakelijkheid zeer hoog kan zijn, en waar het onzeker is
of dit risico verzekerbaar is, wordt in een aantal gevallen - zoals terzake van het nucleaire risico -
de beperking van de aansprakelijkheid als remedie naar voren geschoven en wordt tegelijk de
verplichting opgelegd om deze beperkte aansprakelijkheid te verzekeren.

Voor de potentiele dader is het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid duidelijk: hij weet per-
fect wat het bedrag is dat hij maximaal dient te vergoeden. Ook verzekeraars lijken belang te heb-
ben bij een beperking van de aansprakelijkheid: ze hebben zekerheid over de schade (S) en in die
zin wordt de premieberekening vergemakkelijkt. Het Witboek inzake milieuaansprakelijkheid
gaat er bijvoorbeeld van uit dat de kans op een snelle ontwikkeling van de verzekeringsmarkt zal
toenemen wanneer een maximumgrens voor de aansprakelijkheid wordt vastgesteld'**.

Vanuit rechtseconomisch perspectief zal het aansprakelijkheidsrecht aan de dader de nodige prik-
kels geven om de maatschappelijke kosten van een ongeval te minimaliseren. Dit impliceert dat
hij optimale zorg zal aanwenden; naarmate de potentiele schade groter is, zal de marginale op-
brengst van de zorg die hij besteedt, eveneens hoger zijn en zal hij dan ook meer preventieve
maatregelen dienen te nemen'". Bij een beperkte aansprakelijkheid daarentegen zal de dader een
geringere prikkel hebben om optimale zorg aan te wenden. Een rationele dader zal in dit geval
handelen alsof de maximaal te verwachten schade gelijk is aan het bedrag van de beperkte aan-
sprakelijkheid. Hij zal met andere woorden minder preventieve maatregelen nemen en de kans is
recel dat het optimale activiteitsniveau niet wordt gehandhaafd. Hij zal geen bijkomende zorg
aanwenden omdat dit niet resulteert in een geringere aansprakelijkheid. Zodra het bedrag van de
beperkte aansprakelijkheid dus lager is dan de totale schade, is deze beperking vanuit rechts-
economisch oogpunt inefficient.

Het is overigens niet duidelijk waarom uit de beperkte beschikbaarheid van een verzekeringsdek-
king moet worden afgeleid dat de aansprakelijkheid dient te worden beperkt. Omgekeerd dient te
worden vastgesteld dat er vele gevallen bestaan waar een beperkte beschikbaarheid van verzeke-
ringen niet leidt tot een beperking van de aansprakelijkheid; waar met andere woorden de wetge-
ver een beperkte beschikbaarheid van verzekeringsdekking een onvoldoende reden vindt om de
aansprakelijkheid te beperken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aansprakelijkheid
van de exploitant van een stortplaats: zowel naar Belgisch als naar Nederlands recht geldt een
onbeperkte aansprakelijkheid, hoewel op de verzekeringsmarkt geen ongelimiteerde dekking
voorhanden lijkt te zijn.

Zeker indien de aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bepaald bedrag en indien de betrokkene
wordt verplicht om zich precies voor dat bedrag te verzekeren, zijn negatieve gevolgen op de
prikkels van de dader niet uitgesloten'**. De verzekeraar beschikt dan namelijk niet meer over de
mogelijkheid om het morele risico in te dijken via blootstelling aan het eigen risico. In dergelijke
gevallen is het onzeker of alleen de polisvoorwaarden de prikkels kunnen "herstellen". Een onbe-
perkte aansprakelijkheid dient dan ook de belangen van de verzekeraar omdat meteen het morele

"Witboek betreffende milieuaansprakelijkheid",/.c, 25.
Zie hierover Landes, W. en Posner, R., "Tort law as a regulatory regime for catastrophic injuries",
Vourna/ o/Iega/ S/urfics, 1984, 417.
Ook in die zin, terzake van de aansprakelijkheid van werkgevers: Faure, M.G. en Hartlief, T., "Verze-
kering en de groeiende aansprakelijkheidslast", / . c , 308.
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risico beter onder controle kan worden gehouden. Er kan dan ook worden gepleit voor de loskop-
peling van de aansprakelijkheid van de vraag naar verzekeringen'".

Tegelijk blijkt hieruit dat het beperken van de aansprakelijkheid en de invoering van een verzeke-
ringsplicht tot de wettelijke limiet weinig zinvol is"*. Indien toch om de een of andere reden zo-
wel een beperking van de aansprakelijkheid als een verzekeringsplicht noodzakelijk wordt geacht,
verdient het veeleer de voorkeur om de aansprakelijkheidslimiet een stuk hoger te leggen dan de
verzekeringsplicht.

Tenslotte zal een beperking van de aansprakelijkheid ook vanuit het oogpunt van slachtofferbe-
scherming ongunstige gevolgen hebben: wanneer de schade hoger ligt dan het bedrag van de
beperkte aansprakelijkheid, zal een deel van de schade ten laste blijven van het slachtoffer.

Erzijn bijgevolg heel wat bezwaren tegen de beperking van de aansprakelijkheid. Zeker wanneer
de beperkte aansprakelijkheid wordt gekoppeld aan een verplichte verzekeringsdekking, wordt de
onverzekerbaarheid zelfs in de hand gewerkt. Het eventuele insolventiegevaar kan eveneens wor-
den vermeden door het opleggen van een beperkte verzekeringsplicht, terwijl het principe van de
onbeperkte aansprakelijkheid behouden blijft'".

5. CONCLUSIE

Vanuit rechtseconomisch oogpunt zal de houding ten aanzien van een risico bepalen of een verze-
kering al dan niet zinvol is. Voor een risicoaverse persoon kan het zinvol zijn om het risico te
spreiden of te verschuiven.

Een verzekeringsdekking kan de maatschappelijke welvaart verhogen omdat de risicoaversie van
een persoon wordt weggenomen. Hierbij is wel van belang dat er op de markt voldoende concur-
rentie is. Enkcl in dat geval kan aan het morele risico en aan het probleem van de averechtse
selectie het hoofd worden geboden. Indien dit niet het geval is, zijn problemen van onverzeker-
baarheid niet uit te sluiten.

Het is niet eenvoudig om een eenduidige en alomvattende omschrijving te geven van een verze-
kerbaar risico. Theoretisch kunnen alle risico's worden verzekerd, op voorwaarde dat deze voor-
zienbaar zijn, dat het morele risico en het probleem van de averechtse selectie onder controle
kunnen worden gehouden en dat voldoende capaciteit op de verzekeringsmarkt"" aanwezig is.

Uitgaande van de vaststelling dat in toenemende mate een beroep wordt gedaan op het aansprake-
lijkheidsrecht, kan ook worden verwacht dat in toenemende mate een beroep zal worden gedaan
op verzekeringen (zowel first als third party-verzekeringen). Op zich is deze vaststelling niet pro-
blematisch, wel integendeel: indien de uitbreiding voorzienbaar is, leidt de uitgebreide belang-

de Vries, F.J., "Wettelijke limitering van aansprakelijkheid", / . c , 225-237; Faure, M.G. en Hartlief, T.,
"Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", o.c, 308.
Shavell, S., "The Judgment Proof Problem", o.c, 43-58.
Faure, M.G., "The Influence of Insurance on Liability Issues", in McGee, A. en Heusel, W. (ed.), "The
Law and Practice of Insurance", / .a, 186.
Giarini, O., "Insurability and the Economic Relevance of Insurance: a Historical Economic Perspec-
tive", 77ie Geneva Papers On rtis* and /nsurance, vol. 20, n° 77, 1995, 422.
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stelling voor aansprakelijkheidsverzekeringen tot een grotere vraag en tot nieuwe markten'".
Stijgt de vraag naar aansprakelijkheidspolissen, dan zal de verzekeraar nieuwe polissen afsluiten
en dus ook nieuwe inkomsten genereren waarmee de nieuwe verliezen kunnen worden gedekt.

Een zeer hoge verwachte schade of een moeilijk in te schatten probabiliteit zijn geen voldoende
reden om te besluiten tot de onverzekerbaarheid van een risico. Niet alleen heeft de verzckerings-
industrie allerlei technieken ontwikkeld (herverzekering, verzekeringspools, etc.) om ook aan gro-
te risico's het hoofd te bieden, bovendien zal hiermee rckening worden gehouden bij het bcpalen
van de premie. Zolang veranderingen in p en S voorzienbaar zijn en zolang de verzekeraar de
premie en de polis dienovereenkomstig kan aanpassen, blijft dat risico verzekerbaar. Indien de
voor de verzekeraar beschikbare gegevens moeilijk zijn in te schatten, is sprake van insurer's
om^/gui/y. Deze verzekeraar zal hieraan tegemoet komen door een risicopremie in aanmerking te
nemen.

Moeilijker wordt het wanneer de voorzienbaarheid van het risico in het gedrang komt, met name
wanneer de verzekeraar wordt geconfronteerd met causaliteitsonzekerheid of retroactieve aan-
sprakelijkheid. De verschillende elementen die leiden tot de onverzekerbaarheid van een risico
hebben in feite te maken met een informatietekort, hetzij in hoofde van de verzekerde, hetzij in
hoofde van de verzekeraar, hetzij in hoofde van de rechter.

Uit de analyse is ook gebleken dat een verplichte verzekering een remedie kan zijn tegen het in-
solventiegevaar van dc dader, maar dat de combinatie tussen een verzekeringsplicht en een be-
perkte aansprakelijkheid tot hetzelfde bedrag, economisch nadelig is. Het wordt voor de verzeke-
raar namclijk moeilijk om het gedrag van de verzekerde te controleren; het morele risico wordt in
de hand gewerkt, hetgeen kan leiden tot problemen inzake verzekerbaarheid.

Faure, M.G., "Over beschermde slachtoffers, vrijgevige rechters en zuchtende verzekeraars"
1230-1231.
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HOOFDSTUK10

ECONOMISCHE ANALYSE VAN VEILIGHEIDSREGULERING

In heel wat terreinen van het recht treedt de overheid regulerend op teneinde een gegeven doel te
bereiken. Zo worden voor bepaalde goederen vaste prijzen opgelegd die enkel via een beslissing
van een overheidsorgaan kunnen worden gewijzigd; zo worden aan verschillende gevaarlijke acti-
viteiten strikte veiligheidsnormen opgelegd die bij overtreding tot sancties kunnen leiden (geld-
boetes, administratieve boctes, strafsancties, ...)•

Vanuit rechtseconomisch perspectief roept regulering vanwege de overheid de vraag op of, en zo
ja in welke mate en onder welke voorwaarden, regulering bijdraagt tot een verhoging van de
maatschappelijke welvaart. In dit hoofdstuk wordt ondcr veiligheidsregulering verstaan de door
de overheid opgelegde en afdwingbare geboden, verboden, instructies, toegangsvoorschriften en
andere maatregelen van aard het marktmechanisme te beinvloeden'.

Veiligheidsregulering moet immers worden gezien als een middel om een economische activiteit
te beinvloeden. Een ander middel bij uitstek is met name het aansprakelijkheidsrecht. In dit
hoofdstuk zal dan ook aandacht worden besteed aan het gecombineerde gebruik van aanspra-
kelijkheidsregels en veiligheidsregulering. _•,.•/.'•,,„..'."•

Uitgangspunt hierbij is dat overheidsregulering tot een ander resultaat leidt dan door de "perfecte"
werking van de markt. Wanneer met andere woorden een gegeven activiteit onderworpen is aan
enige vorm van overheidstussenkomst, betekent dit dat het aldus bekomen resultaat wordt verko-
zen boven het resultaat dat zou worden bcreikt zonder een dergelijke tussenkomst. Daarom moet
in eerste instantie worden gezocht naar verklaringen voor overheidsinterventie. Deze verklaringen
worden geboden door een aantal theorieen inzake overheidsregulering; deze theorieen tonen aan
welke van de actoren op de markt de vruchten zullen plukken en welke actoren de lasten zullen
dragen van een bepaalde regulering, welke vorm de regulering aanneemt en welke de gevolgen
zijn van deze regulering op de maatschappelijke welvaart^

1. VERKLARINGEN VOOR OVERHEIDSREGULERING

Grosso modo worden in de literatuur twee stromingen onderscheiden die een gegeven overheids-
optreden verklaren^. Volgens een eerste stroming dient de overheid het algemeen belang en komt
zij tussen om een vermeende marktfaling te corrigeren en om, via de ingTeep, een economisch
optimale situatie te bewerkstelligen (PM6//C /nferart ///eor/e,). Een dergelijke marktfaling kan door
verschillende factoren worden veroorzaakt: door concurrentiebeperkende situaties (gaande van
prijsafspraken tot oligopolies of zelfs monopolies), door het bestaan van externaliteitcn, door een
informatietekort (asymmetrische informatie) en door de consumptie van publieke goederen.

Daarnaast kan overheidsinterventie ook worden verklaard vanuit de Private /n/eres/ /AeoWe. Deze
theorie stelt dat de overheid niet het algemeen belang dient, maar dat de wetgever onder druk staat
van verschillende belangen- en pressiegroepen die elk het inkomen van hun respectieve leden

Definitie ontleend aan Faure en Van den Bergh, "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 143 en aan
j Posner, R.A., "Theories of economic Regulation", 77ie fle//./oKrna/ o/£conomici, 1974, 335 e.v.
j Stigler, G.J., "The Theory of economic regulation", 77ie Be// Journa/ o/£conomics, 1971, 3.

Zie vooral Ogus, A., Aegu/afio/i. Lego/ Form a/i</ £conom/c Theory, Clarendon Press, Oxford, 1994,3
e.v. •
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trachten te maximaliseren''. Volgens deze visie is de wetgever een politieke ondememer die zijn
eigen nut maximaliseert met het oog op herverkiezing: bij toezeggingen aan bepaalde groepen
hoopt de politicus dat de leden van die groep bij volgende verkiezingen op hem of voor zijn partij
zullen stemmen. Beide theorieen worden hieronder verder toegelicht.

7.7. AiA/ic ififeres? "'-'

Onder een public interest benadering dient de overheid het algemeen belang^; zij zal enkel tussen-
komen indien door het vrije spel van het marktmechanisme bepaalde factoren de economische
optimale situatie in de weg staan. De overheid zal op deze wijze als rfews ex macAina markt-
falingen corrigeren.

Overheidsregulering kan in eerste instantie zijn aangewezen in monopolistische situaties waar een
suboptimale allocatie der middelen tot economisch nadelige gevolgen Ieidt voor de maatschappij
in haar geheel*. Een monopolist zal hogere winsten behalen dan in een open marktsituatie: de
consumenten zullen een hogere prijs betalen en de producent zal minder produceren dan technisch
mogelijk is'. Een dergelijke monopolistische situatie Ieidt tot een daling van de maatschappelijke
welvaart. Op voorwaarde dat de wetgever een wetgevend kader creeert dat de toegang tot en de
werking van de vrije markt vergemakkelijkt^ en dat concurrentiebeperkende afspraken sanctio-
neert, kan een overheidsinterventie door het voeren van een mededingingsbeleid gewenst zijn.
Via economische regulering' wordt de marktfaling weggewerkt en wordt de maatschappelijke
welvaart verhoogd'". De klassieke welvaartstheorie biedt inderdaad een verklaring voor bijvoor-
beeld de Europese concurrentieregels".

In tweede instantie kan overheidsinterventie zijn aangewezen indien een bepaalde economische
activiteit Ieidt tot neveneffecten of overzijpelingseffecten of externaliteiten. Hierbij kunncn nega-
tieve en positieve neveneffecten worden onderscheiden. Er is sprake van een negatieve externali-
teit indien de externe kosten van een activiteit niet (volledig) worden geintemaliseerd. Zo is bij-
voorbeeld bij milieuhinder sprake van een negatieve externaliteit indien de schadeveroorzaker
niet alle schade dient te vergoeden die door zijn activiteit wordt veroorzaakt. De kostprijs van de
goederen of diensten die op de markt worden gebracht zal onder de werkelijke maatschappelijke
kostprijs liggen. Indien de productie van een chemisch product schade veroorzaakt die slechts
voor de helft wordt vergoed, betekent dit dat enkel die helft wordt doorberekend in de kostprijs -
wat kan leiden tot overproduce of overconsumptie'*. De andere helft van de schade wordt niet
door de desbetreffende producent, maar door het slachtoffer of door de maatschappij in haar
geheel - de belastingbetaler - gedragen. Hier is sprake van een negatief extern effect.

Posner, R.A., "Theories of economic Regulation", o.c, 335 e.v. ••:...•
Voor meer details zie Ogus, A., "Regulation", Ac, 29-54.
Bowles, R., low a/irf fAe fconomy, Martin Robertson, Oxford, 1982, 165.
Immers, indien hij zijn productie zou uitbreiden tot op het punt waar zijn gemiddelde totale kosten
worden geminimaliseerd, betekent dit dat hij een lagere prijs krijgt voor zijn goed en een kleinere winst
heeft (Vandewalle, G. en Van den Broeck, J., /f/gemene £cono/me, Kluwer, Antwerpen, 1987,149).
Posner, R.A., ^/i//'»r«i/ Ẑ 7W. /to £cono/m'c Perspective, Chicago, University of Chicago Press, 1976.
Ogus, A., "Regulation", Ac, 5.
Voor meer details zie o.m. Van den Bergh, R., £cono>m'sc/ie i4na/yse van ne/ A/erferf(Vigi>igi''ec/i(. £«"
/e/re/nveT-ienni/jg, Gouda Quint, Arnhem, 2) druk, 1997.
Bowles, R., "Law and the Economy", Ac, 165-175.
Pigou, A.C., 77ie £co/io/mcv o/ We//are, London, Mac Millan, 4th edition, 1932, 183; Veljanovski,
"New Law and Economics", Ac, 44-45.
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Van een positieve externaliteit is sprake indien een product of een dienst vrij circuleert op de
markt en waardoor de producent niet van iedere gebruiker van dat goed of dienst een prijs kan
vragen. Een aantal gebruikers beschikt op deze wijze gratis over een product of geniet van een
dienst waar anderen voor betalen. Nochtans zou de producent gerechtigd zijn om van elke gebrui-
ker een vergoeding te ontvangen. Een klassiek voorbeeld is hier het vrij circuleren van informatie:
de producent zal zijn informatie niet spontaan vrijgeven wat kan leiden tot onderproductie of
onderconsumptie'-'.

Overheidsregulering kan een oplossing bieden voor het geschetste externaliteitenprobleem: het
kan de verschillcnde partijen er met name toe aanzetten een verdeling der middelen te bewerkstel-
ligen die dichter ligt bij het sociale optimum. Dit kan worden bereikt door het opleggen van een
taks of van een reglementering. Indien een producent bij voorbeeld onbeperkt aansprakelijk wordt
gesteld voor de door hem aangerichte milieuschade, worden de negatieve externe effecten voile-
dig geinternaliseerd. Het spreekt voor zich dat een dergelijke overheidstussenkomst in bepaalde
gevallen technisch niet haalbaar is of dat de kosten van het opleggen en afdwingen ervan prohi-
bitief hoog zijn.

Een marktfaling kan ook worden veroorzaakt door het bestaan van een informatietekort (asymme-
trische informatie). Dit betekent dat een gebrek aan informatie een optimale verdeling van de
middelen in de weg staat. Indien een consument bijvoorbeeld een koelkast wenst te kopen wordt
hij, gezien het ruime aanbod op de markt, geconfronteerd met een informatieprobleem. Dit infor-
matieprobleem staat uiteraard in directe correlatie tot de eigen preferenties van de desbetreffende
consument. Stel dat de consument milieubewust is en een koelkast wenst te kopen die weinig
elektriciteit verbruikt en die geen CFK's bevat. Indien de overheid de producenten aanmoedigt of
verplicht dergelijke informatie aan te brengen op het desbetreffende product, zal de keuze voor de
consument een stuk makkelijker zijn. Dit probleem is niets anders dan een probleem inzake trans-
actiekosten: indien dergelijke informatie niet aanwezig is zal de consument hetzij zelf moeten
onderzoeken welk product het best beantwoordt aan zijn verlangens (wat in rechtseconomische
termen betekent dat kosten noodzakelijk zijn om de beoogde transactie tot stand te kunnen bren-
gen), hetzij een product aankopen waarvan hij vermoedt dat het aan zijn verwachtingen beant-
woordt. In beide gevallen is sprake van een welvaartsverlies''*. Indien de overheid de industrie
verplicht bepaalde informatie duidelijk aan te brengen op het product of indien een bepaalde acti-
viteit slechts mag worden uitgeoefend mits erkenning vanwege de overheid, kunnen de trans-
actiekosten worden verkleind, wat een gunstige invloed kan hebben op een bestaande informatie-
asymmetrie".

De theorie die overheidsregulering verklaart als middel ter correctie van marktfalingen is evenwel
niet alleenzaligmakend. In bepaalde gevallen dient zelfs te worden vastgesteld dat regulering een
marktfaling in de hand werkt. Hier kan worden voortgebouwd op wat hierboven werd gesteld

fti'rfem.
Benadrukt dient te worden dat in deze overheidsregulering niet de enige of alleenzaligmakende manier
kan zijn om het informatieprobleem op te lossen. Volledig losstaand van het reguleringsvraagstuk, kan
het voor de consument efficient zijn zich te abonneren op een tijdschrift van een consumentenvereni-
ging waar regelmatig verschillende producten en diensten worden getest. Door een abonnement te ko-
pen op een dergelijk tijdschrift verlaagt de consument aanzienlijk zijn informatieprobleem; meteen zijn
de transactiekosten relatief laag: het volstaat de prijs van het abonnement te betalen en het tijdschrift te
lezen. In vele gevallen zullen deze kosten veel lager en betrouwbaarder zijn dan wanneer de consument
zelf op onderzoek gaat en zal tegelijk het risico een verkeerd product te kopen, worden geminimali-

u seerd.
De regulering die de informatieasymmetrie en extemaliteiten, wordt sociale regulering genoemd
(Ogus, A., "Regulation",/.c, 5). • • . . . - . . • .
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inzake informatietekorten in hoofde van consumenten. Een regulering die de toegang tot informa-
tie beperkt, kan moeilijk worden gezien als een maatregel met als doel een marktfaling op te hef-
fen. Indien bijvoorbeeld een wet een verbod instelt op vergelijkende reclame en op prijsvergelij-
kingen wordt de koopbeslissing van de consument bemoeilijkt: wil hij prijsbcwust kopen, dan
dient hij zelf verschillende handelaars te bezoeken wat aanzienlijke transactickosten veroorzaakt,
terwijl hierboven werd aangetoond dat precies deze transactiekosten leiden tot een marktfaling".
Terwijl de public interest theorie geen verklaring biedt voor een dergelijke regulering, is dat wel
het geval voor de private interest theorie.

7.2. /V/va/c isiferetf .

Volgens deze theorie is een bepaalde overheidsinterventie het resultaat van de tussenkomst en
druk van belangengroepen". Deze groepen streven ernaar de kosten voor concurrenten tc verho-
gen. Het gevolg van dergelijke regulering is dat de concurrentie wordt beperkt in het belang van
de eigen groep. Verschillende theorieen bieden verklaringen voor het feit dat overheidstussen-
komst het resultaat is van belangengroepen: de captatietheorie, die verder werd uitgebouwd door
de Public Choice-economen en de economische reguleringstheorie.

De visie volgens welke wetgeving enkel dient ter behartiging van private belangen, staat bekend
als de captatietheorie. Volgens de capatatietheorie komen overheidsorganen die zijn opgericht
met het oog op het behartigen van het algemcen belang, na verloop van tijd in dc ban van degenen
die zij moeten reguleren. In vele gevallen is de regelgever immers aangewezen op informatie van
de te reguleren persoon; het gevaar bestaat dan dat de te reguleren persoon eenzijdige informatie
doorspeelt en deze informatie dermate formuleert dat uiteindelijk het overheidsorgaan wordt
gemanipuleerd. Op die manier beschikt het overheidsorgaan nog over weinig middelen om zich te
onttrekken aan de macht van de te reguleren persoon. Uiteindelijk wordt niet meer het algemeen
belang gediend, maar wel het private belang van de te reguleren persoon of industrietak.

Hier dient te worden benadrukt dat het feit dat het overheidsorgaan informatie inwint bij de te
reguleren persoon, gcen waardeoordeel implicecrt betreffende de goede of kwade trouw van dat
overheidsorgaan. Gelet op de vaak ingewikkelde productieprocessen, is het vaak de enige manier
om aan informatie te kunnen geraken.

Deze captatietheorie is aanvankelijk ontwikkeld door politieke wetenschappers. Op basis van de-
ze inzichten hebben met name de Public Choice-economen'^ gezocht naar een theoretische onder-
bouw van deze theorie. Terwijl onder de klassieke welvaartsthcorie het marktfalen centraal staat,
onderzockt de Public Choicc-theorie de oorzaken van het falen van de overheidstussenkomst.
Onderzocht wordt waarom de overheid, die wordt geacht het algemene belang te dienen, in be-
paalde gevallen private belangen gaat dienen.

Public Choice-economen zien de wetgever als een politiek ondememer die zijn nut maximaliseert
door het beogen van herverkiezing. Voor elke politicus zal een welbepaalde groep kiezers een

Zie voor meer details Van den Bergh, R., "Economische Analyse van het Mededingingsrecht", / c , 59
e.v. . ..
Voor meer details zie Ogus, A , "Regulation",/.c, 55-75.
We denken hier in de eerste plaats aan Buchanan, Tullock en Olson. Zie o.m. Buchanan, J.M., 7*«
Ca/cu/ui o/ Consenr. iog/co/ /•ou/u/arionj o / Cons/i(«f/ona/ Democracy, Ann Arbor, University of
Michigan Press, 1962; Olson, M., 77ie logic o/Co//ecdVe /fcrion. Pu6//c Goorf.s and /Ae TAeory o/
Grou/«, Cambridge, Harvard University Press, 1965, 186; De Geest, G., "Public Choice en recht-
seconomie", <4ra /feoui, 39,1990,666-673; De Geest, G., "Economische Analyse", Ac, 269 e.v.
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centrale rol spelen bij diens herverkiezing; hij zal zijn nut maximaliseren indien hij zich inzet om
de belangen van deze grocp te behartigen. In dat gcval weet hij immers dat hij bij de volgende
verkiezingen kan rekenen op de stem van de mensen van die welbepaalde groep.

De ideeen van de Public Choice-economen passen de klassieke economische theorieen toe op
overheidsregulering: op de politieke markt is vraag naar bepaalde overheidstussenkomsten. Deze
vraag komt van bepaalde belangengroepen die elkaar beconcurreren". Het voordeel voor ver-
schillende ondememingen om zich te organiseren in professionele groepen of verenigingen be-
staat erin dat dit leidt tot een vermindering van de informatie- en transactiekosten. Het is veel effi-
cienter om samen met bedrijven met analoge belangen naar de reguleerder te stappen, dan indien
elke onderncming dat voor zich zou moeten doen. Dit verklaart bijvoorbeeld het succes van de
beroepsverenigingen die het forum bij uitstek zijn om bij dc reguleerder bepaalde voordelen te
bekomen. Bij groepen die beter georganiseerd zijn zullen daarom de kosten van het inwinnen van
informatie en het bekomen van bepaalde voordelen, lager zijn dan bij minder goed georganiseerde
groepen. . ... - ..:.-.•. - ; ; ,,-ir-.:. ..

De aanbodzijde van het reguleringsproces wordt gevormd door politici voor wie het efficient is de
belangen te behartigen van groepen die hun stemmen kunnen opleveren. Een groep die erin slaagt
om een regulering door te drukken, zal bovendien ook geneigd zijn actievere steun tc verlenen
aan de politicus (of aan diens partij) in de vorm van financiering van de verkiezingscampagne.

Naast de capatatietheorie en de daarop voortbouwende visie van de Public Choice-economen,
biedt ook de door Stigler ontwikkclde economische reguleringstheorie"" een verklaring voor de
rol van belangengroepen bij overhcidstussenkomst. In de visie van Stigler zal een vraag bestaan
naar overheidsregulering indien dit voor de belangengroepen die dergelijke overheidstussenkomst
vragen, de beste manier is om een bepaald resultaat te bereiken. In bepaalde gevallen zal het voor
ondememingen inderdaad minder kosten en efficienter zijn een beroep te doen op de overheid dan
bijvoorbeeld het maken van kartelafspraken met concurrenten. Bij kartclafsprakcn rijst immer het
free-rider-probleem. Stel dat twee benzinehouders in dezclfde straat afspraken maken om de
brandstofprijzen op een bepaalde niveau te handhaven. Dit kan voor hen efficient zijn omdat zij
op die manier beiden extra winst opstrijken in plaats van met elkaar een prijzenoorlog te voeren.
Deze afspraken beletten evenwel niet dat in een straat in de buurt een andere pomphouder dc
prijzen wel degelijk laag houdt. In dergelijke situatie kan het voor pomphouders efficienter zijn
van de reguleerder te bekomen dat de toegang tot de markt wordt bemoeilijkt door middel van
vestigingswetgeving.

Bovenstaande theorieen verklaren dus waarom de overheid in bepaalde gevallen in plaats van het
algemene belang cerder het belang van welbepaalde en goed georganiseerde groepen dient. Zowcl
voor de politicus als voor deze groepen is het afkondigen van regulering efficient: voor de politi-
cus omdat hij tegen geringe kosten de kansen op herverkiezing vergroot en voor de belangen-
groepen omdat de aldus tot stand gekomen reguiering bepaalde voordelen oplevert.

Op basis van deze algemene beschouwingen, is het interessant na te gaan waarom, bijvoorbeeld
terzake van milieurisico's, de overheid zich niet beperkt tot het uitvaardigen van een specifieke
aansprakelijkJicidsregel, maar ook nog veiligheidsregulering uitvaardigt. Deze problematiek
wordt hieronder aan dc orde gesteld.

Becker, G., "A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence",
./ou/Tia/ o/£conom/cs, 1983, 371 e.v.
Stigler, G., "TheTheory of Economic Regulation", fle//./ou/7ia/o/£conomic.s, 1971, 3-21.
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2. VEILIGHEIDSREGULERING EN HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

In feite heeft veiligheidsregulering eenzelfde preventief effect als het aansprakelijkheidsrecht. Het
preventieve aspect inzake aansprakelijkheid bestaat erin dat een dader die weet dat hij een bepaal-
de schade zal dienen te vergoeden, gecn schade zal bcrokkenen. Daarnaast heeft ook veiligheids-
regulering een preventief effect omdat door de opgelegde veiligheidsmaatregelen de kans ver-
kleint dat zich een ongeval voordoet, of tenminste omdat de verwachte schade afheemt. De vraag
rijst wat de voordelen zijn van veiligheidsregulering (§ 2.1) en waarom in bepaalde gevallen
wordt geopteerd voor een gecombineerd gebruik van deze afschrikkingstechnieken (§ 2.2).

2. / . Geva//«i H>aar Acr gcArMi* va/i v«7ig/f«Wsreg«/«7/«g wi/ffig Ara/i

Baanbrekend werk op dit terrein werd vcrricht door Guido Calabresi die ervan uitgaat dat elk
ongevallcnrecht zowel elementen van general deterrence als van specific deterrence bevat*'.
Beide vormen van afschrikking zijn van belang omdat de tekorten op het vlak van general deter-
rence kunnen worden opgevangen door mechanismen inzake specific deterrence en omgekeerd"
De ideee'n van Calabresi werden verder uitgewerkt door Shavell en Wittman die een aantal crite-
ria hebben naar voren geschoven op basis waarvan kan worden beslist of een beroep dient te wor-
den gedaan op veiligheidsregulering, op het aansprakelijkheidsrecht, dan wel op een combinatie
van beide technieken". Deze criteria zijn de informatiekosten (§ 2.1.1), de onmogelijkheid alle
schade te vergoeden (§ 2.1.2), het gebrek aan dreiging van de aansprakelijkheidsvordering (§
2.1.3) en de administratieve kosten (§ 2.1.4). Deze worden hieronder besproken.

2.1.1. Informatiekosten -

Zeker inzake complexe industriele activiteiten, kan ervan worden uitgegaan dat de potentiele
dader over meer informatie beschikt betreffende de risico's van deze activiteiten. Voor de over-
heid die op dit terrein regulerend wenst op te treden zal het moeilijk zijn dezelfde informatie te
verkrijgen: niet alleen zal het vergaren van de nodige informatie leiden tot aanzienlijke kosten;
daarnaast is de kans op vergissingen van de overheid zeer groot. In gevallen waarin de kans op
foute inschattingen van het risico door de overheid reeel is, verdient het vanuit welvaartsecono-
misch oogpunt dc voorkeur een beroep te doen op het aansprakelijkheidsrecht.

Anders wordt het risico hetzij onderschat, hetzij overschat, waardoor respectievelijk te weinig en
te veel zorg zal worden besteed. Enkel indien de overheid over correctere informatie beschikt ten
aanzien van dc te reguleren activiteit, zal het nuttig zijn een beroep te doen op rechtstreekse vei-
ligheidsregulering^.

2.1.2. Onmogelijkheid om alle schade te vergoeden

Rechtstreekse regulering van veiligheid kan ook zinvol zijn indien de potentigle schade groter is
dan het vermogen van de dader. Indien het insolventiegevaar reeel is, zal de dader handelen alsof
zijn vermogen de maximale schade is, waardoor hij een onvoldoende prikkel kan hebben. Deze
gebrekkigc prikkel kan inderdaad worden opgevangen door middel van overheidsregulering zoals
het uitvaardigen van veiligheidsmaatregelen.

Cfr. supra.
Calabresi, G., "The Cost of Accidents", Ac, 74-277.
Shavell, S., "Liability for Harm versus Regulation of Safety", ./ou/Tia/ o/ iega/ S/urf/es, 1984,357-374.
Shavell, S., "Liability for Harm versus Regulation of Safety", o.c, 359-360.
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Het voordeel van regulering zal afhankelijk zijn van de verhouding tussen het vermogen van de
dader en de verwachte ongevalskosten; hoe meer de verwachte ongevalskosten het vermogen van
dedader overtreffen, hoe meer voordelen kunnen worden gehaald uit veiligheidsregulering".

2.1-3- Gebrekkige dreiging uitgaande van de aansprakelijkheidsvordering ,

In bepaalde gevallen zal de prikkel uitgaande van het aansprakelijkheidsrecht onvoldoende zijn,
bijvoorbeeld indien de dader van een bepaalde schade maar moeilijk kan worden geidentificeerd
of indien lange tijd verloopt tussen het schadegeval en het optreden van de schade. In een derge-
lijk geval zal het de voorkeur genieten om een beroep te doen op veiligheidsregulering".

2.1.4. Administratievekosten • ' : . • .: • • •» •..-;. ... _••_

Tenslotte kan een voorkeur bestaan voor het opleggen van veiligheidsregulering indien de kosten
van regulering lager liggen dan de kosten van het afdwingen van het aansprakelijkheidsrecht. De
administratieve kosten van het aansprakelijkheidsrecht kunnen in een aantal gevallen aanzienlijk
zijn, gelet op de duur van een proces, de advocatenkosten enz. Hoe meer partijen bij een proces
betrokken zijn, hoe hoger de administratieve kosten van het aansprakelijkheidsrecht zullen zijn.
Hieruit kan een sterk argument worden afgeleid inzake het gebruik van het aansprakelijk-
heidsrecht voor grote nsico's.

Nochtans biedt het aansprakelijkheidsrecht belangrijke voordelen: de kosten hiervan worden ver-
haald op de aansprakelijke dader, die dus een extra prikkel zal hebben om schadegevallen te ver-
mijden. Aldus worden de ongevalskosten geintemaliseerd. De kosten van het opleggen, contro-
leren en afdwingen van veiligheidsregulering daarentegen worden betaald door de belastingbeta-
ler en dus door de gehele gemeenschap"'.

2.2. GecomWneen/ ge&rui'A van vW/ig/reirfsregK/eri/ig en aansprafte/i/AflefTfrrecAf

Vaak wordt risicoaansprakelijkheid gecombincerd met het opleggen van veiligheidsregulering
omdat wordt geoordeeld dat dit het slachtoffcr beter beschermt: zelfs indien de dader prikkels
heeft vanuit het aansprakelijkheidsrecht, wordt het noodzakelijk geacht de dader door middel van
veiligheidsregulering te verplichten bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Veiligheidsregulering wordt in bepaalde gevallen afgekondigd als antwoord op mogelijke insol-
ventie van de dader. Niet alleen wordt hierbij uit het oog verloren dat veiligheidsregulering enkel
zinvol is indien de overheid over betere informatie beschikt dan de potentiele dader, tcvens dient
erop te worden gewezen dat bij mogelijke insolventie het efficienter kan zijn een beroep tc doen
op foutaansprakelijkheid en niet op risicoaansprakelijkheid. Bovendien wordt reeds gctracht het
insolventieprobleem te verhelpen door het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsvcrzeke-
ring. Het is daarom zeer de vraag waarom het insolventieprobleem nog eens extra dient te worden
opgelost door middel van veiligheidsregulering en of het gecombineerd gebruik van risicoaan-

Shavell, S., "Liability for Harm versus Regulation of Safety", o.c, 360-361; Faure, M. en Van den
Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", /.c, 155.
Shavell, S., "Liability for Harm versus Regulation of Safety", o.c, 363. - . „ , .,_..
Shavell, S., "Liability for Harm versus Regulation of Safety", o.c, 363-364. . . . . . . .
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sprakelijkheid, veiligheidsregulering en verplichte verzekering niet zullen leiden tot inefficient
hoge administratieve kosten .

Indien veiligheidsregulering daarentegen wordt gecombineerd met foutaansprakelijkheid, zullen
deze kosten een stuk lager liggen, met name indien het insolventierisico bestaat. Bij foutaanspra.
kelijkheid zal de dader zorg aanwenden zolang deze kosten lager zijn dan zijn vermogen. Vanuit
de kant van slachtoffers volstaat het om aan te tonen dat de dader de veiligheidsvoorschriften niet
heeft nageleefd. Het grote voordeel hierbij is dat slachtoffers via deze weg voldoende prikkels
krijgen om op te treden als handhavers van de veiligheidsregulering.

Hiermee wordt de rechtseconomische analyse afgesloten. In het volgende deel van dit boek wordt
aandacht besteed aan enkele compensatiemechanismen inzake schade veroorzaakt door catastro-
ferisico's. De conclusies uit de rechtseconomische analyse, en met name het toetsen van de analy-
se uit dit deel met de analyse van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, gebeurt in deel 4.

--."¥

Faure, M. en Van den Bergh, R., "Negligence, Strict Liability and Regulation of Safety under Belgian
Law: An Introductory Economic Analysis", 77ie Genera Papers o/V?/s* nnrf //isurance, 1987, 110-111.
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DEEL3

ANDERE COMPENSATIEMECHANISMEN

In de eerste twee delen van dit onderzoek werd respectievelijk aandacht besteed aan de juridische
analyse van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht en aan de rechtseconomische analyse. In dit
deel worden enkcle andere vergoedingssystemen ter zake van milieuschade bestudeerd. Dit kan
namelijk nuttige inzichten verschaffen voor de dekking van het nucleaire risico, al dan niet via de
klassieke verzekeringsmechanismen. Net als het nucleaire risico wordt het milieuaansprakelijk-
heidsrisico vaak omschreven als een catastroferisico, dat door de combinatie van potentieel zeer
hoge schade en moeilijk in te schatten probabiliteit als onvcrzekerbaar wordt beschouwd. In dit
hoofdstuk richt de aandacht zich op enkele andere moeilijk verzekerbare risico's en wordt bestu-
deerd op welke wijze wordt voorzien in de compensatie van de door deze risico's veroorzaakte
schade.

In hoofdstuk 11 wordt onderzocht op welke wijze catastroferisico's in het algemeen worden ver-
zekerd of gcdekt. Hierbij zal zowel de dekking van algemene milieurisico's als de compensatie
van luchtverontreiniging in Nederland worden besproken. Tegelijk zullen, voor wat betreft de
dekking van de algemene milieuaansprakelijkheid, de voorstellen worden besproken van de Inter-
universitaire Commissie voor Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest; ter zake
van de dekking van het nucleaire risico worden eveneens twee eerder in de literatuur gelanceerde
voorstellen besproken. In hoofdstuk 12 wordt geanalyseerd hoe de aansprakelijkheid is geregeld
voor schade door olieverontreiniging op zee en wordt besproken welke compensatiemechanismen
instaan voor de vergoeding van dergelijke schade. Tenslotte wordt besproken hoe in de Verenigde
Staten het nucleaire risico wordt verzekerd en op welke beginselen de aansprakelijkheid van de
exploitant van een kerninstallatie er berust (hoofdstuk 13).

559



f '••:•



Hoofdstuk 11 - Dekking van catastroferisico's

i HOOFDSTUK 11

DEKKING VAN CATASTROFERISICO'S

In hoofdstuk 9 werden catastroferisico's omschreven als risico's waarbij een verzekeraar slechts
over beperkte statistische gegevens beschikt, wat de inschatting en dc voorzienbaarheid van de
risico ernstig kan bemoeilijken. Ook bij milieurisiso's is het vaak niet makkelijk om het risico op
adequate manier in te schatten; toch zijn er ten aanzien van milieurisico's bepaalde dekkingen op
de klassieke verzekeringsmarkt beschikbaar. Tegelijk werden ook minder traditionele compensa-
tiemechanismen gecreeerd. Een aantal van deze mechanismen en dekkingen wordt in dit hoofd-
stuk besproken'.

Het is hierbij niet de bedoeling om een alomvattend overzicht te gcven van de verschillende
bestaande of mogelijke dekkingsmechanismen. In feite richt de aandacht zich in dit hoofdstuk
cnerzijds op de dekking van milieuschade via de klassieke verzekeringsmarkt; anderzijds worden
rwee altematieve compensatiemechanismen besproken, met name schadefondsen en de captive.
Hierbij moet voor ogen worden gehouden dat de aandacht van dit onderzoek zich in hoofdzaak tot
Nederland en Belgie richt; vandaar worden de in deze landen voornaamste compensatiemechanis-
men (of voorstellen tot oprichting van een dergelijk mechanisme) aan de orde gesteld, zowel op
de klassieke verzekeringsmarkt als daarbuitenl Daarnaast bestaan er, zoals zal blijken, vele ver-
schillende soorten fondsen evenals verschillende types van captives. De functie van de verschil-
lende fondsen en captives verschilt vrij grondig zodat een onderzoek van deze twee mechanismen
toch een vrij brede analyse toelaat. In ieder geval zullen uit de analyse een aantal krachtlijnen
worden afgeleid waaraan elk compensatiemechanisme dient te voldoen.

In eerste instantie wordt bestudeerd welke dekkingen beschikbaar zijn op de "klassieke" Belgi-
sche en Nederlandse verzekeringsmarkt (§ 1). In paragraaf 2 worden twee altematieve compen-
satiemechanismen besproken. In paragraaf 3 worden twee voorstellen besproken inzake de dek-
king van het nucleaire risico. De conclusie van de analyse wordt weergegeven in paragraaf 4.

1. DEKKING VAN MILIEUSCHADE VIA DE KLASSIEKE VERZEKERINGSMARKT

Indien wordt gesproken van de dekking van milieuschade wordt uiteraard in de eerste plaats
gedacht aan een aansprakelijkheidsverzekering. Een persoon die een gevaarlijke en risicovolle
activiteit uitvoert, zal een verzekeringsdekking kopen voor de schade die hij aan derden zou
kunnen veroorzaken; in een aantal gevallen zal hij zelfs worden verplicht om een dergelijke dek-
king te kopen'. Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk dat een slachtoffer zelf (dcels) is verze-
kerd voor milieuschade, via een eigenschadeverzekering. Dit zal vaak het geval zijn voor letsel-
schade of schade door overlijden (bijvoorbeeld via een levensverzekering). Tenslotte mag niet uit
het oog worden verloren dat ook de dader zelf een directe verzekering kan afsluiten ten behoeve
van het slachtoffer. Aangezien al deze verzekeringsvormen op de "klassieke" verzekeringsmarkt
worden aangeboden, worden zij in deze paragraaf besproken.

Het aansprakeiijkheidsrecht als compensatiemechanisme ter zake van milieuschade komt hier niet aan
de orde omdat dit reeds in het eerste hoofdstuk van dit boek werd besproken.
Hiermee wordt dezelfde indeling aangehouden als in het eerste deel van dit boek.
Met name in een aanta! Internationale Verdragen wordt de aansprakelijkheidsverzekering verplicht
gesteld. Zie hierover bijvoorbeeld Sandvik, B. en Suikkari, S., "Harm and Reparation in International
Treaty Regimes: an overview", in Wetterstein, P. (ed.), //arm »o /Ae £/ivironme/if. 77te fl/gA/ /o Com-
pe/u<uion anrf Me /toessmenr o/Damages, Clarendon Press, Oxford, 1997, 57-71.
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Eerst wordt specifiek aandacht besteed aan de milieuaansprakelijkheidsverzekering (§ 1.1). Nj.
dien wordt de directe verzekering ten behoeve van derden aan de orde gesteld (§ 1.2), evenalsde
eigenschadeverzekering (§ 1.3)*.

Voor een goed begrip van de verdere analyse in dit hoofdstuk moet ook duidelijkheid bestaan
over de gehanteerde begrippen. In het kadcr van dit boek wordt onder een first party dekking
verstaan de polis die door een persoon wordt gekocht voor de dekking van zijn eigenschade (ei-
genschadeverzekering). Onder een directe verzekering ten behoeve van derden wordt verstaan een
verzekering die door de "dader" wordt afgesloten, waarbij het slachtoffer begunstigde is en waar-
van de schadeafwikkeling plaatsvindt buiten het aansprakelijkheidsrecht. Een third party dekking
tenslotte is een aansprakelijkheidsverzekering.

7.7.

Volgens de klassieke verzekeringsmechanismen wordt het milieurisico als onverzekerbaar be-
schouwd; verzekeraars voeren aan dat het risico onvoldoende kan worden gespreid en dat zij
worden geconfronteerd met een vorm van anti-selectie^. Toch is de verzekeringsindustrie in de
loop der jaren erin gcslaagd om polissen aan te bieden ter dekking van milieuaansprakelijkheid',
hetzij als een afzonderlijke polis, hetzij als deel van een bestaande verzekeringspolis.

In de loop der jaren kan een opmerkelijke evolutie op de markt worden vastgesteld. Terwijl aan-
vankelijk het milieuaansprakelijkheidsrisico ter zake van accidentele schade in de regel was ge-
dekt door een algemene aansprakelijkheidspolis, werd over het algemeen de aansprakelijkheid
ingevolge graduele verontreiniging niet gedekt. Inmiddels werden meer en meer afzonderlijke
polissen milieuaansprakelijkheid gecreeerd, waarbij dekking wordt verleend, zowel ten aanzien
van graduele als van accidentele milieuverontreiniging, uiteraard rekening houdend met een
aantal beperkingen'. Het spreekt voor zich dat er van land tot land verschillen zijn vast te stellen:
zo wordt in Belgie een milieuaansprakelijkheidspolis uitsluitend aangeboden door de gewone
commcrciele verzekeraars, terwijl in Nederland (en Frankrijk) een pool werd opgcricht voor de
dekking van dergelijke risico's. Hieronder wordt aandacht besteed aan de dekking van milieuaan-
sprakelijkheid in Belgie (§ 1.1.1) en in Nederland (§ 1.1.2)*.

•* Hier wordt in herinnering gebracht dat de analyse in dit onderzoek zich richt op ongevallen vanaf een
vaste locatie; aansprakelijkheid voor of dekking van schade ingevolge transport wordt hier niet aan de
orde gesteld.

' Van de Poele, A., "Ervaringen van een verzekeraar inzake de selectie van de verzekerde risico's met
betrekking tot milieuschade", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering van Milieuschade",
/.c.,310.

' Zie hierover met name Ranson, D., "Verzekering van milieuaansprakelijkheid", A/iV/eu- en £nergi«-
recto, 2000, nr. 3-4, 66-73.

' Voor een overzicht van de beschikbare dekkingen in een aantal Europese landen, zie //isurmg enw-
ro/i/ne/i/o/ /mpnirwenr //alri/iY)', Swiss Reinsurance Company, 1999, 23 p. Deze brochure is beschik-
baar op het Internet, op de website van SwissRe (www.swissre.com). Zie ook de verschillende rappor-
ten in Fitzsimmons, A. (ed.), Po//u/iofl low nnrf //uurance. -4 Co/nparaon o//Ae Aega/ /tegrmejo/
£uro/?ean States o/irf rAe t/S/1, AIDA, Kluwer Law International, London, 1997.

* Voor een uitstekend algemeen overzicht en een overzicht van de situatie op de Franse markt, zie met
name Deprimoz, J., "Regime juridique des assurances contre les risques d'atteinte a l'environnement,

e, fasc. 581-1, 1994.
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1.1.1. InBelgifi .,,. ,.

De aansprakelijkheid voor milieurisico's wordt in Belgig over het algemeen verzekerd als een
bijzondere dekking binnen de door ondernemingen afgesloten aansprakelijkheidspolis BA-
uitbating'. Deze polis dekt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde ter zake van
de uit de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten voortvloeiende schade aan derden. Over het al-
gemeen wordt milieuaansprakelijkheid beschouwd als een bijzondere waarborg - met name acci-
dentele milieuverontreiniging - binnen de polis BA-uitbating. Sommige verzekeraars sluiten
echter milieuaansprakelijkheid uitdrukkelijk uit van de dekking, tenzij de verzekerde kan bewij-
zen dat het een accidentele milieuschade betreft'°. Het belang van dit verschil mag duidelijk zijn:
in het eerste geval zal de verzekeraar moeten aantonen dat het geen accidentele milieuschade
betreft wil hij vermijden om dekking te moeten verlenen; in het tweede geval zal de verzekerde
dit bewijs moeten leveren, zoniet zal hij niet van de dekking kunnen genieten". Ook de manier
waarop deze risico's worden omschreven verschilt al naargelang de verzekeringsmaatschappij:
bepaalde verzekeraars definieren het milieurisico, anderen geven een opsomming van fenomcnen
waarvan wordt verondersteld dat zij schade toebrengen aan het milieu (bijvoorbeeld emissies,
rook, trillingen e.d.m.)- De verschillende polissen hebben evenwel gemeen dat zij enkel dekking
verlenen voor schade die het gevolg is van een ongeval; een ongeval wordt dan beschouwd als
een plotselinge gebeurtcnis die voor de verzekerde onvrijwillig, toevallig en onvoorzienbaar is.
Graduele vervuiling wordt in de regel uitgesloten'^.

In het begin van de jaren negentig wenste een aantal grote verzekeraars over te gaan op het uit-
schrijven van een polis BA-vervuiling (ook wel "BA-milieu" genoemd). De bereidheid van ver-
zekeraars om de risico's uit milieuaansprakelijkheid te dekken liep evenwel sterk terug door het
aflcondigen van de nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst op 25 juni 1992'*. Zoals
reeds besproken, liet de oorspronkelijke wet niet toe dat dekkingen werden uitgeschreven op
claims-made basis waardoor de herverzekeraars zich van de Belgische markt zouden terugtrck-
ken. Bij wet van 16 maart 1994 werd de situatie rechtgezet en dus zijn claims-made dekking wel
degelijk toelaatbaar in de Belgische rechtsorde'*.

Deketelaerc, M., "Reccnle ontwikkelingen inzake de aansprakelijkheid voor en verzekering van mili-
euschade", yura Fo/co«i5, 1990-1991, 553; Deketelaere, M., "Deel VIII. Milieu en verzekeringsrecht",
in Deketelaerc, K. (ed.), "Handboek Milieurecht", Ac, 1200-1203; Rogge, J., "Assurance des domma-
ges causes par la pollution. Les garanties usuelles accorde'es sur le marche beige", in "Verzekering van
Milieuschade", Ac, 21 e.v.; Rogge, J., "De dekking van schade door milieuaantasting in het kader van
de verzekering BA-exploitatie", De Kerz., 1987, n° 281, 543; Rogge, J. en Moustie, K., "Belgium", in
Pfennigstorf, W. (ed.), Po//u//on /nsurance. /nferna/iona/ Survey o/Coverages a/irf £rcAu.sio/ij, Gra-
ham & Trotman/Martinus Nijhoff, Londen, 1993, 29-32; Kerremans, H., "Aansprakelijkheid voor mili-
euschade en verzekeringsmogelijkheden", in M/Ai'euzorg in rfe Owrfernemmg, Deel I. Juridische, finan-
ciele en organisatorische aspecten, Standaard Uitgeverij, 1999, 560.

Zie hierover Cousy, H., "Recent Developments in Environmental Insurance", in Abraham, F. Dekete-
laere, K. en Stuyck, J., (eds.), "Recent Economic and Legal Developments in European Environmental
Policy", Ac, 233-234.
Rogge, J., "L'assurance des risques d'exploitation", in les /tosura/ic&s <fe /'en/reprise", Bruxelles,
Bruylant, vol. II, 1993, 193; Kerremans, H., "Aansprakelijkheid voor milieuschade en verzekerings-
mogelijkheden", in "Milieuzorg in de Onderneming", Ac, 560.
Ranson, D., "Verzekering van milieuaansprakelijkheid", o.e, 67.
Bocken, H., "L'assurance responsabilite' civile pour dommages cause's par la pollution", in "Les Assu-
rances de l'entreprise", Ac, 241.
Cfr. jupro, in § 5.3.1 van hoofdstuk 5.
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In Belgie werden de eerste specifieke milieupolissen dan ook aangeboden rond 1996"; deze
dekking is bijgevolg vrij nieuw op de Belgische markt. Zeker in de aanvangsfase werd deze dek-
king voomamelijk gekocht door grote bedrijven'*. Momenteel bieden vier verzekeraars een BA-
milieu dekking aan".

Een specifieke verzekeringspolis voor milieuschade krijgt in Belgie' dus slechts langzaam vorm".
De meest voorkomende vormen van milieuaansprakelijkhcidspolissen zijn: de beroepsaansprake-
lijkheid van milieuconsulenten, de milieuaansprakelijkheid van aannemers, en de locatiegebonden
milieuverzekering". Gelet op de mogelijke risico's die de verzekeraar onder dergelijke polissen
loopt en de beperkte capaciteit van de verzekeringsmarkt blijft deze onderhevig aan verschillende
beperkingen, zowel wat berreft de financiele tussenkomst van de verzekeraar°, als de uitsluiting
van bepaalde soorten schade^' als algemene uitsluitingen". Daamaast worden alle polissen in
verband met de aansprakelijkheid uit milieuschade uitgeschreven op een claims-made basis omdat
de keuze van een andere trigger in de ogen van verzekeraars en herverzekeraars technisch en
financieel niet haalbaar is".

1.1.2. In Nederland

In de op de Nederlandse verzekeringsmarkt beschikbare traditionele bedrijfsaansprake-
lijkheidspolis (AVB-polis) van v66r 1970 werd niet specifiek gesproken van milieurisico's. In

Deketelaere, M., "Milieu-aansprakelijkheid. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade,
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor milieumisdrijven, administratieve sancties en veiligheidsmaat-
regelen en verzekering van milieuschade", in "Milieurecht in Belgifi. Status Questionis 1997", / .c, 705;
Dubuisson, B., "Les assurances des atteintes a 1'cnvironnement: realites et perspectives d'avenir", De
f'erz., 1996, 411; Rogge, J., "De dekking van schade door milieuaantasting in het kader van de verze-
kering BA-exploitatie", o.c, 543.
Rogge, J., "Les Assurances en matiere d'environnement", Kluwer, Diegem, Co//. £nv., 1997/2.0,36.
Voor een vergelijkend overzicht van de polissen van deze vier verzekeraars, zie Kerremans, H., "Aan-
sprakelijkheid voor milieuschade en verzekeringsmogelijkheden", in "Milieuzorg in de Ondememing",
/ .c , 570-575.
Morrow, J.C., Pfennigstorf, W. en Wansink, J.H., "General Report", in Pfennigstorf, W. (ed.), f\>//u/i-
on //wurawce. /nfer/iaH'ona/ Survey o/Coverages a/irf £XC/UJ/O/U, Graham & Trotman/Martinus Nij-
hoff, Londen, 1993, 153.
Ranson, D., "Verzekering van milieuaansprakelijkheid", o.c, 68 e.v.
De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt per vordering, waarbij vaak per verzekeringsjaar een
absoluut maximum wordt gesteld aan de totale tussenkomst van de verzekeraar (Wansinsk, J.H., "Envi-
ronmental Liability Insurance: Tour d'Horizon in Europe", 7>a/wnar/ona/ £nvironme/rta/ IiflWtoy <""'
/nsurance, Graham & Trotman, Londen, 1993, 17).
Worden over het algemeen uitgesloten: zuiver economisch verlies, ecologische schade (in die zin dat
de polis enkel de schade dekt aan goederen in private eigendom), genetische schade. Er worden ook
vaak beperkingen gesteld aan de door de verzekeraar gedragen clean-up kosten.
Zie hierover met name Hupin, G., "La pollution, risque assurable", in i e j / tourancej rfe /'£nfre/?roe,
Bruxelles, Bruylant, vol. 1, 1, 1988, 243-263; Pfennigstorf, W., "Policy considerations for insurers en-
gaging in environmental liability insurance", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering van
Milieuschade", Ac, 271-287; Pfennigstrof, W., "Limited Insurability of Unlimited Liability: Serial
Claims aggregates and alternatives. The continental view", in KrOner, R.P., 7>an.rna<io;ia/ £nv/n>«-
men/a/ Z.i'a6i7ify a/irf /njurance, Graham & Trotman, Kluwer Academic Publishers, London, 1993,
159-165; Kerremans, H., "Aansprakelijkheid voor milieuschade en verzekeringsmogelijkheden", in
"Milieuzorg in de Ondememing", / .c , 569 e.v.

Hellebuyck, A.D. en Deketelaere, M., "Verzekering en leefmilieu. Een intemationaal overzicht van de
crvaringen van de verzekeraars inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor aantastingen van het
leefmilieu", in Morrens, P. (red.), MiVieurecA/ voor ieafn/yi/e/a'erj e/i Awn a</v/'.seMrs, Mys & Breesch,
Gent, 1993, 154.
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principe was de aansprakelijkheid voor milieuschade dan ook gedekt*\ voorzover deze betrek-
king had op personenschade of zaakschade. Na een aanbeveling van de Nederlandse Vereniging
van Algemene Aansprakelijkheidsverzekeraars werd de AVB-polis in 1971 aangepast". Volgen-
de uitsluiting werd in de polis opgenomen: . , - .,,;••.. .

"Uitgesloten is schade in verband met verontreiniging en/of aantasting van de bodem,
water of lucht, tenzij deze verontreiniging en/of aantasting het gevolg is van een plot-
selinge onzekere gebeurtenis".

Er werd bijgevolg enke! dekking verleend voor milieuschade ten gevolge van accidentele veront-
reiniging. Graduele pollutie werd uitgesloten. Zo bleef de AVB-polis inzake milieuschade aan een
aantal beperkingen onderhevig^. De AVB-polis sloot geleidelijk ontstane schade uit, bood enkel
dekking van schade tengevolgc van zaakbeschadiging, letsel of dood, en beperkte de dekking van
de reddingskosten. Naar het einde van de jaren zeventig bood een aantal verzekeraars de moge-
lijkhcid om ook graduele pollutie te verzekeren (MAV-polis). De "oude" MAV dekte geleidelijk
ontstane milieuschade (en dus geen plotselinge schade) maar evenals alle opruimingskosten.
Terwijl de AVB-polis was gebaseerd op de loss-occurrence trigger, ging de MAV-polis uit van de
claims-made trigger. Toch heeft deze MAV-polis nooit echt succes gekend, onder meer omdat in
die tijd het Nederlandse bedrijfsleven blijkbaar het belang van de milieurisico's nog onvoldoende
wist in te schatten".

In 1981 publiceerde de Nederlandse Vereniging van Algemene Aansprakelijkheidsverzekeraars
een rapport inzake milieuaansprakelijkheidsverzekering waarbij werd gesteld dat de verzekerings-
industrie haar rol slechts kon vervullen ten aanzien van de milieuaansprakelijkheid indien de
markt een voldoende omvang had en dat dit kon worden bewerkstelligd door het instellen van een
wettelijke verzekeringsplicht^. Het voorstel om de verzekering verplicht te stellen werd afgewe-
zen omdat een te grote invloed werd gevreesd van de verzekeraars^. Anderzijds werd wel de
noodzaak onderkend om voldoende capaciteit op de Nederlandse markt te genereren. Een aantal
Nederlandse verzekeraars heeft zich daarom verenigd in het A/t'/ieu ^anspra/te/yVtAe/'rf Samenwer-
fangive/-6a/ic/ (MAS), een pool waarin de aangesloten verzekeraars clkaar herverzeke-
ringsdekking verlenen'"'. Deze vereniging bood vanaf 1 maart 1985 de MAS-dekking aan'". Van
belang is dat, zeker bij de aanvang van het samenwerkingsverband, MAS geen monopoliepositie
bekleedde. Het stond de verzekeraars die niet deelnamen aan de pool in principe vrij om eigen

Wansink, J.H., "De nieuwe milieuaansprakelijkheidsverzekering", A/iV/ew en 7?ecA/, 1985/4, 98.
Zie ook van Acht, R.J.J. en Bauw, E., "Milieuprivaatrecht", / . c , 171 e.v.
Robesin, M.A., "Aansprakelijkheid voor Milieuschade en Verzekering", in Koeman, N.S.J., Ouwer-
kerk, W.J. en van Dunne", J.M., C(We/recAfe///Ae aa/iipraAc/i/WieiV/ voorm;7ie«jc/iarfe, Vereniging voor
Milieurecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989, 143-144; Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek Nederlands
Milieurecht", Ac, 974-975.
Wansink, J.H., "De nieuwe milieuaansprakelijkheidsverzekering ", o.c, 99; Robesin, M.A., "Aanspra-
kelijkheid voor Milieuschade en Verzekering", in "Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor milieu-
schade",/.c, 144.
Robesin, M.A., "Aansprakelijkheid voor Milieuschade en Verzekering", in "Civielrechtelijke aanspra-
kelijkheid voor milieuschade", Ac, 144.
Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek Nederlands Milieurecht", Ac, 976-977.
Wansink, J.H., "De nieuwe milieuaansprakelijkheidsverzekering ", o.c, 100.
Zie ook Hulst, E.H., "Grondslagen van milieuaansprakelijkheid", Ac, 541-543; Wurfbain, J.W., "De
verzekerbaarheid van aansprakelijkheid, een terreinverkenning", in Raaijmakers, M.J.G.C., van Rooij,
R. en Spier, J., y4a/ij/>ra*e///VWie<fe/i, Kluwer, Deventer, 1990,235-244.
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"milieupolissen" aan te bieden. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat inmiddels de naam
van het samenwerkingsverband is veranderd in W W r f / / "

De dekking die door MAS wordt aangeboden, maakt niet het voorwerp uit van een afzonderlijke
polis, maar is een uitbreiding van de AVB-polis. Deze laatste werd inderdaad aangepast tot een
zgn. "rubriekenpolis". De rubrieken A en B vormen de traditionele AVB-polis; degene die een
meer uitgebreide dekking wenst, kan eveneens rubriek C meeverzekeren. Rubriek C dekt de
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen recht-
streeks vanaf de verzekerde locatie, ook als dit vrijkomen een plotseling en onzeker karakter
heeft. Er bestaat dus een gedeeltelijke overlapping tussen de rubrieken B en C indien het gaat om
milieuaantasting die plaatsvindt vanaf de verzekerde locatie". De MAS-polis is inderdaad zeer
locatie gebonden, in die zin dat enkel dekking wordt verleend voor graduele verontreiniging op de
door de verzekeraar van tevoren goedgekeurde locatie'''.

Een belangrijk element in de polis is het schadebegrip. De MAS-polis is ruimer dan de AVB-polis
omdat in beginsel eveneens gevolgschade is gedekt. Zowel aantasting van de economische ge-
bruikswaarde van stoffelijke goederen als schade door het verontreinigd of vuil worden van op-
pervlaktewater zijn gedekt. Tegelijk wordt eveneens dekking verleend voor de kosten van onder-
zoek en opruiming en voor de preventiekosten".

Het spreekt voor zich dat ook de MAS-polis aan een aantal beperkingen is onderworpen. In de
eerste plaats is de MAS-polis van toepassing op milieuaantasting. Hiermee wordt grosso modo
bedoeld het vrijkomen van bepaalde stoffen die een verontreinigende werking hebben. Het gaat
dus om een emissie - trillingen en geluidshinder zijn bijvoorbeeld niet onder deze polis gedekt -
die leidt tot een verontreiniging. In tweede instantie is ook het verzekerde bedrag beperkt, in
principe tot 5 miljoen gulden per vordering per jaar. Van belang is tenslotte dat de MAS-polis
dekking verleent indien de vordering werd ingediend tijdens de dekkingsperiode. De MAS-polis
hanteert inderdaad de claims-made dekkingsgrondslag". De verzekeraar zal enkel dekking verle-
nen indien de vordering is ingesteld tijdens de looptijd van de polis; wel bestaat de mogelijkheid
om het uitlooprisico gedurende een jaar na het einde van de polis te dekken". Tegelijk wordt in
de regel ook het inlooprisico beperkt, en dit om te vermijden dat een vordering zou worden inge-
diend ter vergoeding van in het - verre - verleden veroorzaakte milieuschade.

In 1996 werd het polismodel van de AVB aangepast. In de eerste plaats werd de polis in meerdere
rubrieken opgedeeld, waardoor een betere risicodifferentiatie en een aan de specifieke risico's van
het bedrijf aangepaste polis kon worden aangeboden'*. Daarenboven werd in de nieuwe polis de
claims-made dekkingsgrondslag geintroduceerd, wat impliceert dat het inlooprisico onbeperkt
wordt gedekt, maar dat geen dekking wordt verleend voor het uitlooprisico". Wel wordt, via de

Telefonisch gesprek met dhr. Bos van de Nederlandse Milieupool op 20 oktober 2000.
Wansink, J.H.., "Verzekering van aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen in het NBW",
voor ASi'/ieuaa/MpraAe/i/MeiT/, 1990/3, 65-66; Wansink, J.H., "De nieuwe milieuaansprakelijk-
heidsverzekering", o.c, 100.
Wansink, J.H.., "Verzekering van aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen in het NBW", o.c, 68.
Wansink, J.H.., "Verzekering van aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen in het NBW", o.c, 69.
Wansink, J.H., "De Algemene Aansprakelijkheidsverzekering", Ac, 114-115.
Wansink, J.H., "De nieuwe milieuaansprakelijkheidsverzekering", o.c, 102.
Wansink, J.H., "Het polismodel AVB 1996 en de dekking voor 'long-tail risico's'",
* Cerzefenng, 1996/6, 121.
Tjoeng, L.M., "Het polismodel AVB 96 en de overgang van occurrence naar claims made", /

Kerze/tering, 1996/6, 127 e.v.
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nameldings- en de omstandighcdendekking, voorzien in een verzachting van het gebrek aan dek-
king van het uitlooprisico. Een nameldingsdekking houdt in dat een aanspraak na het einde van de
dekking kan worden ingediend, op voorwaarde dat de aanspraak betrekking heeft op een handclen
of nalaten dat heeft plaatsgehad voor de beeindigingsdatum van de polish Bij een omstandighe-
dendekking wordt de mogelijkheid geboden dat voorvallen worden gemeld die zich tijdens de
looptijd van de polis hebben voorgedaan, maar die nog niet tot een aanspraak hebben geleid. Het
grote verschil tussen de nameldings- en de omstandighedendekking bestaat erin dat de namelding
over het algemeen geldt voor een periode van 1 of 3 jaar, terwijl de omstandighedendekking, eens
een voorval of een feit werd aangemeld, in beginsel een onbeperkte uitloopdekking verleent*'.
Precies dezelfde mogelijkheid is voorzien in de MAS-polis**, zodat de AVB 96 en de MAS-polis
eenzelfde dekkingsgrondslag hanteren. , -. .... ;„,

De MAS-polis biedt dus dekking voor een aantal gevallen van milieuschade; door de beperkingen
ervan, bieden zij slechts in beperkte mate de zekerheid dat de door het slachtoffer geleden schade
wordt gecompenseerd". Inmiddels heeft de MAS-polis een nieuwe evolutie ondergaan, in die zin
dat het Nederlands Verbond der Verzekeraars heeft aanbevolen om een bijkomende beperking in
te bouwen ten aanzien van milieuaansprakelijkheid". Uit het begrip "zaakschade" wordt uitgeslo-
ten schade aan de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).
Concreet betekent dit dat onder de AVB en de MAS-polis geen dekking meer wordt verleend ten
aanzien van verontreiniging van bodem en water en de daaruit voortvloeiende zaakschade.

In de plaats van de dekking onder de MAS-polis, is op de Nederlandse verzekeringsmarkt sinds
begin 1998 een bijzondere milieuschadeverzekering (MSV-polis) beschikbaar". Deze polis biedt
een dekking voor milieuschade, met name bij verontreiniging van bodem of water. Het centrale
aanknopingspunt van de milieuschadeverzekering is de locatie van de verzekeringsnemer. Be-
langrijk is vooral dat niet enkel schade op de eigen locatie, maar eveneens schade die door de
eigen locatie aan naburige percelen is vcroorzaakt, wordt verzekerd'". Op deze wijze wordt een
schade, die traditioneel via een aansprakelijkheidspolis zou worden gedekt, verzekerd via een
directe verzekering. Deze directe verzekering bevat zowel elementen ter dekking van de eigen-
schade van de verzekeringsnemer als ter dekking van de schade aan derden.

Van der Schaaf, F.A., "Voor- en narisico in het polismodel AVB 96", ^fl/wprate/iy/WieiY/ <fi Pierze/fce-
nng, 1996/6, 124.
Van der Schaaf, F.A., "Voor- en narisico in het polismodel AVB 96", o.c, 214.
Wansink, J.H., "De aansprakelijkheidsverzekering en de dekking van 'long-tail risico's'", /fonjpnj/te-
/iy*A«rf<S Ferre/tenng, 1995/1,5.
Ook in die zin, Hafkamp, W.A., Gilhuis, P.C., Holland, J., Verschuuren, J.M. en de Putter, P.J., £en
Wi7/eujcAa</e/bnrfs m yVerfer/a/irf: ee/t o/irferzoe* naar rfe moge/i/Wierfe/i, VROM, Publikatiereeks mili-
eubeheer, nr. 1994/3,32.
Wansink, J.H., "Verzekering en milieuschade als gevolg van vervoer/opslag van gevaarlijke stoffen",
77/rf.sdin// voor A/i7jeuaa/is/w-a*e////t/ie/rf, 1999/3, 79.
Drion, P.J.M., "Milieu onder een dak: milieuschadeverzekering (MSV)", Ke/zeiermgj/-ec/ire///*e
BencA/en, 1998/2, 19-21; Niezen, G.J., "Aansprakelijkheid voor Milieuschade in de Europese Unie.
Over de slak en de bonte specht", in Niezen, G.J., Raaijmakers, M.J.G.C. en Tervoort, A.J.S..M., O/i-
ge6o/irfe/i rec/if oerfnjven, Kluwer, Deventer, 2000, 178.
Zogenaamde "inkomende verontreiniging" op dc eigen locatie is dus niet gedekt; enkel schade op de
eigen locatie veroorzaakt en de schade die aan de naburige percelen is veroorzaakt, vallen onder de
MSV-polis. Zie hierover "Duurzame ondememing straks goed verzekerd", flonrfig Dowier, Verbond
der Verzekeraars, juni 1997, 3. .
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Het is de bedoeling dat deze MSV-polis uiteindelijk de bestaande dekkingen voor milieuschade
zal gaan vervangen*^. Geoordeeld wordt namelijk dat de reeds bestaande milieupolissen zoveel
mogelijk in e'e'n polis dienen te worden geintegreerd, dat de lacunes in de bestaande dekking
zoveel mogelijk dienen te worden aangevuld en dat de verzekerde een keuze moet hebben betref-
fende de omvang van de verzekeringsdekking'". Ter zake van milieuaansprakelijkheid is de
MSV-dekking van groot belang omdat een derde die schade heeft geleden, direct een beroep kan
doen op de verzekeraar, buiten het aansprakelijkheidsvraagstuk om. De MSV-polis is dus niet be-
perkt tot een directe verzekering voor eigenschade, maar is tegelijk een directe verzekering ten
behoeve van derden. Daar wordt in de volgende paragTaaf op teruggekomen.

Hiermee is aangegeven dat milieuschade niet alleen via een aansprakelijkheidsverzekering (//»></
parry insurance), maar eveneens via een directe verzekering (rf/'rec/ insurance) kan worden ge-
dekt. Een directe verzekering of schadeverzekering kan verschillende vormen aannemen, in die
zin dat zowel de dader als het slachtoffer een dergelijke dekking kunnen afsluiten. Hieronder
wordt eerst de situatie besproken waarbij de dader een directe verzekering afsluit ten behoeve van
het slachtoffer (§ 1.2). Vervolgens wordt de hypothese belicht waarbij het slachtoffer zelf een
schadeverzekering afsluit, via een zgn. y?rsf party insurance (§ 1.3).

7.2. Direcfe verzeArer/wg few AeAoeve va« </er</e/t

Voor de dekking van een (milieu)risico kan een dader ten voordele van het slachtoffer niet alleen
een aansprakelijkheidsverzekering, maar eveneens een schadeverzekering afsluiten. Dit betekent
dat de potentiele schadeveroorzaker een polis aanschaft voor de vergoeding van de schade die hij
aan derden berokkent"". Bij een dergelijke polis betaalt de verzekeraar een bepaalde vergoeding
uit aan slachtoffers, en dit buiten het aansprakelijkheidsrecht om. Hiermee is meteen gewezen op
een aanzienlijk voordeel van deze vorm van directe verzekering, met name een daling van de
administratieve kosten en een vereenvoudiging van de afhandeling van een schadegeval. Precies
om die reden pleitte Bigot reeds in het verleden voor de introductie van een dergelijke polis'".

Het Zweedse systeem voor verzekering van slachtoffers van milieuschade kan worden beschouwd
als een voorbeeld van een dergelijke directe verzekering". Op basis van de wetgeving inzake
milieuaansprakelijkheid van 1989 is een exploitant van een hinderlijke inrichting er verplicht om
een verzekeringsdekking te hebben voor slachtoffers van milieuschade. Deze polis dekt met name
letselschade en zaakschade in gevallen waar slachtoffers geen beroep kunnen doen op het aan-
sprakelijkheidsrecht, bijvoorbeeld bij insolventie van de dader, wanneer de dader niet kan worden
ge'identificeerd etc. In dergelijke gevallen is een slachtoffer er niet toe gehouden om een causaal
verband aan te tonen tussen de door hem geleden schade en een welbepaalde activiteit". Vorde-

Drion, P.J.M., "Milieu onder een dak: milieuschadeverzekering (MSV)", o.c, 19.
"Duurzame ondememing straks goed verzekerd", flo/irf/g Dottier, Verbond der Verzekeraars, juni
1997,1.
Bocken, H., "Rechtstreekse verzekeringen ten behoeve van derden en andere wisseloplossingen voor
aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering. Een typologie", in "Liber Amicorum Rene Van
Gompel", Ac, 32-33; Bocken, H., "Systemes altematifs pour Pindemnisation des dommages dus a la
pollution", /tevue Ge/ieVa/e rfes /towra/ices er rfes fles/Hwisafci'/V/es, 1990, 11714, 11 e.v.
Bigot, J., "Compensation for pollution damage and insurance", in Compe/uafio/i/br/>o//ufio/i rfamage,
OECD, Parijs, 1981, 141-142.
Bocken, H., "Rechtstreekse verzekeringen ten behoeve van derden en andere wisseloplossingen voor
aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering. Een typologie", in "Liber Amicorum Ren£ Van
Gompel", / . c , 35.
Bocken, H., "Systdmes altematifs pour l'indemnisation des dommages dus a la pollution", o.c, 11714,
2.
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ringen die worden ingediend worden dan ook niet behandeld via de gewone rechtbanken, maar
via een arbitrageprocedure" " . Toch rijst de vraag of deze Zweedse milieuverzekering wel als
een directe verzekering kan worden gekwalificeerd omdat een slachtoffer eerst een vordering kan
indienen bij de verzekeraar nadat het aansprakelijkheidsrecht heeft gefaald. Het lijkt er dan ook
op dat dit Zweedse systeem veel kenmerken vertoont van een privaat beheerd garantiefonds ten
voordele van slachtoffers.

De Nederlandse MSV-polis daarentegen bevat wel degelijk een luik dat is te beschouwen als een
directe verzekering ten behoeve van derden. In feite zijn er drie polismodellen beschikbaar, al
naar gelang de activiteiten van de verzekeringsnemer en verzekerde. Het betreft ten eerste de
rubriekenpolis milieuschadeverzekering" (voor bedrijven die op een vaste locatie zijn gevestigd),
debij-derdenpolis (voor bedrijven die op steeds wisselende locaties werkzaamheden uitvoeren) en
de tijdelijk vastpolis (voor bedrijven die gedurende een zekere periode hun werkzaamheden uit-
voeren op een vaste locatie). Uitgangspunt van de rubriekenpolis is de locatie waar het bedrijf is
gevestigd. Op basis van deze polis zijn in de eerste plaats gedekt de kosten van sanering van deze
locatie. Daarnaast dekt de MSV rubriekenpolis ook de saneringskosten van naburige percelen,
voorzover deze percelen werden verontreinigd door een verzekerd gevaar dat zich op de verze-
kerde locatie heeft voorgedaan. De bij-derden polis en de tijdelijk vast polis hebben betrekking op
de saneringskosten van de werklocatie, evenals de kosten van sanering van naburige percelen,
voorzover deze percelen werden verontreinigd door een verzekerd gevaar dat zich op de verze-
kerde locatie heeft voorgedaan".

Elk van de drie beschikbare polissen voorziet in een ^er<fenAerf/'ng. Een derde maakt aanspraak op
vergoeding indien de verzekeringsnemer hem daartoe toestemming verleent". De dekking bij de
rubriekenpolis heeft betrekking op de kosten van sanering van een locatie bij het behoud waarvan
een derde belang heeft uit hoofde van eigendom of enig ander zakelijk recht dan wel voor het
behoud waarvan hij risico draagt en op andere zaakschadc van een derde, inclusief de daaruit
voortvloeiende schade, voorgevallen buiten de verzekerde locatie. Als uitsluitingen zijn in de
polis onder meer opgenomen: schade veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog of op-
stand, schade tengevolge van een "atoomkernreactie", often gevolge van aardbeving of overstro-
ming; merkelijke schuld; dc kosten veroorzaakt uit verontreiniging die reeds aanwezig is op het

Oldertz, C , "Swedish Environmental Damage Insurance. A new concept of insuring injuries or prop-
erty damages, caused by environmental disturbances", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzeker-
ing van Milieuschade," Ac, 371.
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de dekking die op deze wijze wordt verleend, ook aan
beperkingen is onderworpen: lichamelijke schade wordt beperkt tot 5 miljoen kronen per persoon;
zaakschade tot 50 miljoen SEK per vordering en per schadeoorzaak.
Deze polis wordt opgebouwd aan de hand van een aantal rubrieken. Onder de basisrubriek wordt
dekking voor milieuschade verleend als gevolg van brand, blikseminslag en ontploffing. De uitge-
breide evenementenrubriek biedt ook dekking bij onder meer aanrijding, braak, vandalisme en het bre-
ken of barsten van een ondergrondse tank door van buiten komend onheil. De toprubriek tenslotte bicdt
dekking tegen alle milieuschade ten gevolge van een van buiten komend onheil en dekking voor eigen
gebrek. Zie hierover ook Janssen, C.A., "Aansprakelijkheid voor milieuschade en financiele zekerheid
naar toekomstig recht: nieuwe oplossingen. Nederlands recht", in Wiggers-Rust, L.F. en Dcketelaere,
K., (red.) /ianspra^e/y/t/ieiV/ voor m;7ieu$cnarfe en y?na/icie7e zeJfcerne/rf. £en verge/i/Vfc/ng van Aferfer-
/anrfi, fle/g;.scn en £uro/?eej recn/, Die Keure, Koninkltjke Vermande, Brugge, Lelystad, 1998, 111-
112.
Zie hierover Wansink, J.H., "Verzekering en milieuschade als gevolg van vervoer/opslag van gevaar-
lijkestoffen", o.c, 79-80.
Drion, P.J.M., "Milieu onder 6en dak: milieuschadeverzekering (MSV)", o.c, 20.
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moment waarop het verzekerde gevaar zich verwezenlijkt ("oud zeer"); genetische schade; over-
trading van overheidsvoorschriften. ' • • • • - . -

Een derde die schade heeft geleden zal zich dus op de MSV-polis kunnen beroepen ter compensa-
tie van de door hem geleden schade. Een slachtoffer zal enkel het causale verband moeten bewij-
zen tussen de door hem geleden schade en de oorzaak daarvan^ en hij zal geen beroep op het
aansprakelijkheidsrecht moeten doen. Dit neemt uiteraard niet weg dat een slachtofTer geenp/ic/ir
heeft om zich op de MSV-polis te beroepen; het staat hem dan ook vrij om de onder deze dekking
beschikbare bedragen niet aan te wenden en zich tot de rechtbank te richten. Ook in de mate
waarin de uitgekeerde bedragen onder deze polis ontoereikend zijn, zal hij zich nog steeds op het
aansprakelijkheidsrecht kunnen beroepen.

De verschillende MSV-polissen beperken het verzekerde bedrag tot een bepaald bedrag en voor-
zien ook in een eigen risico. Er wordt dekking verleend mits het verzekerde gevaar zich op de
verzekerde locatie heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering en mits binnen een
jaar na verwezenlijking van het verzekerde gevaar een aanspraak op vergoeding is ingediend.

Tenslotte moet er ook op worden gewezen dat de integratie in de MSV-polis van zowel het ele-
ment eigenschadeverzekering als directe verzekering voor derden voordelen oplevert indien het
verzekerde bedrag van het ene luik niet en van het andere luik wel wordt overschreden. De MSV-
polis voorziet namelijk in een "overloop"-clausule. Deze clausule houdt in dat wanneer het voor
derden beschikbare verzekerde bedrag niet toereikend is en het voor de verzekerde locatie verze-
kerd bedrag nog niet (geheel) is aangewend, het restant van het verzekerde bedrag ten goede komt
aan het verzekerde bedrag voor derden. Eenzelfde clausule is voorzien voor de omgekeerde situa-
tie, met name wanneer het verzekerde bedrag voor derden niet geheel is uitgeput, dan kan het
restant worden aangewend voor de dekking van schade op de eigen locatie^.

Hoewel vooral ter zake van milieuschade hoofdzakelijk wordt gesproken van aanspra-
kelijkheidsverzekeringen - dit wil zeggen een dekking die door de schadeveroorzaker wordt
afgeslotcn ten voordele van de schadelijder - is het perfect mogelijk dat een slachtoffer zich
wenst te verzekeren tegen de schade die hij kan lijden door een ongeval.

Bij dergelijke polissen zal een verzekerde die schade lijdt, zich meteen tot de verzekeraar kunnen
wenden, en dit onafhankelijk van de vraag of iemand aansprakelijk is voor de schade*".

In een aantal landcn is milieuschade als het ware indirect verzekerd bij eigenschadcverzekeringen
van het slachtoffer", en dit zowel ter zake van zaakschade als personenschade. Zo is via de
brandverzekering de schade veroorzaakt door rook gedekt; bij een ziekteverzekering is de licha-

"Duurzame ondememing straks goed verzekerd", flonrfig Dossier, Verbond der Verzekeraars, juni
1997,3.
Of werklocatie, al naargelang het gaat om de rubriekenpolis, de bij-derdenpolis dan wel de tijdelijk
vast polis.
Zie hierover Wetterstein, P., "Les dommages causes par les catastrophes intemationales a la lumiere du
droit de la responsabilite civile et du droit des assurances", in Z.es cfonj/nflges causes por fes cflMs/ro-
pAes iVi/ernario/ia/es. Le comrd/e/T/ianc/er rfes com/?agm'es rf'assura/iccs, AIDA, {Copenhagen, 1990,
211 e.v.
Bocken, H., "Systemes altematifs pour I'indemnisation des dommages dus a la pollution", o.c, 11714,
1.
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melijke schade verzekerd, zelfs indien deze schade bijvoorbeeld is veroorzaakt door een emissie

indelucht. . . . . . . . . . ,. „.. , ,,...., , .,,

Een eerste belangrijke stap in de richting van een eigenschade-milieupolis, is uiteraard het eerste
luik van de MSV-polis. Deze polis is in die zin beperkt dat deze betrekking heeft op de kosten van
sanering van bodem en water. Eigenschade ingevolge luchtverontreiniging of radioactieve uitstoot
is bijvoorbeeld niet gedekt. . . .

Tot op vandaag is voorzover bekend geen algemene first party milieuschadeverzekering op de
markt beschikbaar. Nochtans kan een first party polis bijdragen tot een verhoging van de maat-
schappelijke welvaart. Dit wordt verder uitgediept, bij de vergelijking tussen schadefondscn en
een first party dekking". •, , , . . „., .;., .,. -,. „ .,, ,,, ^ .; .,, ,. .. _,. _, . „ . .,,,,, ., , . .

De in deze paragraaf besproken verzekeringsdekkingen kunnen worden beschouwd als traditione-
le vormen van verzekering omdat een beroep wordt gedaan op de klassieke verzekcringsmarkt,
zelfs indien bijvoorbeeld voor wat Nederland betreft, een aantal verzekeraars zich in een pool
heeft verenigd om een specifieke milieudekking te kunnen aanbieden. In onderstaande paragrafen
zal aandacht worden besteed aan meer alternatieve compensatiemechanismen. In paragraaf 2
staan compensatiemechanismen voor de dekking van milieuschade centraal. In paragraaf 3 zal
aandacht worden besteed aan de dekking van het nucleaire risico.

2. ALTERNATIEVE COMPENSATIEMECHANISMEN VOOR DE DEKKING VAN MILIEUSCHADE

Inzake milieuschade wordt door de nationale en internationale wetgever meer en meer een beroep
wordt gedaan op risicoaansprakelijkheid, omdat hiermce wordt tegemoet gekomen aan de bewijs-
last van slachtoffers". Toch is gebleken dat, zelfs in gevallen waar een regime van risicoaanspra-
kelijkheid werd ingevoerd, de compensatie van slachtoffers uitbleef. Gebleken is namelijk dat
bepaalde problemen die rijzen onder een regime van foutaansprakelijkheid evenzeer rijzen bij een
regime van risicoaansprakelijkheid. Ter zake van de aansprakclijkheid voor milieuschade kunnen
als belangrijkste problemen worden aangehaald het feit dat de dadcr onvindbaar is, het faillissc-
ment van de dader (of diens verzekeraar) en dc onmogelijkheid om causaliteit tussen de dader en
de geleden schade aannemelijk te maken*". Spccifiek met betrekking tot ecologische schade, lijkt
risicoaansprakelijkheid evenmin een duidelijke oplossing te bieden.

Zelfs indien de problemen van het aansprakelijkheidsrecht zijn overwonnen, zal het vaak van de
beschikbare verzekeringsdekking afhangen of de geleden schade effectief wordt vergoed. Uit de
rechtseconomische analyse van verzekeringen is gebleken dat slachtoffers ook op dit terrein met
de nodige problemen worden geconfronteerd: in een aantal gevallen kan een risico onverzeker-
baar worden, of is er bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit beschikbaar. Zeker ten aanzien van
massaschade wordt zelfs geoordeeld dat een cumulatie van vorderingen niet te rijmen valt met het
spreidingsprincipe van verzekeringen*'. Het civiele aansprakelijkheidrecht en de aansprakelijk-

Cfr. m/ra, § 2.1.5.3 van dit hoofdstuk.
Cfr. supra, hoofdstuk 1. ':.
Voor meer details, zie Kottenhagen-Edzes, P.A., "Onrechtmatige daad en milieu", / . c , 57 e.v.; Dekete-
laere, M., "Deel VII. Milieu en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht", in Deketelaere, K. (ed.), "Hand-
boek Milieurecht", / . c , 1176 e.v.
Kamp, P.A.J., "Massaschades en verzekering", in A/arcosc/iaife. Kerg/ rfe 6eAamfe/ing va/i /na.s.sa/e
sc/iade een ftj/zonrfere 6e«a</en>ig?, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1996, 65.
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heidsverzekering zijn blijkbaar niet in staat om te voorzien in een afdoende systeem ter vergoe-
ding van milieuschade**, noch wat betreft individuele schade, noch wat betreft collectieve schade.

Een bijzonder probleem bij zware industriele ongevallen en milieurampen is het beheer van de
verschillende vorderingen. Zeker bij een grensoverschrijdend ongeval is de kans groot dat zich al
gauw honderden of duizenden mensen als slachtoffer zullen aandienen*'. Hierbij moet dan wor-
den getracht om op snelle en efficiente wijze compensatie uit te keren. In deze gevallen komen de
grenzen van het privaatrecht snel in zicht'* en is het niet evident om aan de slachtoffers binnen
een redelijke termijn genoegdoening te schenken.

Teneinde de problemen inzake aansprakelijkheid en de daaraan gekoppelde idee van de onverze-
kerbaarheid van deze aansprakelijkheden het hoofd te bicden, werden in de literatuur verschillen-
de maatregelen gesuggereerd: het beperken van de aansprakelijkheid*', het verplicht stellen van
een (milieu)aansprakelijkheidsverzekering'°, de oprichting van verzekeringspools zoals de Neder-
landse Milieupool en de Franse ASSURPOL", en de oprichting van private en of publieke scha-
defondsen". Vaak wordt ook gewezen op de noodzaak tot intemationale samenwerking, zeker in

Bocken, H., "Deficiencies of the system of liability and liability insurance as a mechanism for the
indemnification of environmental damage suffered by individual victims", in Bocken, H. en Ryckbost,
D. (ed.), "Verzekering van milieuschade", Ac, 139; Bocken, H., "Systemes altematifs pour l'indem-
nisation des dommages dus a la pollution", o.c, 11698 en 11714.
Zie bijvoorbeeld Sellschopp, H.D., "Multiple Tort Feasors/Combined Polluter Theories, Causality and
Assumption of Proof, Technical Insurance Aspects", in KrOner, R.P., 7>flnsnflr/ona/£nvi>onmen/n/Ii-
aoiV/Yy o/irf /usura/ice, Graham & Trotman, Kluwer Academic Publishers, London, 1993, 51-57.
Bauw, E., "Tussen traditie en efficientie. Naar een wettelijke regeling van de afwikkeling van massa-
schade", Tverfer/anr/s ./um/e/iD/flrf, 1995, 622.
Viney pleit voor een beperking en matiging van aansprakelijkheden en schadevergoedingen; zij gaat
ervan uit dat bij de aansprakelijkheid eveneens rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid
tot verzekering omdat een niet-verzekerde zware aansprakelijkheid aanleiding geeft tot faillissementen
en werkloosheid. Het is volgens haar logischer dergelijke beperking in te voeren bij een regime van ri-
sicoaansprakelijkheid dan bij een regime van foutaansprakelijkheid (Viney, G., "Moderation et limita-
tion des responsabilites et des indemnisations", in Spier, J., "The Limits of Liability", Ac, 127 e.v.).
Zie bijvoorbeeld Wetterstein, P., "Les dommages causes par les catastrophes intemationales a la lu-
miere du droit de la responsabilite civile et du droit des assurances", in "Les dommages causes par les
catastrophes intemationales", Ac, 194 e.v.; Cowell, J., "Compulsory environmental liability insurance",
in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering van milieuschade", Ac, 319 e.v.; Hulst, HE.,
"Grondslagen milieuaansprakelijkheid", Ac, 556 en 563; Teniere-Buchot, P.F., Clave, A. en Hetzel, J.,
"Methodologies et pratiques d'indemnisation des degSts provoques par les pollutions accidentelles", in
in Z.a re'parafi'o/i des rfomnuigej co/a.s/ro/jA/oue.s. £e.s risque; wcAwo/og/^uas ma/eu/".s en rfro/7 m/erna-
//o/ia/ e( e/i rfro/V communaK/aire, Travaux des XHIes Joumees d'etudes juridiques Jean Dabin, Bruxel-
les, Bruylant, 1990, 199.

ASSURPOL dekt zowel de schade accidentele als niet accidentele verontreiniging en is de opvolger
van GARPOL ("Groupement d'Assurance et de Reassurance Pollution"). Zie hierover onder meer Hu-
pin, G., "La pollution, risque assurable", in "Les Assurances de l'Entreprise", Ac, 256; Deprimoz, J.,
"France", in Pfennigstorf, W. (ed.), Po//u/ion //jsura/ice. /nferaafiona/ Purvey o/Coverages anrf £rc/w-
riof», Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, Londen, 1993, 54; Deprimoz, J., "Regime juridique des
assurances contre les risques d'atteinte a renvironnement", o.c, 581-1; Hulst, E.H., "Grondslagen van
milieuaansprakelijkheid", Ac, 543.
Zie o.m. Bocken, H., "Complementary compensation mechanisms. A general environmental damage
fund?", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering van milieuschade", 427-433; Collart, J., "La
capacite financiere du mache des assurances", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering van
milieuschade", 296-297; Smets, H., "Pour une indemnisation garantie des victimes de pollution acci-
dentelle", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering van milieuschade", Ac, 399-419; Thiem,
V., "Environmental Damage Funds", in Com/>ensaf/on /or Po//uf/o/i £)a/nage, OECD, Parijs, 1981.
144-180.
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gevallen van grensoverschrijdende schade"; bepaalde auteurs gaan er ook van uit dat de overheid
die bepaalde activiteiten toelaat en noodzakelijk acht voor de ontwikkeling van het land, een
verantwoordelijkheid op dit vlak heeft™. Een aantal van deze thema's is reeds in de vorige hoofd-
stukken aan bod gekomen: met name in de rechtseconomische analyse werd dc invloed bestu-
deerd van de beperking van aansprakelijkheid en van het verplicht stellen van een aansprakelijk-
heidsverzekering op de maatschappelijke welvaart.

In deze paragraaf staan een aantal altematieve compensatiemechanismen centraal. Met "altema-
tief wordt bedoeld dat het mechanismen betreft die niet echt tot de klassieke verzekeringsproduc-
ten (aansprakelijkheidsverzekering, schadeverzekering etc.) kunnen worden gerekend. Toch zal
blijken dat altematieve mechanismen zoals fondsvorming en captives in mindere of meerdere
mate een beroep doen op de verzekerings- en/of herverzekeringsmarkt. In een aantal gevallen
zullen zelfs deze mechanismen niet in staat zijn om voldoende capaciteit te genereren. Vandaar
werden inmiddcls ter zake van de dekking van natuurrampen mechanismen gecreeerd die een
beroep doen op de kapitaalmarkt.

* * • • - • • ' • - *

Er wordt voor gekozen om twee altematieve compensatiemechanismen te bespreken en om bij-
komend ook te wijzen op een recentere evolutie, met name de risicotransfer op de kapitaalmarkt.
In eerste instantie zal aandacht worden besteed aan schadefondsen inzake milieuschade (§ 2.1).
Dit is een actueel thema in Belgie en Nederland omdat in beide landen voorstellen werden gelan-
ceerd die de oprichting van een fonds bepleitten. In tweede instantie wordt een bijzondere vorm
van verzekering belicht, namelijk de dekking van een catastroferisico via een captive. Dit is een
relatief onbekend mechanisme dat, zoals in hoofdstuk 13 zal blijken, in de Verenigde Staten een
belangrijke positie inneemt voor de dekking van het nucleaire risico. In paragraaf 2.2 wordt een
algemene omschrijving gegeven van de captive en worden enkele verschillende soorten captives
belicht. Tenslotte wordt in § 2.3 de trend besproken om natuurrampen te verzekeren door een
beroep te doen op de kapitaalmarkt.

2./.

Reeds geruime tijd staat de creatie van schadefondsen in de belangstelling, zeker in verband met
de compensatie van milieuschade^. Verschillende onderzoeken ter zake van de compensatie voor

Dupuy, P. en Smets, H., "Compensation for damage due to transfrontier pollution", in Com/?enja//ofl
/or />o//uf ion Damage, OECD, Parijs, 1981, 181 e.v.
Bijvoorbeeld: Dupuy, P.M., "Le role de l'etat dans l'indemnisation des dommages catastrophiques
intemationaux", in £a reparation ofes rfommages carai«rop/i/ouex. £es WsoMes tecflrto/ogioue.s mq/eure
en rfroif i/iterna/iona/ er en rfro/7 commu/jaufai>e, Travaux des XIHes Joumees d'etudes juridiques Jean
Dabin, Bruxelles, Bruylant, 1990, 219-245.
Zie wat Nederland betreft onder meer De Groot, G.J., "Schadefondsen. Tussen toen en toekomst?",
Ateoer/anas yunjfe«6/arf, 1980, 269-276; Brtjring, H.E., "Fondsvorming en financiele zekerheden", in
Koeman, N.S.J., Ouwerkerk, W.J. en van Dunne\ J.M., "Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor mili-
euschade", Ac, 151-168; Hustinx, J.P. en Stolker, C.J.J.M., "Massaschade en fondsvorming", Kerre/te-
ringsarcn/e/, 1997, 58-66; Faure, M.G. en Hartlief, T., "Een schadefonds als alternatief voor aanspra-
kelijkheid en verzekering?", flec/iMge/eero" A/agaziysi 77iemw, 1998/7, 211-228; Faure, M.G. en Hart-
lief, T., "Een asbestfonds als altematief voor de aansprakelijkheid van de werkgever?", Soc/aa/ /tecnf,
1996-2, 37-43. Voor wat Belgie betrefl, zie vooral Bocken, H., "Complementary compensation mecha-
nisms. A general environmental damage fund?", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering
van milieuschade", 427-433; Bocken, H., "Systemes altematifs pour l'indemnisation des dommages
dus a la pollution", o.c, 11714, 2 e.v.; Bocken, H., "Alternatives to liability and liability insurance for
the compensation of pollution damages", TyoicAnyj voor A/i7ieiuu2/ttpra&e/i//Uiei</, 1987/4, 83-87 en
1988/1,3-10.
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milieuschade, pleiten in de richting van de oprichting van een milieuschadefonds". Ook de wet-
gever van een aantal landen heeft geoordeeld dat de oprichting van een fonds zinvol kan zijn™
Bekend in dit verband zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse CERCLA™ en het Nederlandse Fonds
Luchtverontreiniging. Inzake de olieverontreiniging op zee is vooral het IOPC-Fonds bekend".

Over het algemeen wordt ervan uit gegaan dat de problemen waarmee slachtoffers in het aanspra-
kelijkheidsrecht worden geconfronteerd, kunnen worden geremedieerd via een fonds*°. In deze
paragraaf worden enkele fondsen en voorstellen voor de oprichting van een fonds besproken en
wordt geanalyseerd wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Het is nict de bedoeling om in dit kader
een alomvattend overzicht te geven van de bestaande fondsen die als compensatiemechanisme
zijn in het leven geroepen, naast of in plaats van het aansprakelijkheidsrecht. Wei wordt voor een
goed begrip voor de verdere analyse in eerste instantie een algemeen overzicht gegeven van een
aantal verschillende soorten fondsen (§2.1.1).

In het kader van dit proefschrift, gaat onze aandacht vooral uit naar Belgie en Nederland. Vandaar
worden de voorstellen besproken van de Commissie Bocken (§ 2.1.2), en wordt ook het Neder-
landse Fonds Luchtverontreiniging bestudeerd (§ 2.1.3). Aangezien, zoals zal blijken, dit fonds
misschien zal worden vervangen door een algemeen milieuschadefonds, wordt ook daaraan aan-
dacht besteed (§ 2.1.4). In § 2.1.5 tenslotte zal worden geevalueerd wat de voordelen zijn van een
fonds ten overstaan van andere compensatiemechanismen.

2.1.1. Voornaamste soorten fondsen . " ' . ' . '

In feite kunnen meerdere soorten fondsen worden onderscheiden, al naargelang de functie die aan
het Fonds wordt toegemeten. Het zou te ver voeren om in het kader van dit ondcrzoek een alom-
vattend overzicht te geven van de verschillende soorten fondsen; de aandacht beperkt zich tot de
fondsen die relevant zijn voor de verdere analyse". De belangrijkste soorten fondsen in het kader
van dit onderzoek zijn: een beperkingsfonds, een voorschotfonds, een waarborgfonds en een
fonds tcr vervanging van aansprakelijkhcid en verzekering*". Meteen moet worden aangegeven
dat het onderscheid tussen deze verschillende soorten fondsen in de praktijk minder strak is dan

Zie bijvoorbeeld Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeeigende milieu-
bestanddelen", Ac, 492-500 en Kottenhagen-Edzes, P.A., "Onrechtmatige daad en milieu", Ac, 297.
Zie ook Smets, H., "COSCA: A Complementary System for Compensation of Accidental Pollution
Damage", in Wetterstein, P., "Harm to the Environment", Ac, 223-248.
De in opdracht van het Nederlandse Ministerie VROM uitgevoerde onderzoeken, worden in § 2.1.4
besproken.
Zie hierover o.m. Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeeigende mili-
eubestanddelen", Ac, 326 e.v.; Jacus, J.R. en Miller, D.C., "Coming Full CERCLA: An Update on Su-
perfund Developments", fnv/ronme/ita/ /./afc/Airy, vol. 3, 1999, 77-80.
De wetgeving en de compensatiemechanismen inzake de olieverontreiniging op zee, worden in hoofd-
stuk 12 aan de orde gesteld.
Hartlief, T., "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 60.
Voor een uitstekende analyse van een aantal bestaande fondsen, zie Thiem, V., "Environmental Dama-
ge Funds", in "Compensation for Pollution Damage", Ac, 144-180.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "Een schadefonds als altematief voor aansprakelijkheid en verzekering?",
o.c, 211 e.v. Faure, M.G. en Hartlief, T., "Compensation Funds versus Liability and Insurance for
Remedying Environmental Damage", Review o/European Com/nu/iiry <£ 7/i/ermz/iona/ £nvi>wwi«"<"
Law, vol. 5, nr. 4, 1996, 321 e.v.
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op het eerste gezicht misschien zou blijken. In de praktijk heeft een bepaald fonds vaak meer dan
eenfunctie .

Erwordt gesproken van een beperkingsfonds in gevallen waar de persoon die aansprakelijk wordt
eesteld, een bepaalde som vrijmaakt die uitsluitend wordt aangewend ter vergoeding van de
slachtoffers, met dien verstande dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het vrijgemaakte
bedrag -̂ Een beperkingsfonds strekt er in de eerste plaats toe om de beschikbare middelen te
verdelen onder dc vele slachtoffers. Benadrukt dient te worden dat een beperkingsfonds uitslui-
tend door de aansprakelijke wordt gevoed en dat er bijgevolg geen sprake is van risicospreiding.
Het is dan ook een fonds dat functioned! binnen het aansprakelijkheidsrecht. In zekere zin kan
het gehele systeem van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, zoals ingevoerd door het Verdrag
van Parijs van 1960 en het Verdrag van Wenen van 1963, worden beschouwd als een beperkings-
fonds.

Het voordeel van een beperkingsfonds bestaat erin dat aan de exploitant, bij de start van zijn
activiteiten, kan worden gevraagd om e< ante een belangrijke financiele bijdrage te storten, die
kan worden gebruikt zodra zich een milieuschade zou voordoen". De voorstellen van de Com-
missie Bocken gaan eveneens in dezelfde richting^.

Een tweede type fonds is het voorschotfonds. Een voorschotfonds tracht tegemoet te komen aan
gevallen waar een lange tijd kan verlopen tussen een voorval of een schade enerzijds en de defini-
tieve toewijzing van aansprakelijkheid en de uitbetaling van schadevergoeding anderzijds. Een
dergelijk fonds zal, in afwachting van een definitieve uitspraak over de aan de zaak verbonden
fundamentele juridische vraagstukken, reeds een bepaald voorschot toekennen. Anderzijds kan
een slachtoffer dat een voorschot heeft ontvangen, maar dat cr niet in slaagt een aansprakelijk-
heidsvordering tot een goed einde te brengen, ertoe worden verplicht om het voorschot alsnog
terug te betalen. Een voorbeeld van een dergelijk fonds is terug te vinden in de Belgische federale
en gewestelijke grondwaterwetgeving^.

Alsderde kunnen waarborgfondsen of garantiefondsen worden onderscheiden. De functie van een
waarborgfonds bestaat erin om tussen te komen indien de oorspronkelijke schuldenaar in gebreke
blijft (degene die aansprakelijk is of diens verzekeraar). Van belang is vooral dat dit fonds pas zal
tussenkomen indien andere compensatiemechanismen hebben gefaald^. Het geeft met andere
woorden bescherming tegen mogelijke insolventie van dader en/of diens verzekeraar, of bij ge-
brek aan voldoende verzekeringsdekking". Een waarborgfonds zal alleen maar zinvol zijn indien

Bocken, H., "Alternatives to liability and liability insurance for the compensation of pollution dam-
ages", o.e, 1988,4.
Zie voor meer details Frenk, N., "Afwikkeling van massaschade", jVerfer/anrfs 7i/V/sc/in/i voor flurger-
/y* flee/if, 1993, 89; Dommering-van Rongen, L, SWiarfe vergoerfen rfoor /•o/ii/svorming, Deventer,
Kluwer, 1996.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "Compensation Funds versus Liability and Insurance for Remedying
Environmental Damage", o.c, 322.
Cfr. m/ra, in paragraaf 2.1.2 van dit hoofdstuk.
Zie hierover in detail Bocken, H., "Het proces zonder einde: aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door grondwaterwinning en bronbemaling", 77/rf.sc/iny? voor /V/voafrec/i/, 1995, 1633-1662.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "Een schadefonds als altematief voor aansprakelijkheid en verzekering?",
o.c., 213.
Bocken, H., "Alternatives to liability and liability insurance for the compensation of pollution dam-
ages", o.c, 4.
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ten aanzien van de verschillende potentie'le insolvente daders een verzekeringsplicht wordt inge-
sted. .. ,..

Een dergelijk garantiefonds bestaat reeds in het Waalse Gewest, ten aanzien van de vergoeding
van schade veroorzaakt door afval. Artikel 44 van het Waalse afvalstoffendecreet bepaalt dat
degene die in Wallonie door afval schade heeft geleden, een vordering tot compensatie kan indie-
nen bij de regering". Deze vordering kan worden ingediend wanneer degene die de schade heeft
veroorzaakt niet of moeilijk kan worden ge'identificeerd, wanneer de aansprakelijkheid niet of
moeilijk kan worden vastgesteld of wanneer de aansprakelijke niet solvabe! is of over onvoldoen-
de middelen beschikt. Een uitkering die op deze basis plaatsvindt, komt ten laste van het fb«rfj
pour /a Gerfion des Z)e'c/iete'^. Dit Fonds wordt gevoed door de heffingen die in Wallonie op
afval worden geheven, krachtens een decreet van 1991'*. De compensatieregeling is verder uit-
gewerkt in een Besluit van 5 november 1998'''. Een vraag tot uitkering dient te worden ingediend
bij het Q#?ce ffa//on rfes DecAe/s dat eveneens instaat voor de afhandeling van het dossier. Het is
evenwel de Waalse minister van Leefmilieu die de beslissing neemt. Volledigheidshalve wordt
erop gewezen dat de bedragen die worden uitgekeerd, beperkt zijn: 1 miljoen BEF ten aanzien
van letselschade en 600.000 BEF ten aanzien van zaakschade". Tegelijk zal geen vergoeding
worden uitgekeerd indien de schade is gedekt door verzekering*' en zal het slachtoffer steeds een
eigen risico moeten dragen van 50.000 BEF".

Andere voorbeelden van een garantiefonds zijn het Nederlandse Waarborgfonds Motorrijtuigen,
het Belgische Motorwaarborgfonds of het IOPC-Fonds. >•>";,;<->'. ••,.. -. •• ^p

In deze context dient erop te worden gewezen dat er in de literatuur blijkbaar geen eensgezindheid
bestaat over de terminologie en de indeling van de verschillende soorten fondsen. Zo kwalificeert
Bocken het Motorwaarborgfonds als een "invallerfonds", in die zin dat dit fonds invalt wanneer
de aansprakelijke heeft nagelaten om een verzekeringsdekking te onderschrijven of wanneer de
verzekeraar niet solvabel is'*.

Tenslotte kan ook een fonds ter vervanging van aansprakelijkheid en verzekering worden onder-
scheiden. Een dergelijk fonds zou volledig in de plaats komen van het aansprakelijkheidsrecht en
van een verzekeringsdekking; gesproken kan worden van een autonoom schadefonds". In dit

" Faure, M.G. en Hartlief, T., "Een schadefonds als altematief voor aansprakelijkheid en verzekering?",
o.c.,214.

" Decret du 27 juin 1996 relatif aux dechets, fl.S., 2 augustus 1996, meermaals gewijzigd.
" Dit Fonds vormt in feite het centrale budget van de Waalse overheid ter zake van haar afvalbeleid,

gaande van de oprichting van installaties voor afvalbeheer, over voorlichting inzake afvalpreventie tot
de uitkering van compensatie bij schade veroorzaakt door afval. Zie met name artikel 1, § 2 van hetaf-
valstoffenheffingcndecreet van 1991.

" Decret du 25 juillet 1991 relatif a la taxation des dechets en Region wallonne, 5.5., 20 november 1991,
meermaals gewijzigd.

** Arrete du gouvemement Wallon du 5 novembre 1998 relatif aux regies d'indemnisation par la Region
wallonne des dommages causees par des dechets, fl.S'., 18december 1998. , ,

" Artikel 5 van het Besluit. • -•!-;:-;
" Artikel 44, § 2, lid 2 van het Waalse afvalstoffendecreet. •,:...',:-.
" Artikel 44, § 3 van het Waalse afvalstoffendecreet. ...--.:.
" Bocken, H., "Rechtstreekse verzekeringen ten behoeve van derden en andere wisseloplossingen voor

aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekenng. Een typologie", in "Liber Amicorum Rend Van
Gompel",/.c.,29.

" Bocken, H., "Alternatives to liability and liability insurance for the compensation of pollution dam-
ages", o.c, 5.
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geval hoeft het slachtoffer enkel te bewijzen dat hij schade heeft geleden en dat het desbetreffende
fonds dat type schade dekt; het slachtoffer is met andere woorden verlost van de noodzaak om
(zware) procedures in te stellen. De uiteindelijke compensatie van het slachtoffer zal dan ook
hoofdzakelijk worden bepaald door het type schade dat door het fonds wordt vergoed'"".

Na deze algemene analyse van een aantal verschillende type fondsen, wordt in de volgende para-
grafen aandacht besteed aan de voorstellen van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening
van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest (§ 2.1.2), aan het Nederlandse Fonds Luchrverontrei-
niging (§ 2.1.3) en aan de voorstellen, eveneens in Nederland, voor de introductie van een alge-
meen milieuschadefonds (§ 2.1.4).

2.1.2. De voorstellen van de Commissie Bocken ,. •-,> : . • ;......-.

Hierboven werden de voorstellen van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het
Milieurecht in het Vlaamse Gewest (beter bekend onder de naam "Commissie Bocken") reeds
besproken, ten aanzien van het aansprakelijkheidsregime"". De Commissie Bocken heeft ook
voorstellen uitgewerkt ten aanzien van de compensatie van milieuschade"".

Een nieuw mechanisme voor schadevergoeding van milieuschade dient volgens de Commissie
Bocken te voldoen aan een aantal objectieven: de oplossing van het insolventieprobleem, de
opvulling van mogelijke tekorten van het aansprakelijkheidsrecht, de creatie van procedures voor
de snelle en goedkope afhandeling van vorderingen en de bescherming van bedrijven door het
spreiden van de verliezen voortvloeiend uit milieuongevallen"".

Voor de uitwerking van deze objectieven baseert de Commissie Bocken zich op een aantal alge-
mene beleidsopties. Ten eerste dient de vergoeding van slachtoffers van milieuverontreiniging tc
worden gegarandeerd; de Commissie acht het billijk dat de schade wordt gedragen door degene
die het risico creeert. De aansprakelijkheidsregel moet in de tweede plaats garandcren dat de
schade, overeenkomstig het vervuiler-betaalt beginsel, wordt toegerekend aan de vervuiler en niet
ten laste valt van de gemeenschap. Ten derde dient een schadevergoedingssysteem de exploitant
te goeder trouw in staat te stellen om de financiele gevolgen van zijn aansprakclijkheid te beheer-
sen; ook met de belangen van de vervuiler dient bijgevolg rekening te worden gehouden"*. De
Commissie Bocken heeft deze opties ingevuld door een brede waaier aan voorstellen uit te wer-
ken"". Deze voorstellen hebben zowel betrekking op het toepasselijke aansprakelijkheidsregime
als op het ter beschikking stellen van financiele zekerheden.

Er wordt voorgesteld om een stclsel van foutloze aansprakelijkheid in te voeren voor schade of
milieuverstoring veroorzaakt door emissie van verontreinigende stoffen, organismen en encrgie
(art. 9.1.3). Zoals blijkt neemt de Commissie de emissie van verontreinigingsfactoren als aankno-

Bocken, H., "Alternatives to liability and liability insurance for the compensation of pollution dam-
ages", o.c, 5.
Zie§ 2.3.1.2 van hoofdstuk 4.
Het onderzoekswerk werd gebundeld in Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwcrp
Decreet Milieubeleid", Ac; zie ook Bocken, H., "The Compensation of Ecological Damage in Belgi-

^ um", in Wetterstein, P., "Harm to the Environment", / . c , 143-158.
Bocken, H., "Deficiencies of the system of liability and liability insurance as a mechanism for the

^ indemnification of environmental damage suffered by individual victims", o.c, 141.
^ Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 840.

Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 842 e.v.
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pingspunt'"*. Tegelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen schade aan individuele belangen en
schade aan collectieve goederen (milieuverstoring)"" '°*. Indien meerdere personen aansprakelijk
zijn voor eenzelfde schade of milieuverstoring, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk (art. 9.1.9). Dege-
ne die de schade van het slachtoffer heeft vcrgoed, beschikt desgevallend over een regresrccht
tegen de medeveroorzakers. De aansprakelijkheid is niet exclusief in die zin dat geen afbreuk
wordt gedaan aan dc rechten die de schadelijder op een andere rechtsgrond kan uitoefenen tegen
de aansprakelijke of tegen derden (art. 9.1.13)'°*.

Teneinde de mogelijkc insolvabiliteit van de aansprakelijke op te vangen, wordt aan bepaalde
exploitanten de verplichting opgelegd om een financiele zekerheid te stellen, tot waarborg van
diens aansprakelijkheid (art. 9.1.16). Zonder een voorkeur te uiten voor de ene of andere vorm
stclt de Commissie verschillende mogelijkheden voor"°:
- financiele zekerheden uit het eigen vermogen van de verzekerde: bewijs van gezonde financiele

situatie van het bedrijf, zakelijke zekerheden, de consignatie van een borgsom;
- financiele zekerheden waarbij beroep wordt gedaan op dc financiele middelen van een derde:

borgstelling en bankgarantie;
- sprciding van de financiele lasten over verschillende potentiele vervuilers: dc aansprakelijk-

heidsverzekering en een garantiefonds (naar het model van het IOPC-Fonds)"';
- vergoeding ten laste van de overheid"^. , ,

De auteurs van het voorontwerp stellen dat geen verplichte aansprakelijkheidsverzekering wordt
ingevoerd omdat weliswaar de financiele zekerheid verplicht is maar dat deze van uiteenlopende
aard kan zijn. Verzekering is hierbij slechts een van de vele mogelijkheden'".

Een belangrijk nieuw element dat door de Commissie Bocken expliciet werd voorgeschreven, is
de mogelijkheid tot het stellen van een borgsom bij wijze van financiele zekerheid. Hier wordt
overigens voorzien in de oprichting van de Waarborgkas Milieuschade; deze kas wil tegemoet
komen aan de geringe beschikbaarheid of de beperkingen van bijvoorbeeld een klassieke aan-
sprakelijkheidsverzekering. Bij het in 1998 uitgevoerde onderzoek naar de haalbaarheid van een
nieuw vergoedingssysteem voor milieuschade is wel gebleken dat de bedrijfswereld niet meteen

Een emissie wordt gedefinieerd als "elke inbreng door de mens van verontreinigingsfactoren in de
atmosfecr, de bodem of het water"; onder verontreinigingsfactoren wordt verstaan: "vaste stoffen,
vloeistoffen, gassen, mirco-organismen, energievormen zoals warmte, stralingen, geluid en andere tril-
lingen" (artikel 1.1.2 van het voorontwerp).
Het belang van het onderscheid bestaat erin dat ten aanzien van individuele schade zowel het herstel in
natura als schadevergoeding kan worden gevorderd; bij milieuverstoring kunnen enkel dc kosten van
het herstel in natura worden gevorderd (zie de artikelen 9.1.7 en 9.1.8 van het voorontwerp decreet).
Bij een vervolgonderzoek, uitgevoerd in 1998, werd erop gewezen dat in de praktijk het belang van het
begrip milieuverstoring, althans wat het Vlaamse Gewest betreft, beperkt zal zijn. Zie Schutyser, F.,
Deketelaere, M. en Deketelaere, K., "Onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een ver-
nieuwd vergoedingssysteem voor milieuschade", A//7/'e«- en £«erg/erec/i/, 1999, nr. 6-7, 149.
Zoals eerder reeds aangetoond verwarren de auteurs de begrippen "kanalisatie van aansprakelijkheid"
en "risicoaansprakelijkheid". Cfr. su/wa bij de bespreking van de kanalisatie van aansprakelijkheid, in
§2.3.1.2 van hoofdstuk 4.
Enkel in bepaalde gevallen, met name betreffende de bodemsaneringverplichting stelt de Commissie
dat de waarborgsom de meest aangewezen oplossing is (Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S.,
"Voorontwerp Decreet Milieubeleid", / . c , 966).
Cfr. i/i/ra in § 3 van hoofdstuk 12.
Hierbij verwijst de Commissie uitdrukkelijk naar de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving, met name
naar het Aanvullend Verdrag van Brussel (Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwetp
Decreet Milieubeleid", / . c , 965-966).
Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 920 en 844-845.

578



Hoofdstuk 11 - Dekking van catastroferisico's

gewonnen is om een bankgarantie te stellen als vorm van financiele zekerheid is, gelet op de
hiermee gepaard gaande kosten"*.

Wat ook opvalt, is dat de Commissie zich niet op algemene wijze heeft uitgesproken over de
hoogte van de door de exploitant te stellen financiele zekerheid. Het komt toe aan de Vlaamse
Regering om, in functie van de gevaren voor mens en milieu, de hoogte van deze bedragen vast te

Onder bepaalde voorwaarden kan een £>ona y?rfe exploitant zijn aansprakelijkheid beperken, met
name indien hij door de oprichting van of de toerreding tot een vrijwillig garantiefonds de zeker-
heid biedt dat slachtoffers effectief zullen worden vergoed (art. 9 . 1 . 2 4 ) . Deze situatie komt erop
neer dat in feite een beperkingsfonds in het leven wordt geroepen. Bij de aanvang van elk kalen-
derjaar zal de exploitant dienen te bewijzcn dat hij over een fonds beschikt ter dekking van zijn
aansprakelijkheid, vooraleer hij zich op een beperking van de aansprakelijkheid zal kunnen be-
roepen. Dit zou een stimulans moeten leveren voor de exploitanten om bijkomende onderlinge
verzekeringsmechanismen te creeren"'. De voorstellen die de Commissie hier heeft uitgewerkt,
zijn in belangrijke mate geinspireerd op de compensatiemechanismen ter zake van schade door
olieverontreiniging op zee (met name TOVALOP en CRISTAL)'".

Voor gevallen waarin het slachtoffer zijn schade niet kan verhalen op de aansprakelijke, bijvoor-
beeld omdat deze niet kan worden geidentificeerd of omdat hij insolvabel is, voorziet de Commis-
sie Bocken in een oplossing buiten het civiele aansprakelijkheidsrecht"^: overeenkomstig artikel
9.2.2 van het voorontwerp decreet milieubeleid kan het slachtoffer in bepaalde gevallen aanspraak
maken op een vergoeding van het Fo/ic/.? voor /Vemm'e en 5anenng /nztfAe /.ee/mi'/i'eu en A'arwur
(MINA-fonds)'". Op deze manier wordt volgens de Commissie Bocken de vergoeding ten laste
gelegd van deze vervuilers die door het betalen van heffingen bijdragen hebben betaald aan het
MINA-Fonds'"". Opvallend is vooral dat uitdrukkelijk wordt gekozen voor een soepele procedu-
re: een slachtoffer zal een rechtstreekse vordering kunnen indienen bij het Vlaamse Gewest indien
bij de behandeling van zijn vordering voor de rechtbank een aanzienlijke vertraging is te ver-
wachten. Artikel 9.2.2 van het Voorontwerp verwoordt dit als volgt: "... voorzover niet binnen
redelijke termijn vergoeding kan worden bekomen ...". Uiteraard zijn de vorderingen die via deze
weg kunnen worden ingediend aan beperkingen onderworpen. Zo is de jaarlijkse tussenkomst die
het Vlaamse Gewest uitkeert, beperkt is tot 500 miljoen BEF en wordt geen schadevergoeding
toegekend voor schade van minder dan 10.000 BEF'^' ' " .

Schutyser, F., Dekctelaere, M. en Deketelaere, K., "Onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaar-
heid van een vemieuwd vergoedingssystecm voor milieuschade", o.c, 161.
Op deze wijze wordt volgens de auteurs van het voorontwerp ook rekening gehouden met de belangen
van de aansprakelijke (Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieube-
leidVc.,928).
Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", / . c , 932.
Deze mechanismen werden inmiddels opgedoekt, cfr. si/pra, in § 4 van hoofdstuk 12.
Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 935.
Dit Fonds heeft als doel het hergroeperen van de geldmiddelen die het Vlaams Gewest aanwendt voor
haar beleid te zake van de preventie, de bescherming, de administratie, het beheer en de sanering van
het leefmilieu (De Pue, E., Lavrysen, L en Stryckers, P., "Milieuzakboekje 2000", Ac, 263). Dit Fonds
werd opgericht bij Decreet van 23 januari 1991 (S.5., 2 februari 1991, meermaals gewijzigd). Verder
uitvoering aan dit decreet werd gegeven in het Besluit van 24 juli 1991 (fl.S., 27 novembcr 1991,
meermaals gewijzigd).
Bocken, H., Ryckbost, D. en Deloddere, S., "Voorontwerp Decreet Milieubeleid", Ac, 844.
Artikel 9.2.2, §§ 3 en 5 van het Voorontwerp Decreet Milieubeleid.
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De voorstellen van de Commissie Bocken ter zake van de compensatie van schade die niet via het
aansprakelijkheidsrecht kan worden vergoed, zijn ten dele geinspireerd op het Nederlandse Fonds
Luchtverontreiniging. Dit zal blijken uit onderstaande analyse.

2.1.3. Het Nederlandse Fonds Luchtverontreiniging

Op basis van de Nederlandse Wet Luchtverontreiniging van 26 november 1970 werd het Fonds
voor Luchtverontreiniging opgericht. De directe aanleiding voor de oprichting van dit fonds was
de schade die een aantal tuinders had geleden door smog . Later werd het Fonds overgenomen
door de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene (WABM)'*\ die inmiddels heeft plaats ge-
maakt voor de Wet Milieubeheer'". De huidige juridische bepaling van het Fonds is dan ook
terug te vinden in artikel 15.25 van de Wet Milieubeheer. Op het Fonds kan een beroep worden
gedaan door:

"... een ieder die ten gevolge van plotseling optredende luchtverontreiniging schade
heeft geleden welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven

Uit deze omschrijving kunnen reeds een aantal voorwaarden worden afgeleid ten aanzien van het
toepassingsgebied van het Fonds. Ten cerste moet sprake zijn van luchtverontreiniging. Schade
door verontreiniging van water of bodem kan niet via deze weg worden gecompenseerd. Ten
tweede moet deze verontreiniging plotseling zijn opgetreden. Dit is de zogenaamde evenements-
vereiste van het Fonds Luchtverontreiniging. Schade ingevolge een continue blootstelling komt
bijgevolg niet in aanmerking. Ten derde zal in principe alleen schade die redelijkerwijs niet ten
laste van het slachtoffer dient te vallen, voor vergoeding in aanmerking komen. Het is dan ook
mogelijk dat het Fonds slechts een gedceltelijke schadeloosstelling zal betalen en dat een deel van
de schade ten laste van het slachtoffer zal blijven'^. Daarenboven bepaalt artikel 15.26 Wmdat
de geleden schade minimaal 500 gulden moet bedragen. In een maximumlimiet is niet voorzien.

Van belang is dat het Fonds een subsidiair karakter heeft'". Schade door luchtverontreiniging
dient in eerstc instantie te worden verhaald op degene die aan de oorzaak ligt van de verontreini-
ging. Enkel indien de veroorzaker niet kan worden gevonden, of indien om andere juridische
reden geen vergoeding mogelijk is via het aansprakelijkheidsrecht, kan een beroep worden gedaan
op het Fonds Luchtverontreiniging'^.

Tegelijk zal geen vordering lastens het MINA-fonds mogelijk zijn indien, ter zake van schade tenge-
volge van dood en lichamelijk letsel, aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering overeenkomstig
de wet op de arbeidsongevallen, de wet op de beroepsziekten of de wet op de ziekte- en invaliditeits-
verzekering (artikel 9.2.2, § 6 van het Voorontwerp Decreet Milieubeleid). Ook een regres lastens het
MINA-Fonds van een uitkering op basis van de genoemde wetten, zal niet mogelijk zijn. Tenslotte zal
geen vordering bij het MINA-Fonds kunnen worden ingediend indien een vordering openstaat ingevol-
ge de toepassing van internationale verdragen.
Bakkcr, M.H.C., "Het Fonds Luchtverontreiniging", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), Kerzetering
van mi/i'eitfcnaa'e, Gent, Story Scientia, 1991, 347.
Wetvan 13 juni 1979, S»Z>, 442.
Wet van 2 juli 1992, Srk, 414. 1
Bakker, M.H.C., "Het Fonds Luchtverontreiniging", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering
van milieuschade", / . c , 349-350.
Hulst, E.H., "Grondslagen van milieuaansprakelijkheid", Ac, 540.
Bakker, M.H.C., "Het Fonds Luchtverontreiniging", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering
van milieuschade", Ac, 350. ' •'•
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Ten aanzien van verzekeringen werd het volgende systeem uitgewerkt'". Een persoon die een
verzekeringsdekking heeft afgesloten dient zich in eerste instantie tot zijn verzekeraar te richten.
Het deel van de schade dat niet via deze dekking wordt vergoed, komt in aanmerking voor ver-
goeding door het Fonds - uiteraard op voorwaarde dat de drempel van 500 gulden wordt bereikt
en dat evencens aan de andere voorwaarden is voldaan. Een persoon die niet is verzckcrd, kan
zich rechtstrecks tot het Fonds richten, ook al had hij zich kunnen verzekeren. Verzekeraars daar-
entegen kunnen geen beroep doen op het Fonds.

Volledigheidshalve wordt crop gewezen dat het Fonds regres kan uitoefenen tegen de dader, maar
dat het van deze mogelijkheid alsnog geen gebruik heeft gemaakt''"'.

Tot 1992 haalde het Fonds haar inkomsten voornamelijk uit heffingen op brandstof"'; in feite
was het Fonds dan ook een toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt. Na de invoering
van de verbruiksbelasting op milieugrondslag wordt het Fonds gefinancierd uit algemene midde-
ten'" '"•

Het is opmerkelijk dat van in het begin discussie heeft bestaan over de rechtsgrond en de functie
van het Fonds Luchtverontreiniging: bepaalde auteurs zijn van mening dat het Fonds een uitge-
sproken privaatrechtelijke grondslag heeft"''; andere dichten het Fonds een publiekrechtelijke
grondslag toe '" en nog anderen spreken van een gemengd karakter'^. Doordat het Fonds een
aanvulling vormt op het aansprakelijkheidsrecht, ligt het op het eerste gezicht voor de hand dat
een privaatrechtelijke grondslag wordt aanvaard. Anderzijds wordt door de evenementsvereistc en
door de uitsluiting van de verzekerde schade niet alle schade vergoed, wat eerder duidt op een
publiekrechtelijke grondslag. Aan deze discussie wordt in dit kader geen verdere aandacht gege-
ven; hier wordt volstaan met de kanttekening dat de onzekerheden die uit de discussie voortko-
men een consistent beleid zeker niet ten goede komen'".

Uit een recente studie in opdracht van het Ministerie van de VROM is gebleken dat het Fonds
voornamelijk uitkeringen heeft verricht ten gevolge van schade geleden door de agrarische sec-
tor"*. De meerderheid van de ingediende vorderingen (met name 55%) had namelijk bctrekking

Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., £Va/ua/i'e van ne/ Fon</s Z.KcA/veron<rei'm£f>!g. Op verzoeA: von
Ae/ A/i'm's/er/e van KoMsnu«ves//ng, J?uimfe/(/fte Onfening en AfiWeu6e/ieer, Sdu Uitgevers, Den Haag,
2000,31.
Ait/em, 69.
Bocken, H., "Systemes altematifs pour l'indemnisation des dommages dus a la pollution", o.c, 11714,
5.
Wet van 24 juni 1992, 5/6., 317, vervangen door de Wet belastingen op milieugrondslag van 23 de-
cember 1994,5/6., 923.
Overeenkomstig artikel 15.24 Wm worden de inkomsten van het Fonds aangevuld door het batig saldo
van de laatstc rekening van het Fonds en door andere inkomsten.
Polak, J.M., "Vergoeding van schade door luchtverontreiniging", in Hijmans van den Bergh, L.J. en
Van Zeben, C.J. (red.), A/e/ eerft/eaVgeno'e werfti/i;, Hijmans van de Bergh bundel, Kluwer, Deventer,
1971, 203 e.v.
Stroink, F., "Nogmaals het Fonds luchtverontTeiniging", M//e« en Tfecn/, 1974, 122; Poortinga E. en
Poortinga, O., "Het Fonds Luchtverontreiniging en zure regen", A/iVieu en flecn/, 1986, 135 e.v.
Langelaar, K., "Het Fonds Luchtverontreiniging", Mi/i'eu en ^JecA/, 1974, 76.
Ook in die zin Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreini-
ging", / .c , 42.
Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging", Ac, 140.
Een samenvatting van de conclusies van dit rapport is verschenen in A/iVieu en Keen/, 2000, nr. 3, 64-
69.
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op gewasschade; 37 % van de ingediende vorderingen had betrekking op lakschade'*'. De vorde-
ringen inzake gewasschade waren overigens vrij succesvol, aangezien op de 602 ingediende
vorderingen er 438 of 72% werden toegewezen'*". Deze cijfers geven meteen een zeer belangrijke
indicatie met betrekking tot de door het Fonds uitgekeerde schadesoort. Zuiver ecologische scha-
de komt niet voor vergoeding in aanmerking"'"; gezondheidsschade al evenmin. Het Fonds
Luchtverontreiniging is dus geen milieuschadefonds, noch een algemeen fonds ter bescherming
van slachtoffers. Dc conclusie van het onderzoek is dan ook dat het Fonds kan worden beschouwd
als een agrarisch fonds''" en dat het enkel welbepaalde soorten van schade vergoedt.

Ten aanzien van de bedragen die door het Fonds worden beheerd en uitgekeerd, dient te worden
vastgesteld dat het Fonds slechts een bescheiden impact heeft. Gemiddeld is jaarlijks iets meer
dan 200.000 NLG uitgekeerd (3,6 miljoen BEF of 91.000 euro)''". Dit lage cijfer heeft een alles-
behalve positieve invloed op de kosten-batenanalyse van het Fonds: aangezien ook de administra-
tieve kosten van het Fonds ongeveer 200.000 NLG per jaar bedragen, betekent dit dat voor elke
gulden die werd uitbetaald, er eenzelfde bedrag voor de administratieve afwikkeling in rckening
dient tc worden gebracht. Van belang hierbij is vooral dat de gemiddelde afwikkeling van een
dossier door het Fonds Luchtverontreiniging twee jaar in beslag neemt'^. Het is met andere
woorden lang niet zeker of het Nederlandse Fonds Luchtverontreiniging erin slaagt een snel en
efficient altematief compensatiemechanisme te bieden in vergelijking met het aansprakelijk-
heidsrecht. De knelpunten die een vergoeding van de geleden schade door het Fonds in de weg
staan, zijn precies dezelfde als de problemen van het aansprakelijkheidsrecht''".

De discussie met betrekking tot het nut van het Fonds Luchtverontreiniging is in Nederland ui-
termate actueel, aangezien wordt gedacht aan de creatie van een meer algemeen milieuschade-
fonds. Een van de opties die in het Evaluatierapport inzake het Fonds Luchtverontreiniging wor-
den naar voren geschoven om de effectiviteit ervan te verhogen, is namelijk de integrate van het
Fonds Luchtverontreiniging in een algemeen milieuschadefonds.

2.1.4. De toekomst: naar een algemeen milieuschadefonds?

In 1994 werd in opdracht van het Ministerie VROM onderzoek verricht over de wenselijkheid en
de mogelijkheid tot invoering van een algemeen milieuschadefonds''". De hoofdconclusie van dit
rapport luidt dat er een rol is weggelegd voor een algemeen milieuschadefonds, dat als vangnet
dient op te treden voor slachtoffers van milieuschade die deze schade niet via een andere weg
kunnen verhalen. Naast deze vangnetfunctie zou een dergelijk fonds twee andere doelen hebben:

Deze cijfers hebben betrekking op de periode 1972-1998 en zijn weergegeven in het evaluatierapport
(Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging", Ac, 65).
Inzake lakschade werd 37% van de vorderingen toegewezen.
Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeeigende milieubestanddelen",
/.c.,476e.v.
Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging", Ac, 95.
Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging", Ac, 62-63.
Slechts 17% van de dossiers wordt binnen een jaar afgehandeld; 36% van de dossiers wordt binnen de
twee jaar afgehandeld; 13,5% binnen 3 jaar en 24,4% binnen vier jaar.
Faure, M.G. en Hartlief, T , "Een schadefonds als altematief voor aansprakelijkheid en verzekering?",
o.c, 227.
Hafkamp, W.A., Gilhuis, P.C., Hofland, J., Verschuuren, J.M. en de Putter, P.J., £en
ybnrfr in Aferfer/a/irf: een onrferzoe* naar rfe moge/i/Wiea'en, VROM, Publikatiereeks milieubeheer, nr.
1994/3.
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het zou kunnen fungeren als aanvulling op het bestaande milieubeleidsinstrumentarium en het
fondszou een signaleringsfunctie kunnen hebben voor de overheid''". , . , , . . . . , . , . . . .

Het rapport maakt ten aanzien van milieuschade een onderscheid tussen schadc aan het milieu en
schade via het milieu. Met schade aan het milieu wordt de milieukwaliteitsvermindering bedoeld;
met schade via het milieu wordt de schade bedoeld die via verontreiniging aan de mens en zijn
bezittingen wordt veroorzaakt '*'. Volgens het rapport kan een algemeen milieuschadefonds een
rol vervullen ten aanzien van schade aan het milieu waarvoor via de rechtbank geen compensatie
kan worden verkregen. Het betreft gevallen waar de schade niet individualiseerbaar is, wanneer
geen economisch nadeel wordt geleden en wanneer de schade niet of nauwelijks is te herstel-
len''"- Met name ecologische schade (schade aan het milieu) komt op deze wijze voor vergoeding
in aanmerking"". Maar het fonds dient volgens het rapport eveneens tussen te komen in gevallen
waar schade via het milieu, niet kan worden vergoed.

Volgens het rapport moeten zowel natuurlijke personen als rechtspersonen vorderingen kunnen
indienen bij het milieuschadefonds, inclusief de overheid en milieuorganisaties. Voor zuivere
ecologische schade kunnen milieuorganisaties enkel een vordering indienen indien zij reeds meer
dan vijf jaar bestaan'*'. Daarentegen is het volgens de auteurs van het rapport niet wenselijk dat
verzekeringsmaatschappijen en andere partijen die van het verzekeren van milieuschade hun
bedrijf maken, een beroep zouden kunnen doen op het fonds.

Voor wat de financiering van een in te voeren algemeen milieuschadefonds betreft, stelt de studie
dat de financiele lasten bij voorkeur dienen te worden gedragen door de potentiele veroorzakers
van de schade. Maar omdat uiteindelijk iedereen veroorzaker is van de schade die aan het milieu
ontstaat, dient het fonds in hoofdzaak te worden gefinancierd door algemene middelen. Aange-
zien dit een beperking inhoudt op het beginsel dat de vervuiler betaalt, zou dit via een actief ver-
haalsbeleid kunnen worden gecorrigeerd'". Daarnaast zouden ook rente van het vermogen van
het fonds, de opbrengsten uit dwangsommen en bestuurlijke boetes en de premies voor een ver-
plichte milieuaansprakelijkheidsverzekering als bijkomende financieringsmechanismen kunnen
worden aangewend'". De onderzoekers pleiten er inderdaad voor om naar het voorbeeld van het
Waarborgfonds Motorverkeer een verplichte milieuaansprakelijkheidsverzekering in te voeren,
waarbij een deel van de te betalen premie in het algemene milieuschadefonds wordt gestort.

Toch blijken nog heel wat vragen open omtrent de invoering van dit fonds. Met name de verhou-
ding tussen een algemeen milieuschadefonds en andere compensatiemechanismen is in de studie
niet meteen aan bod gekomen. Hierop is gewezen zowel tijdens een symposium dat naar aanlei-
ding van het onderzoeksrapport werd georganiseerd'", als door Hulst'".

Hafkamp, W.A. e.a., "Een Milieuschadefonds in Nederland", / . c , 115.
Zie ook Koeman, N.S.J., Ouwerkerk, W.J. en van Dunne, J.M., "Civielrechtelijke aansprakelijkheid
voor milieuschade", Ac, 38.
Hafkamp, W.A. e.a., "Een Milieuschadefonds in Nederland", Ac, 37.
Het rapport onderscheidt schade aan de res commu/iej, schade aan de res nu//iitt, schade door vermin-
dering van de biodiversiteit en schade door aantasting van de intrinsieke waarde van het milieu (Haf-
kamp, W.A. e.a., "Een Milieuschadefonds in Nederland", Ac, 49).
Hafkamp, W.A. e.a., "Een Milieuschadefonds in Nederland", Ac, 72-75.
Hafkamp, W.A. e.a., "Een Milieuschadefonds in Nederland", Ac, 99-100.
Hafkamp, W.A. e.a., "Een Milieuschadefonds in Nederland", Ac, 101.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, S>>m/>ar/u»i
/on<fc, Publikatiereeks Milieubeheer, nr. 1996/3.
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In een vervolgstudie werd de totale schade aan het Nederlandse milieu geschat op ten minste 200
miljoen NLG (90,76 miljoen euro)'**. Alleen al de kosten voor het bestrijden van verzuring,
vermesting en verdroging zouden oplopen tot meer dan 100 miljoen NLG'". Omdat hiervoor
aanzienlijke financiele middelen nodig zijn, wordt aanbevolen dat de tussenkomst in eerste instan-
tie wordt voorzien voor particulieren en voor bos- en natuurbeheerders.

Een essentieel punt bij de discussie omtrent het nut van een (milieu)schadefonds heeft betrekking
op de voordelen die aan een Fonds worden toebedeeld. Uit het evaluatieonderzoek van het Neder-
landse Fonds Luchtverontreiniging is alvast gebleken dat er ook belangrijke nadelen aan een
fonds kunnen zijn verbonden. Hieruit kan uiteraard niet worden afgeleid dat een schadefonds in
het algemeen geen nut kan of zal hebben; hiermee is enkel het nut aangetoond van een zorgvuldi-
ge belangenafweging vooraleer over te gaan tot de introductie van een schadefonds. In onder-
staande paragraaf wordt een schadefonds vergeleken met andere compensatiemechanismen.

2.1.5. Fonds ten aanzien van andere compensatiemechanismen

Centraal in de rechtseconomische analyse van het ongevallenrecht staat de gedragsbeinvloeding
van de dader. De vraag rijst dan ook of de prikkelwerking die uitgaat van het aansprakelijkheids-
recht, behouden blijft dan wel wordt aangetast indien wordt gekozen voor een ander compensa-
tiemechanisme. Bijkomend rijst de vraag welk compensatiemechanisme de voorkeur wegdraagt
ter zake van de schade veroorzaakt door een catastroferisico: een schadefonds, een aansprakelijk-
heidsverzekering dan wel een first party dekking.

Het antwoord op deze vragen wordt hieronder gegeven door in eerste instantie stil te staan bij de
invloed van collectieve compensatiemechanismen op de prikkels tot preventief gedrag (§ 2.1.5.1).
Vervolgens worden de voordelen van een fonds en van een aansprakelijkheidsverzekering tegen
elkaar afgewogen (§ 2.1.5.2) en wordt gekeken welke de voordelen zijn van een first party dek-
king en van een directe verzekering (§ 2.1.5.3). De conclusie van de analyse wordt weergegeven
in §2.1.5.4.

2. /. 5. /. //i v/oed van co//ec//eve co/npensar/emecna/j isme/i op a"e preven//e van ongeva//en

Het aansprakelijkheidsrecht genereert prikkels in hoofde van potentiele schadeveroorzakers in de
mate waarin het erin slaagt om het gedrag van deze daders te beinvloeden. Dit zal met name het
geval zijn wanneer de dader daadwerkelijk de kosten van de door hem veroorzaakte schade zal
moeten dragen'". Worden de ongevalskosten ten laste gelegd van een ander, dan zal dit een
negatieve invloed hebben op de prikkelwerking. Dit impliceert dat wanneer een schadefonds
dienst doet als compensatiemechanisme, dit mechanisme eenzelfde prikkelwerking moet genere-
ren opdat geen afbreuk zou worden gedaan aan de preventieve werking van het aansprakelijk-
heidsrecht. Met andere woorden: een schadefonds zal eveneens de preventie van ongevallen
kunnen bewerkstelligen op voorwaarde dat het erin slaagt om de kosten van het schadeverwek-

Hulst, E.H., "De werkelijkheid random een algemeen milieuschadefonds, een commentaar", 7i/<fccAn//
voor A////e«flflnj/)rfl*e///WieW, 1995-6, 167 e.v.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Milieuschade in Nederland.
Een onderzoek naar de mogelijkheden en de noodzaak van een voorziening ter financiering van het
herstel van ecologische schade, Publicatiereeks Milieubeheer, nr. 1998/9.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Milieuschade in Nederland ,
/ . c , 59.
Cfr. supra, in hoofdstuk 8.
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kend gedrag te leggen bij de persoon die een invloed heeft op het ongevalsrisico"'. Dit betekent
dat uitsluitend de potentiele daders een financiele bijdrage tot het fonds zullen moeten leveren"".

Doordat in onze analyse de preventiegedachte centraal staat, kunnen ook weinig argumenten
worden gevonden om, ten aanzien van schade uit het verleden waarvoor geen voorzieningen
waren getroffen, een beroep te doen op een collectief compensatiemechanisme. Het is evident dat
eender welk mechanisme dat schade uit het verleden wil compenseren, geen enkele invloed meer
lean uitoefenen op preventief vlak'*'. Indien de lasten uit het verleden worden ten laste gelegd van
een bepaalde groep, dan impliceert dit een zekere vorm van willekeur: immers, het gedrag van
degene die door de wetgever of door de rechter zou worden aangeduid om de schade uit het ver-
leden ten laste nemen, houdt per definitie geen enkel verband met de schade. Op het eerste ge-
zichtkan het verleidelijk zijn om, vanuit compensatieoogpunt, de schade uit het verleden ten laste
le leggen van een onderneming die veel winst maakt (deepest pocket-effect). Op deze wijze wordt
een herverdeling van de rijkdom bewerkstelligd. Of dit ook vanuit maatschappelijk oogpunt
zinvol is, is een andere zaak. Het is namelijk alsof bedrijven die inspanningen doen en die via een
gedegen bedrijfsvoering zeer rendabel zijn, worden gestraft voor deze inspanningen. Omgekeerd
zal de eigenlijke vervuiler die toevallig minder winstgevend is in principe geen enkele reden
hebben om zijn gedrag te wijzigen. Indien de schade uit het verleden wordt ten laste gelegd van
een specifieke groep, zal geen sprake zijn van een internalisering van de kosten, maar van een
willekeurige herverdeling van de beschikbare middelen. Door deze herverdeling zullen negatieve
economische neveneffecten ontstaan die niet opwegen tegen de mogelijke baten voortvloeiend uit
de compensatie of het herstel van deze schade. Vandaar zal de minst slechte oplossing erin be-
staan om de kosten voor schade uit het verleden waarvoor niemand aansprakelijk kan worden
gesteld, ten laste te nemen van de algemene middelen en dus van de gehele bevolking'".

Een schadefonds dat aanknoopt bij het gedrag van een (groep) potentiele dader(s), zal daarom
enkel betrekking kunnen hebben op toekomstige schade. Op dit vlak heeft een schadefonds een
nadeel ten overstaan van het aansprakelijkheidsrecht. Het voordeel van het aansprakelijkhcids-
recht bestaat erin dat het per definitie een "individueel mechanisme" is. Hiermee wordt bedoeld
dat in een gegeven ongevalsituatie de dader in principe een prikkel heeft om de maatschappelijke
kosten van de rfoor /;em veroorzaakte ongevallen te vermijden. Hij zal niet moeten instaan voor
het ongevalsrisico van anderen. Een schadefonds daarentegen is een collectief mechanisme. De
vraag rijst bijgevolg of een collectief mechanisme erin zal slagen om eenzelfde, op het daadwer-
kelijke risico van elke individuele dader afgestemde, prikkel in het leven te roepen.

Deze problematiek is analoog aan de problemen waarmee een verzekeraar wordt geconfronteerd:
het ter beschikking stellen van een verzekeringsdekking kan de prikkel van de dader aantasten.
Teneinde problemen inzake onverzekerbaarheid te voorkomen, dienen het morele risico en de
averechtse selectie te worden beperkt'". Bij een verzekeringsdekking dragen de correctiemecha-
nismen van de verzekeraar (blootstelling aan eigen risico, risicodifferentiatie, ...) ertoe bij dat de
verzekerde een voldoende prikkel heeft tot preventief gedrag. Dankzij deze mechanismen wordt
in feite weer aangekoppeld bij het individuele gedrag van de dader - wat essentieel is in het licht
van de prikkelwerking van het aansprakelijkheidsrecht. Doordat schadefondsen net als verzeke-

Faurc, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 292.
Faure, M.G. en Hartlief, T., "Een schadefonds als altematief voor aansprakelijkheid en verzekering?",

Faure, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 292-293.
Ook in die zin: Faure, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheids-
last", Ac, 300.
Cfr. supra, in §§ 2.2 en 2.3 van hoofdstuk 9.
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ringen de collectivisering van het risico tot gevolg hebben, rijzen hier dezelfde problemen. Het is
met andere woordcn van belang dat een dader enkel bijdraagt tot het fonds in de mate waarin hij
effectief tot het risico heeft bijgedragen. Indien een dader teveel moet bijdragen tot het fonds in
verhouding tot zijn daadwerkelijke risico, dan zullen de goede risico's het fonds verlaten. Tcgelijk
zullen de inspanningen van voorzichtige daders niet worden beloond, wat uiteraard een negatieve
invloed heeft op preventief vlak. Een positieve invloed op de prikkels verondcrstelt tegelijk dat de
potentiele daders die adequate preventiemaatregelen nemen hiervoor worden beloond en dat,
omgekeerd, de "slechte risico's" meer zullen moeten bijdragen.

Een optimale preventie van een collectief vergoedingsmechanisme veronderstelt dus dat de bij-
drageplicht wordt gekoppeld aan de mate waarin de bijdrageplichtige tot het risico heeft bijgedra-
gen . Een dergelijke "fijn afgestemde" bijdrage veronderstelt op zijn beurt dat de instantie die
instaat voor de collectivisering over voldoende informatie beschikt om een adequate risicodiffe-
rentiatie te kunnen doorvoeren, en dat deze differentiatie kan worden bereikt tegen zo laag moge-
lijke kosten. In de twee volgende subparagrafen worden enkele compensatiemechanismen met
elkaar vergelekcn, met name inzake de preventieve werking, de mogelijkheid tot het verzamelen
van correcte informatie en de beheersing van de administratieve kosten.

2.7.5.2.

Aangezien een collectief compensatiemechanisme de maatschappelijke welvaart slechts zal ver-
hogen indien het erin slaagt om een voldoende risicodifferentiatie door te voeren, en aangezien
deze differentiatie op zijn beurt afhangt van de vraag wie over de juiste informatie beschikt, rijst
de vraag welk compensatiemechanisme geacht kan worden over de juiste informatie te beschik-
ken, c.q. deze informatie tegen de geringste kosten kan verwerven.

In het algemeen mag worden aangenomen dat degene die in de eerste plaats over de juiste infor-
matie beschikt, de potentiele dader zelf is. Dit zal zeker het geval zijn voor wat betreft hoogtech-
nologische risico's.

Ook de verzekeraar zal uiteraard over de nodige informatie dienen te beschikken. Het behoort tot
de kern van de verzekeringsactiviteit om informatic in te winnen, statistieken op te maken en
hieraan de juiste consequenties te koppclen in termen van risicodifferentiatie en premiebere-
kening. Een verzekeraar die zich op dat punt onderscheidt van andere verzekeraars, zal meteen
over een competitief voordeel beschikken. Het is zeer twijfelachtig of een publiek fonds in staat
zal zijn om dezelfde technieken te hanteren en of een fonds even bedreven is in het doorvoeren
van een risicodifferentiatie. In de literatuur wordt dan ook over het algemeen aangenomen dat ter
zake van informatieverwerving en de daarop gebaseerde risicodifferentiatie, er op een competitie-
ve verzekeringsmarkt een voordeel bestaat in hoofde van de verzekeraar'*'. Dit betekent meteen
dat wanneer er een aansprakelijkheidsverzekering beschikbaar is, er niet meteen een reden kan
worden gevonden om te kiezen voor de creatie van een publiek behecrd fonds'**.

Een schadefonds kan wel een oplossing bieden indien de verzekeringsmarkt onvoldoende concur-
rentieel is. In deze hypothese zal er slechts een beperkt aanbod zijn, en zullen de aangerekende
premies te hoog liggen.

"* Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging", / .c , 10-11-
' " Faure, M.G. en Hartlief, T., "Een schadefonds als alternatief voor aansprakelijkheid en verzekering?",

o.c, 215-216.
' " Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging", / .c , 12-13.
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Met name inzake gespecialiseerde of hoog technologische risico's, zal het in een aantal gevallen
ook voor de verzekeraar niet eenvoudig zijn om de juiste informatie in te winnen en voora! om het
eedrag van de verzekerde te controleren. In dergelijke gevallen zullen de exploitanten zelf over de
juiste informatie beschikken en zullen zij beter in staat zijn om elkaar te controleren en dus om
het morele risico te beheersen'". In de praktijk bestaan er inderdaad mcchanismen waarbij ex-
ploitanten elkaar controleren: ter zake van de aansprakelijkheid voor olieverontreiniging op zee
nemen bijvoorbeeld de /Vo/ecrion a/irf /rt̂ e/H/Hry C/wta een centrale positie in. In de Verenigde
Staten heeft NEIL (A'uc/ear £/ec/r/'c //wara/ice Li'm/fet/) eveneens een systeem uitgewerkt van
wederzijdse controle'^. Ervan uitgaande dat bijvoorbeeld bij het nucleaire risico de exploitanten
beter in staat zijn om informatie te verwerven en uit te wisselen, werd in de literatuur door Faurc
en Skogh het voorstel gcformuleerd om tussen de exploitanten een risicospreidingsovereenkomst
aftesluiten'". . , . ,

Wat de kostenbeheersing betreft, kan ervan worden uit gegaan dat een verzekeraar beter in staat
zal zijn om de kosten van zijn compensatiemechanisme te beheersen. In de eerste plaats kan hij
namelijk de kosten spreiden over gelijkaardige risico's. Daarenbovcn kan van een verzekeraar
worden verwacht dat hij zijn kosten zo laag mogelijk zal willen houden, wil hij concurrentieel
blijven. Een overhcidsfonds zal niet tegen dezelfde lage kosten kunnen werken. De studie van het
Nederlandse Fonds Luchtverontreiniging heeft bijvoorbeeld aangetoond dat voor elke uitgekeerde
gulden, er eenzelfde bedrag aan administratieve kosten diende te worden in rekening gebracht'™.
Het is dan ook weinig aannemelijk om ervan uit te gaan dat de administratieve kosten van een
overheidsfonds lager zouden liggen dan deze van een private vcrzekeraar'". Er kan dus worden
aangenomen dat de transactiekosten van een verzekeraar lager zullen liggen'^.

Vanuit economisch oogpunt zal er enkel een voorkeur bestaan voor compensatiefondsen indien de
private verzekeringsmarkt niet of tegen minder gunstige voorwaarden in staat is om te voorzien in
een vergoedingsregeling'". Indien de dekking in kwestic kan worden aangekocht op een competi-
tieve verzekeringsmarkt, dan zullen er weinig redenen bestaan om alsnog een beroep te doen op
een schadefonds. Voor een overheid zal het niet eenvoudig zijn om tegen geringe kosten de nodi-
ge informatie en expertise te verwerven. Een treffend voorbeeld hiervan werd gegeven in Zweden
waar, ten tijde van het tot stand komen van de wet inzake milieuaansprakelijkheid van 1989 aan-
vankelijk was voorzien in de oprichting van een overheidsfonds'™. Onder meer omwillc van de
expertise van verzckeraars, werd geoordeeld dat het zinvoller zou zijn dat een beroep werd ge-

Faure, M.G. en Hartlief, T , "Compensation Funds versus Liability and Insurance for Remedying
Environmental Damage", o.c, 323.
Beide mechanismen worden in de twee volgende hoofdstukken aan de orde gesteld.
Dit voorstel wordt afzonderlijk besproken in § 3.2 van dit hoofdstuk.
Cfr. ™/>ra, in §2.1.3 van dit hoofdstuk.
Faure, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", Ac, 295.
Zie hierover Skogh, G., "The Transaction Cost Theory of Insurance: Contracting Impediments and
Costs", ./our/ia/ O/"««* o/irf / nwance , 1989, 726-732.
Faure, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast", / .c , 293.
Zie met name Oldertz, C , "Swedish Environmental Damage Insurance. A new concept of insuring
injuries or property damages, caused by environmental disturbances", in Bocken, H. en Ryckbost, D.
(ed.), "Verzekering van Milieuschade," Ac, 367 e.v.; Andersson, U., "The Swedish Environmental
Damage Insurance. Viewpoint of the government", in Bocken, H. en Ryckbost, D. (ed), ^erze^enng
van A/i7/eu.rc/ia</e, Verslagboek van het Intemationaal Colloqium gehouden te Gent op 14 en 15 de-
cember 1989, Story Scientia, Gent, 1991, 388.
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daan op de verzekeringsmarkt, eerder dan een toevlucht te moeten nemen tot een overheids
fonds'"

Enkel in gevallen waar de dader zelf het beste in staat is om zijn risico te beoordelen, en waar het
ook voor de verzekeraar niet eenvoudig zal zijn om tegen geringe kosten informatie te verwerven
over het risico, kan het zinvol zijn dat de daders een collectief compensatiemechanisme in het
leven roepen.

Omgekeerd kan worden geredeneerd dat ten aanzien van een onverzekerbaar risico en dus bij
afwezigheid van een beschikbare aansprakelijkheidsdekking, de creatie van een fonds een goed
alternatief zou kunnen bieden. Toch dient in eerste instantie in herinnering te worden gebrachtdat
het zeer moeilijk is om een objectieve kwalificatie te geven van een onverzekerbaar risico'".
Daarenboven verondcrstelt de keuze voor een fonds dat de traditionele problemen waarmee een
aansprakelijkheidsverzekeraar wordt geconfronteerd - zoals de causaliteitsproblematiek - niet aan
de orde zijn bij een schadefonds, dan wel adequaat kunnen worden opgelost.

Problemen inzake causaliteitsonzekerheid kunnen leiden tot de onverzekerbaarheid van een risico.
Het risico bestaat immers dat een persoon wordt aansprakelijk gesteld voor een schade die hij niet
heeft veroorzaakt en waarvoor geen premie in rekening werd gebracht. Doordat er ook bij een
fonds een nauwe band dient te bestaan tussen de bijdrageplicht van de dader en het daadwerkelij-
ke risico dat hij vertegenwoordigt, rijst hier dus hetzelfde probleem. Ook op dit punt is niet
meteen duidelijk waarom een fonds een betere oplossing zou bieden dan het civiele aansprake-
lijkheidsrecht of dan een aansprakelijkheidsverzekering. Met name inzake milicurisico's zal een
compensatiemechanisme dat is gerelateerd aan het aansprakelijkheidsrecht, uiteraard te kampen
hebben met dezelfde problemen als het aansprakelijkheidsrecht zelf. Daarenboven kunnen mis-
schien in het aansprakelijkheidsrecht zelf oplossingen worden gevonden, eerder dan meteen een
fonds als alternatief te introduceren. Zo kan bijvoorbeeld bij causaliteitsonzekerheid de invoering
van een proportionele aansprakelijkheid een oplossing bieden'".

In deze paragraaf werd een schadefonds enkel afgewogen tegen een aansprakelijkheids-
verzekering, dit wil zeggen een door de dader afgesloten verzekeringsdekking. Toch moet ermee
rekening worden gehouden dat enerzijds het slachtoffer een verzekeringsdekking kan afsluiten
(/irrf parry /nswrance) en dat anderzijds ook de dader een directe verzekeringsdekking kan kopen.

2./.5.3. F/ry/par/y verzefcer/'/ig en dVrec/e verze)ter/ng

Een van de grote problemen bij een aansprakelijkheidsverzekering of een schadefonds, is de
beheersing van het morele risico en van de averechtse selectie. Een remedie tegen dergelijke
problemen kan - deels - worden geboden door een_/irrt parry verzekering.

Bij een first party dekking zal het voor de verzekeraar eenvoudiger zijn om het risico in te schat-
ten omdat dc begunstigde van de verzekeringsdekking de partij is waarmee de verzekeraar het
verzekeringscontract heeft afgesloten. Dit betekent dat de verzekeraar op vrij eenvoudige wijze
informatie zal kunnen vergaren over het te verzekeren risico. Er kan namelijk van uit worden
gegaan dat de verzekeringsnemer degene is die de verzekeraar juist kan en moet informeren over

Zie hierover ook Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeeigende milieu-
bestanddelen", Ac, 472-475.
Cfr. 5upro, in § 4 van hoofdstuk 9.
Cfr. iupra, in § 3.2 van hoofdstuk 8. ' ' -*
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de factoren die zijn risico beinvloeden'™; dit zal dan uiteraard bij de premieberekening in aan-
merking worden genomen. Dit impliceert tegelijk dat de verzekeraar in de mogelijkheid wordt
eesteld om een voldoende risicodifferentiatie door te voeren'™ en hierdoor het antiselectie pro-
bleem tegengaat. Een first party insurance kan dus een antwoord bieden op problemen van antise-
lectie'". ... ....

Het voordeel van een first party dekking ten aanzien van schade veroorzaakt door een industrieel
ongeval, bestaat erin dat de verzekeraar informatie zal hebben over de potentiele schade (S) -
aangezien dit vaak een unilateraal ongeval is, kan ervan worden uitgegaan dat enkel de exploitant
de probabiliteit zal kunncn beinvloeden. Indien de verzekeraar er dan ook in slaagt om een correc-
te inschatting te maken van de probabiliteit, dan zal de premie de verwachte ongevalskosten zeer
dicht benaderen. , ,

Bij een rti«/party /njurance ontbreekt de mogelijkheid om op eenzelfde wijze een verfijnde polis
uit te schrijven: de begunstigde van polis is voor de verzekeraar per definitie een derde. Bij het
afsluiten van het verzekeringscontract is het niet mogelijk om informatie in te winnen over het
risico dat deze derde vormt. Op zich kan de verzekeraar op statistische basis informatie inwinnen
over het risico, maar het zal voor de verzekeraar nagenoeg onmogelijk zijn om het gedrag van de
begunstigde te beinvloeden. Volgens deze visie is het voor de verzekeraar ex ante moeilijk om in
teschatten of deze derde een goed dan wel een slecht risico vormt'*'; bijgevolg bestaat er bij third
party dekkingen een aanzienlijk risico dat de risicogroepen te groot worden, met alle gevolgen
van dien op het vlak van de beheersing van de averechtse selectie.

Bij een directe verzekering die door de dader wordt afgesloten ten behoeve van derden, wordt ten
dele tegemoet gekomen aan de problemen waarmee een aansprakelijkheidsverzekeraar wordt
geconfronteerd. Centraal bij een aansprakelijkheidsverzekering staat de vaak moeilijk in te schat-
ten evolutie van het aansprakelijkheidsrecht evenals de kosten van het afhandelen van de vorde-
ringen (langdurige processen, hoge advocatenhonoraria etc.). Met name op dit punt kan een direc-
te verzekering ten behoeve van derden een oplossing bicden: niet meer het aansprakelijk-
heidsrecht, maar wel de inhoud van de polis zal determinerend zijn bij de vraag of de verzekeraar
een uitkering zal dienen te verrichtcn, c.q. of de schade van het slachtoffer zal worden gecompen-
seerd.

Zeker directe verzekeringen met een relatief beperkt toepassingsgebied - zoals de MSV polis -
kunnen voordelig zijn. Met een beperkt toepassingsgebied wordt bedoeld dat deze polis enkel
betrekking heeft bijvoorbeeld op de kosten van sanering aan de nabijgelegen percelen. Dit impli-
ceert namelijk dat de verzekeraar niet enkel informatie kan inwinnen over de "dader" maar even-
eens over het risico van de mogelijke slachtoffers. Naarmate de dekking van een directe verzeke-
ringspolis algemener wordt, zal deze verzekeringsvorm worden geconfronteerd met analoge
problemen als deze van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Zie ook, ten aanzien beroepsziekten Faure, M.G. en Hartlief, T. (red.), "Verzekering en de groeiende
aansprakelijkheidslast", / .c , 302.
Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging", Ac, 17-18.
Niet toevallig wordt er in Nedcrland bijvoorbeeld gepleit voor de invoering van een stelsel van first-
party verzekeringen ten aanzien van verkeersongevallen. Verkeersongevallen vorrncn een schoolvoor-
beeld van een bilaterale ongevalssituatie aangezien zowel dader als slachtoffer een invloed uitoefenen
op het ongevalsrisico. Zie hierover verder Hartlief, T , "Ieder draagt zijn eigen schade", Ac, 68.
Faure, M., Hartlief, T. en Hertoghs, M., "Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging", Ac, 18-19.
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Directe verzekeringen zullen in de regel ra/7or mai/e polissen zijn. Dit impliceert dat nauw wordt
aangesloten bij het daadwerkelijke risico van de verzekeringsnemer; de verzekeraar zal het gedrag
van de verzekeringsnemer kunnen inschatten en dus ook kunnen beinvloeden.

Het verschil tussen een directe verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering enerzijds en een
first party dekking anderzijds, bestaat erin dat bij de eerstgenoemde verzekeringsvormen degene
die doorgaans als "dader" wordt beschouwd premieplichtig zal zijn, terwijl bij een first party
dekking het "slachtoffer" de premie zal dienen te betalen.

Precies om die reden wordt een first party dekking soms als onrechtvaardig of onbillijk be-
schouwd"". Het feit dat het slachtoffer de schade zal dienen te betalen heeft vanuit rechtsecono-
mische optiek uitsluitend een invloed op de hcrverdeling van de beschikbare middelen; wat telt is
dat er best hypotheses mogelijk zijn waarbij de maatschappelijke welvaart zal stijgen dankzij de
introductie van een first party dekking.

Tegelijk zou kunnen worden bctoogd dat een first party dekking ook vanuit rechtseconomische
hoek niet zinvol zou zijn omdat het niet leidt tot een internalisatie van de negatieve exteme effec-
ten. Het is inderdaad correct dat het vanuit preventief oogpunt belangrijk is dat degene die een
rechtstreekse invloed heeft op het ongevalsrisico, de nodige prikkels krijgt tot preventief gedrag.
Maar het is uiteraard niet omdat een first party dekking wordt aangekocht door de slachtoffers dat
dit meteen de onverantwoordclijkheid van de "dader" tot gevolg heeft. Een first party dekking
stelt het aansprakelijkheidsrecht op geen enkele wijzc buitcn werking: een slachtoffer zal nog
steeds over de mogelijkheid beschikken om de dader alsnog voor de rechtbank te brengen. Daar-
naast zal de first party verzekeraar over een regresrecht tegen de dader beschikken. Tenslotte
zullen ook het administratieve recht (vergunningverlening) en het strafrecht een positieve invloed
kunnen uitoefenen op dc prikkels tot preventief gedrag.

2. /.J.4. Co/ic/iw/e

Concluderend kan worden gesteld dat schadefondsen die aansluiten op het aansprake-
lijkheidsrecht met dezelfde problemen kampen als het aansprakelijkheidsrecht en de aansprake-
lijkhcidsverzekering. Het is dan ook onduidelijk wat op dit terrein de voordelen zouden zijn van
een schadefonds vergeleken met een verzekeringsdekking.

Centraal in de discussie over het nut van een fonds ten overstaan van verzekeringen, staan de
informatie en de kosten van het desbetreffende compensatiemechanisme. Enkel in ccn zeer be-
perkt aantal gevallen zal een fonds over betere informatie beschikken dan een op een competitie-
ve markt actievc verzekeraar. Zelfs indien er bijvoorbeeld een gebrek aan concurrentie is op de
verzekeringsmarkt, moet misschien eerst worden gekeken of het niet efficienter is om concurren-
tiebevorderende maatregelen te nemen, veeleer dan meteen een schadefonds in het leven te roe-
pen.

Tegelijk mogen de voordelen van een first party dekking ten aanzien van de mogelijkheden tot
risicodifferentiatie, niet uit het oog worden verloren. Het grote voordeel van een first party dek-
king bestaat erin dat de verzekeraar ex an/e - en dus tegen geringe kosten - informatie kan inwin-

Indien slachtoffers een eigenschadeverzekering voor milieuschade zouden afsluiten, dan zou dit vol-
gens Bocken onrechtvaardig zijn en strijdig met het beginsel van de vervuiler betaalt (Bocken, H., "Al-
ternatives to liability and liability insurance for the compensation of pollution damages", oc , 83; Boc-
ken, H., "Systemes alternatifs pour l'indemnisation des dommages dus a la pollution", o.c, 2).
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nen over het te dekken risico en dat hij dus relatief makkelijk de goede van de slechte risico's kan
onderscheiden. Omdat bij third party dekkingen de verzekeraar per definitie nauwelijks gegevens
inhanden heeft over het risico, wordt de indeling in risicogroepen een stuk moeilijker.

Zowe! een aansprakelijkheidsverzekering als een fonds dat aansluit op het aansprakelijkheidsrecht
blijven hoogdrempelige mechanismen die een nadelige invloed hebben op de tertiaire ongevals-
kosten. Een directe verzekering of een first party verzekering kan daarentegen een handig middel
zijn om bijkomende informatie in te winnen en om deze tertiaire ongevalskosten te drukken.
Beiden hebben onmiskenbaar een gunstige invloed op de snelle afhandeling van de vorderingen.
Voor wat betrefl het terugdringen van de tertiaire ongevalskosten, zal vooral de first party dek-
Icing een oplossing kunnen bieden. Een directe verzekering zal enkel dit voordeel hebben indien
de groep van begunstigden van deze dekking niet te groot is.

Indien er toch redenen zouden zijn voor de invoering van een fonds, is het zeer belangrijk dat
initieel het aansprakelijkheidsrecht ongemoeid wordt gelaten, zodat de prikkels die van daaruit
ontstaan, intact blijven. Vandaar kan voomamelijk een fonds met een waarborgfunctie zinvol zijn.
In een aantal gevallen zal overigens de combinatie van een waarborg- en een voorschotfonds
zinvol zijn'".

In deze paragraaf werd aandacht besteed aan de voor- en nadelen van een schadefonds als aanvul-
ling op of als vcrvanging voor het aansprakelijkheidsrecht. Een tweede alternatief compensatie-
mechanisme dat zal worden besproken is de captive.

2.2.

Een relatief nieuw compensatiemechanisme is de ca/?/ive. De captives kwamen tot voile ontwik-
keling in de VS gedurende de jaren vijftig, waar zij hoofdzakelijk worden gebruikt als een metho-
de om risico's beter te kunnen financiered". In 1994 bestonden wereldwijd ongeveer 3.000 cap-
tives'^; Van deze 3.000 captives waren er 700 van Europese oorsprong'**. De captive begint ook
op het Europese vasteland aan belang te winnen, hetgeen blijkt uit het feit dat meer en mcer (rela-
tief) grote Europese ondernemingen die moeite hebben om bepaalde risico's op de conventionele
verzekeringsmarkt te dekken, een eigen captive oprichten. Enkele voorbeelden daarvan zijn onder
meer BMW, Lufthansa, Krupp en Siemens (in Duitsland) en Petrofina, Vandemoortele, Tracte-
bel"' (in Belgie). In vcrgelijking met de VS is de markt voor captives in Europa nog relatief
klein, maar zal deze markt de komende jaren ten voile tot ontwikkeling komen'".

Hieronder wordt in eerste instantie de captive gedefinieerd (§ 2.2.1) en worden de verschillende
soorten captives besproken (§ 2.2.2). Vervolgens worden dc voor- en nadelen van de captive aan
de orde gesteld (§ 2.2.3). Nadien wordt nagegaan welke impact een captive kan hebben op de

Faure, M. en Hartlief, T., "Een asbestfonds als altematief voor de aansprakelijkheid van de werkge-
ver?", o.c.,41.
Bawcut, P.A., Ca/Mi've /usuro/ice Companies. £i/aW/j/imen/, Cjpero/ion anrf A/anageme/if, 3th edition,
Woodhead-Faulkner, New York, 1991, 2.
Andere aantrekkelijke landen voor captives zijn de Cayman-eilanden, Guernsey, Vermont, Luxemburg,
Barbados, het eiland Man, Ierland, Singapore en Hawai.
"Captives in Europe - from strength to strength", in / to* A'nancuig 0/rtion.s, Risk and Insurance Re-
search Group, 1994, 21.
Van den Abeele, Ph., "Doe het zelf', Be/g/an flus/ness <£ //irfiu/rie, oktober 1994,29.
Bawcut, P.A., "Captive Insurance Companies", / .c , 9.
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conventionele verzekeringsmarkt (§ 2.2.4). De conclusie van de analyse wordt weergegeven in
§ 2.2.5.

2.2.1. DefinieYing

Een captive wordt over het algemeen gedefinieerd als een ondememing die als doel heeft om
bepaalde of alle risico's van de moedermaatschappij of zusteronderneming te verzekeren of te
herverzekeren'*'. De captive is dus een ondememing die wordt opgericht door een of meerdere
commerciele of industriele moederondernemingen die actief zijn buiten de verzekeringssector,
met het oog op het dekken van bepaalde of alle risico's van het moederbedrijf of van andere zus-
termaatschappijen van de industriele groep.

Een captive is bijgevolg een vorm van eigen verzekering omdat de eigenaar van de captive (een
deel van) haar eigen risico's verzekert en hierbij in mindere of meerdere mate beroep doet op de
klassieke verzekerings- en/of herverzekeringsmarkt. Toch is het niet eenvoudig om een captive te
omschrijven. Dit heeft voomamelijk te maken met het feit dat er vele verschillende soorten capti-
ves bestaan, waarvan het doel sterk kan varieren. De belangrijkste soorten captives worden hier-
onder besproken.

2.2.2. Belangrijkste soorten captives

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten captives al naar-
gelang de grootte (paper-captive, small scale captive, en full scale captive), de eigendom (single
parent dan wel multiple captive), de gedekte risico's (pure captive dan wcl open market captive),
de locatic (on-shore of offshore captive), de activiteiten en dc vorm"°. Het belangrijkste, en voor
dit onderzoek meest relevante criterium is het onderscheid op basis van de activiteiten en de vorm
van de captive. Volgende soorten captives kunnen worden onderscheiden: de herverzekerings-
captive (§ 2.2.2.1), de directe verzekeringscaptive (§ 2.2.2.2) en de rent-a-captive (§ 2.2.2.3).

2.2.2./. Z)e

Een herverzekeringscaptive herverzekert (een deel van) de risico's van de moederondememing via
een (andere) verzekeringsmaatschappij die de polis uitschrijft. Dit betekent dat de moederonder-
neming een polis onderschrijft op de conventionele verzekeringsmarkt en dat dcze verzekcraar
zich voor een belangrijke deel herverzekert bij de captive van haar client; op deze wijze is de
moedermaatschappij minder afhankelijk van de traditionele herverzekeringsmarkt'". Een klas-
sieke verzekeraar treedt dus op als ./ro/i/iiig company. In de meeste gevallen onderschrijft de

Bawcut, P.A., "Captive Insurance Companies", /.c.,1; Barile, A.J., 77ie captive insurance com/?fl/iy...fl"
emergingpro/it center, Interstate Service Corporation, 1979, 3; Dowding, T., G/o&a/ Deve/opmentt'"
Captive //isi/rance, FT Financial Publishing, London, 1997, 7; Captive /rtSHnj/Jce; a TAredt (o Me
G/o6a/ 7/iiurance /nrfiutry?, Datamonitor, FT Insurance Report, Pearson Professional Ltd., London,
1995, 7 (hiema geciteerd als "Captive Insurance: a Threat"); Corroon Europe, W., "Characteristics of
association captives", in /fist Financing Options, Risk and Insurance Research Group, 1994, 9.
Voor details kan worden verwezen naar Bawcut, P.A., "Captive Insurance Companies", / c , 31 e.v.;
Corroon Europe, W., "Characteristics of association captives", o.c, 9 e.v.; Lindrea, P.N., "The role of
group and association captives", in /?is£ Financing Options, Risk and Insurance Research Group, 1994,
11-13.
Windibank, T. en Rodger, A., "Reinsuring captives", in / to* Financing Options, Risk and Insurance
Research Group, 1994, 19; Barile, A.J., "The captive insurance company...an emerging profit center,
/ .c , 22.
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fronting company 100% van het risico dat hij voor 90% herverzekert bij de captive. Het is ook de
fronting verzekeraar die de polissen uitschrijft en instaat voor de afhandeling van de vorderingen.
Het voordeel van een dergclijke structuur is dat de fronting company optreedt als buffer tussen de
regulerende overheid en de moederonderneming'^; deze laatste dient in deze structuur niet zelf te
voldoen aan de wettelijke eisen inzake solvabiliteit e.d.m. waaraan verzekeringsondernemingen
dienen te voldoen. Het is dan ook logisch dat het makkelijker is en minder tijd in beslag neemt om
een herverzekeringscaptive op te richten'"; hoofdzakelijk om die reden zijn de meeste captives
herverzekeringscaptives"".

Via herverzekeringscaptives kan de moedermaatschappij ook de risico's van haar buitenlandse
filialen dekken zonder ertoe gehouden te zijn om in de landen waar haar filialen opereren tclkens
een verzekeringsmaatschappij te moeten oprichten; de fronting verzekeraar zal zorgen voor de
nodige vergunningen in de verschillende landen waar een filiaal van de moeder actief is.

Een herverzekeringscaptive wordt door een aantal bedrijven ook beschouwd als een middel om
fiscaal gunstige voorzieningen te creeren'"; om dus bepaalde reserves aan te leggen. Toch wordt
er over het algemeen van uit gegaan dat een captive enkel zinvol is indien het erin slaagt om een
dekking te bieden voor een ree'le risico's van een ondememing"*.

2.2.2.2. De direc/e verzeter/Vigsca/rt/ve ,

Bij een directe verzekeringscaptive wordt geen beroep gedaan op een externe fronting company,
maar wordt het gehele risico onderschreven binnen en door (een afdeling binnen) de eigen groep.
Hierdoor dienen geen commissies te worden betaald aan verzekeringsmakelaars, noch aan de
fronting company, waardoor dc directe verzekeringscaptive op een kostenefficiente manier de
risico's van de gehele groep kan beheren'".

Geoordeeld wordt dat een directe verzekeringscaptive voor ondernemingen actief binnen de
Europese Unie aantrekkelijk kan zijn"*. Een moederonderneming met risico's in verschillende
EU-lidstaten kan een captive oprichten met zetel binnen een EU-lidstaat teneinde de risico's van
haar filialen binnen de gehele EU te dekken'". In Europa is vooral Dublin een populaire locatie
voor de directe verzekeringscaptives, terwijl Luxemburg de thuisbasis is van verschillende her-
verzekeringscaptives. In die zin kan het voor een ondememing aantrekkelijk zijn een directe

Dowding, T., "Global Developments in Captive Insurance,", Ac, 37.
X., "Captive Insurance: a Threat", / . c , 49.
Bawcut, P.A., "Captive Insurance Companies", Ac, 33. Zie ook Ranson, D., "Verzekering van milieu-
aansprakelijkheid", o.c, 71.
Haelterman, A., "De herverzekeringscaptive: verzekeringsrealiteit of fiscale trukendoos?", Di/iecteur.
Aftemwin^" voor £erfrg/&/eJ</er£, editie 40, 15 oktober 1994, 1. Zo heeft de Vlaamse Televisiemaat-
schappij (VTM) een herverzekeringscaptive opgericht ("VTM heeft ook in Ierland een herverzeke-
ringsmaatschappij", Z)e FmancieeZ-fconomucAe 7i/rf, 11 augustus 1995).
Ook in die zin Haelterman, A., "De herverzekeringscaptive: verzekeringsrealiteit of fiscale truken-
doos?", o.c, 5; "Herverzekeringscaptive niet enkel om fiskale redenen aantrekkelijk",
fconomwc'ie 7Y/rf, 25 oktober 1988.
X., "Captive Insurance: a Threat", Ac, 51.
Dowding, T., "Global Developments in Captive Insurance,", Ac, 36.
X., "Captive Insurance: a Threat", Ac, 51-52.
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verzekeringscaptive op te richten in Dublin die zich herverzekert bij haar herverzekeringscaptive
in Luxemburg .

2.2.2. J. Z)e ren/-a-ca/rt/ve

Voornamelijk omwille van de aan de oprichting van een captive verbonden kapitaalvereisten, laat
de grootte van een aantal ondememingen niet toe een eigen of een gezamenlijke captive op te
richten. Voor dergelijke ondememingen kan de rent-a-captive structuur een oplossing bieden
omdat het een tussenweg biedt tussen de traditionele verzekeringsdekking en de pure captive*".

Een rent-a-captive is een captive die is opgericht met als doel verzekeringspolissen uit te schrij-
ven en die in de regel niet de risico's van haar eigenaar(s) dekt. Eigen aan deze vorm van captive
is dat als het ware de captive structuur wordt gehuurd van de eigenaar en dat de verzekerde geen
eigenaar is van de captive. Het in een dergelijke captive aanwezige kapitaal wordt ter beschikking
gesteld van ondememingen die zichzelf via een captive structuur willen verzekeren. Een rent-a-
captive kan zowel de vorm aannemen van de directe als van een herverzekeringscaptive.

Elke verzekerde in een dergelijke structuur betaalt een bijdrage in een afzonderlijk fonds (aparte
"unit") dat enkel dient voor de uitbetaling van de vorderingen die in de desbetreffende polis zijn
gedekt; een deel van de premie wordt gebruikt als bijdrage in de kosten van de gehele rent-a-
captive structuur. De vcrschillende units in een rent-a-captive zijn onafhankelijk van elkaar zodat
het verlies in een bepaalde unit de fondsen in een andere unit niet zal aantasten. Mogelijke verlie-
zen van andere bedrijven binnen eenzelfde rent-a-captive tasten bijgevolg de fondsen van een
ander bedrijf niet aan, hetgeen wel het geval kan zijn bij multiple captives. Doordat het geheel aan
fondsen opgebouwd in een dergelijke captive fors kan oplopen, heeft dit een positieve invloed op
het investeringsinkomen van de captive. Dergelijke vorm van captive kan aantrekkelijk zijn voor
bedrijven die een certificaat dienen te hebben om te bewijzen dat zij voor bepaalde risico's over
een verzekeringsdekking beschikken. Het is immers onzeker of de door een zuivere eigen captive
uitgereikte certificaten aanvaardbaar zijn, terwijl dergelijke certificaten bij een rent-a-captive
worden uitgereikt door een onderneming die een derde is ten aanzien van de verzekerde"*^.

2.2.3. Voor-en nadelen van captives

Een van de grote voordelen van de oprichting van een eigen verzekeringscaptive is de directe
toegang tot de herverzekeringsmarkt. Herverzekeraars opereren immers tegen veel lagere kosten
dan directe verzekeraars wier taak als verzekeraar een uitgebreide dienstverlening omvat zowel
wat betreft hun industriele als hun niet-industriele klanten.

In tweede instantie biedt de captive het voordeel dat het een gunstige invloed heeft op de cash-
flow aangezien de aan de captive betaalde premie binnen de onderneming blijft.

Daamaast biedt een captive het voordeel dat de eigenaar van de captive zelf kan beslissen welke
risico's hij bij de captive kan plaatsen en voor welk deel hij beroep zal (blijven) doen op de con-
ventionele vcrzekeringsmarkt. Zo kunnen de meer rendabele risico's binnen de groep worden

X., "Captive Insurance: a Threat", Ac, 52.
Tafl, W. A, "Rent-a-captive - not a halfway house", in rt«* Financing Cjptioiu, Risk and Insurance
Research Group, 1994, 15. •
X., "Captive Insurance: a Threat", Ac, 53.
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gehouden, terwijl de mindere rendabele risico's worden geplaatst op de conventioneie verzeke-
ringsmarkt'"".

Een captive kan ook een antwoord bicden voor de dekking van risico's die op de conventioneie
verzekeringsmarkt niet of slechts beperkt kunnen worden gedekt™* *". Een verzekeringsdekking
op de conventioneie verzekeringsmarkt is in een aantal gevallen vrij duur en bovendien dienen de
premies in het algemeen op voorhand te worden betaald waardoor de verzekeringsmaatschappij
aanzienlijke inkomsten kan genereren door deze premies te invcsteren en te beleggen.

De captive biedt tegelijk de nodige flexibiliteiP* in die zin dat een tai'/or-marfe polis kan worden
aangeboden die perfect aansluit aan de behoefte tot dekking van een gegeven risico. De captive en
de verzekerde mocder- of dochtermaatschappij kunnen inderdaad een polis uitschrijven volledig
conform dc eigen bchoeften. Dit is niet altijd het geval bij klassieke verzekeringen, waar een
tailor-made polis, indien iiberhaupt beschikbaar, in vele gevallen onbetaalbaar zal zijn. De captive
kan ook op andere manieren aan de moedermaatschappij de nodige flexibiliteit bieden, met name
wanneer wijzigingcn optreden aan de verciste dekking.

Deze aanpassing wordt mogelijk gemaakt omdat, zeker wat betreft ondernemingen die opereren
in specifieke industriele activiteiten, deze onderneming vaak beter dan een verzekeraar in staat is
haar eigen risico in te schatten. De oprichting van de captive kan dan ook worden verbonden aan
het door het moederbedrijf gevoerde risicobeheer ("risk management"). De meeste captives wor-
den opgericht door ondernemingen die worden blootgesteld aan specifieke risico's waarvan de
dekking op de conventioneie verzekeringsmarkt moeilijk of enkel tegen een te hoge prijs kan
worden verkregen. Vandaar zal de beslissing van een onderneming om over te gaan tot de oprich-
ting van een captive kaderen in een breder preventiebeleid en een gestructureerd riskmana-
gement*".

Het voor de hand liggend nadeel van de captive in verhouding tot een directe klassieke verzeke-
ringsmaatschappij is het feit dat deze laatste veel beter in staat is het risico te spreiden. Een capti-
ve kan enkel het risico spreiden indien het een voldoende deel van het risico kan plaatsen bij een
herverzekeringsmaatschappij, waardoor de kosten van deze herverzekering voor de captive zeer
hoog kunnen oplopen.

Een tweede nadeel voor de captive is de vaak uitermate strenge wetgeving op de controle op
verzekeringsondememingen inzake solvabiliteitsgaranties, vereist kapitaal en controle op intema-
tionalc transacties. In het kader van dergelijke controle dient de maatschappij continu de nodige
statistische gegevens over haar werking, calculate van reserves etc. over te maken aan de over-
heid. In die optick kan het zinvol zijn een offshore-captive op te richten, maar ook hier kunnen de
autoriteiten van het land van oorsprong allerhande beperkingen instellen en controles verrichten.

Vaak wordt onderschat hoeveel tijd is vereist om de captive te beheren. De kosten verbonden aan
het beheer van een captive kunnen inderdaad dermate aanzienlijk zijn dat deze niet opwegen
tegen de mogelijke voordelen van de captive. Een bijkomend probleem bestaat erin dat het loutere

^ Bawcut, P.A., "Captive Insurance Companies", Ac, 25-26.
Hierbij wordt met name gcdacht aan risico's inzake productaansprakelijkheid en milieuaanspra-
kelijkheid; cfr. wi/ra.

^ Bawcut, P.A., "Captive Insurance Companies", / . c , 13.
Bibbings, T. en Brining, W.D., "Considering a captive? Consider financial insurance or reinsurance",

^ in /to* ftiia/icing 0/tfions, Risk and Insurance Research Group, 1994, 25.
Bawcut, P.A., "Captive Insurance Companies", / . c , 3.

595



Efficiente preventie en compensatie van catastroferisico's

feit dat een grote onderneming een eigen captive heeft, kan leiden tot een soepelere toekenning
van bepaalde vorderingen^. Dit kan worden opgevangen indien de captive, zoals vaak het geval
is, niet door de moedermaatschappij wordt beheerd, maar door een onafhankelijke beheersmaat-
schappij of door een verzekeringsmakelaar.

Tenslotte kan een captive uitermate nadelig blijken voor de moedermaatschappij indien de onder-
neming of de gToep plots wordt geconfronteerd met een aanzienlijk aantal verliezen of met een
zwaar schadcgeval. Zeker bij de aanvang van de captive kan haar positie zeer kwetsbaar zijn
omdat de tot dan toe in de captive opgebouwde reserves onvoldoende zullen zijn om een zware
schadelast te dekken.

2.2.4. Impact op de traditionele verzekeringsmarkt

Aanvankelijk werden captives opgericht met het oog op het dekken van de eigenschade van de
onderneming, bijvoorbeeld ter dekking van machinebreuk. Geleidelijk aan hebben ondernemin-
gen ook andere risico's verzekerd via captives, en met name de moeilijk te verzekeren risico's. Het
is logisch dat ondernemingen wier risico's op de markt haast onverzekerbaar en de premies onbe-
taalbaar werden, op zoek zijn gegaan naar andere manieren om die risico's te dekken^. De capti-
ve kan bijgcvolg worden opgericht ter dekking van eender welk risico van de moederonderne-
ming; gelet op de problemen op de conventionele verzekeringsmarkt worden meer en meer capti-
ves opgericht die een polis uitschrijven inzake milieuaansprakelijkheid.

Zonder enige twijfel kan het succes van captives (groten)deels worden toegcschreven aan de toe-
nemende langtermijn risico of long-tail risks. Zeker in de VS heeft de tendens in de rechtspraak
om inzake verschillendc vormen van aansprakelijkheid zeer hoge schadevergoedingen toe te ken-
nen, mede geleid tot de groei van het aantal captives wat een zware impact zal hebben op de
commerciele verzekeringssector'°. De gevaren voor de verzekeringssector werden bijvoorbeeld
duidelijk naar aanleiding van de vorderingen inzake asbest. Het gevolg van de potentieel zware
tussenkomstcn was dat verzekeraars immense reserves dienden aan te leggen wat voor de verze-
kerden heeft geleid tot nagenoeg onbetaalbare premies. Doordat aansprakelijkheidsverzekeringen
onbetaalbaar werden, heeft een aantal grote ondernemingen de conventionele verzekeringsmarkt
verlaten om een captive op te richten^".

De cvolutie in de VS brengt ook in Europa enige reactie teweeg. Zo hebben de drie grootste Duit-
se chemiebedrijven (Hoechst, Bayer en BASF) gezamenlijk Indurisk Re opgericht, een captive
die enkel is gericht op de dekking van hun risico's inzake milieuaansprakelijkheid. De captive kan
zeker in de beginperiode kwetsbaar zijn indien zij wordt geconfronteerd met een aantal aanzien-
lijke schadegevallen. In vele gevallen zal het risico uit milieuaansprakelijkheid slechts nadat de
captive enkcle jaren functioneert en reeds voldoende reserves heeft opgebouwd, in de captive
worden ondergebracht^.

** Bawcut, P.A., "Captive Insurance Companies", Ac, 29.
*" Powell, C.W., "The importance of captive management in an increasingly difficult insurance market",

in Ms* /•ma/iri/ig Qp(/onf, Risk and Insurance Research Group, 1994,24; Haeltennan, A., "Deherver-
zekeringscaptive: verzekeringsrealiteit of fiscale trukendoos?", o.c, 5.

"° X., "Captive Insurance: a Threat", Ac, 19.
*" X., "Captive Insurance: a Threat", Ac, 20. '• ' . • • - • • .. • .
' " Dequae, M., "Ervaringen op het vlak van milieu en verzekering binnen de Bekaertgroep", in Bocken,

H. en Ryckbost, D. (ed.), "Verzekering van Milieuschade," Ac, 261.
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De captive kan bijgevolg voor een aantal ondernemingcn een altematief bieden voor de beperkin-
een die inherent lijken te zijn aan de dekkingen die op de commerciele verzekeringsmarkt be-
schikbaar zijn. Nochtans is de ontwikkeling van de captives moeilijk denkbaar zonder de steun
van de traditionele verzekeringsmarkt. Een groot deel van de nood aan herverzekering wordt
inderdaad ingevuld door directe verzekeraars die binnen nun ondememing departementen hebben
opgericht die zijn gespecialiseerd in het begeleiden en/of beheren van captives*". < ^ .

Deze tendens naar het beheer van de eigen risico's kadert tegelijk in het stijgende belang voor
riskmanagement in ondernemingen met aanzienlijke (aansprakelijkheids)risico's.

2.2.5. Conclusie •*.'•••-.; >

Er bestaan verschillende soorten captives, die elk een hun eigen kenmerken hebben. De activiteit
van bepaalde captives beperkt zich tot het reserveren van een bepaalde som op fiscaal gunstige
wijze. Maar de werking van bijvoorbeeld open captives vertoont aanzienlijke analogieen met een
"traditionele" verzekeraar in die zin dat ook sprake is risicospreiding onder de leden van de capti-
ve en op de herverzekeringsmarkt. Gelet op de vele verschijningsvormen van de captive, moet
geval per geval worden bekeken of de activiteiten van de captive zich beperken tot een louter
risicobeheer, dan wel of ook daadwerkelijk kan worden gesproken van een daadwerkelijke risico-
spreiding.

In het kader van deze analyse is vooral belangrijk te onthouden dat bepaalde soorten captives een
altematief kunnen bieden voor een gebrekkige capaciteit van de verzekeringsmarkt. Tenslotte zal
het voor een verzekeringsnemer gunstig zijn dat de premies of bijdragen die worden bctaald aan
de captive economisch gezien niet in handen komen van een andcrc onderncming maar binnen de
eigen groep blijven. Indien de captive winst maakt zal bovendien die winst in mindcre of meerde-
re mate de verzekeringsnemer ten goede komen.

Hier moet worden benadrukt dat een captive in de praktijk niet wordt gehanteerd in een "alles-of-
niets" benadering. Hiermee wordt bedoeld dat een exploitant zelden zijn volledige risico, maar
eerder een beperkt deel van het risico via een captive zal dekken. Zo komt het vaak voor dat op de
klassieke verzekeringsmarkt een dekking wordt aangekocht, maar dat het eigen risico van de
exploitant via een captive wordt gedekt. In de praktijk wordt inderdaad meer en meer gewerkt met
dergelijke gemengde verzekeringspakketten^'".

Voor bepaalde risico's zullen de reeds besproken mechanismen geen afdoende bescherming bie-
den, in die zin dat de capaciteit die wordt gegenercerd nog steeds onvoldoende zal zijn. Ook
indien een dekking kan worden verkregen door bijvoorbeeld een combinatie van eigenschadever-
zekering, captive, verzekeringspool etc. dan nog betekent dit geen garantie dat meteen alle schade
kan worden vergoed. Vandaar werden in de Verenigde Staten ten aanzien van de schade door
natuurrampen systemen uitgewerkt waarbij wordt getracht om de capaciteit uit te breiden door
een beroep te doen op de kapitaalmarkt. .

v/a

Voor een aantal risico's waarvoor op de traditionele verzekeringsmarkt capaciteitsproblemen
dreigen, wordt inderdaad een beroep gedaan op een altematieve risico-overdracht naar de kapi-

^ X., "Captive Insurance: a Threat", Ac, 62. -' ", ' . . .
Ranson, D., "Verzekering van milieuaansprakelijkheid", o.c, 72.
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taalmarkt*". Dit is bijvoorbeeld het geval bij de dekking van natuurrampen. Volgens bepaalde
schattingen bedroeg de capaciteit van de Amerikaanse verzekeringsmarkt, ter zake van de dek-
king van natuurrampen, in 1997 ongeveer 200 miljard dollar*'*. In de wetenschap dat een ernstige
natuurramp 50 miljard dollar schade kan veroorzaken, is het duidelijk dat de capaciteit te beperkt
is. De beurskapitalisatie van de Amerikaanse financiele markt zou, eveneens in 1997, 19.000
miljard dollar bedragen*".

De bestaande ART-mechanismen (/Memaft've /Jisfc 7>a«.s/er) maken gebruik van afgeleide finan-
ciele beleggingsproducten (zgn. />WK/-ance a*erivafes) zoals options en swaps^". Er wordt van
uitgegaan dat voor het ontstaan van deze nieuwe produkten invcsteerders sowieso reeds partici-
peerden in catastroferisico's, met name in de mate waarin zij aandeelhouder waren van een verze-
keringsonderneming"". De nieuwe mechanismen hebben enkel tot gevolg dat er een nauwere
band ontstaat tussen de belegger en het catastroferisico"". Andere financiele mechanismen zoals
de Catex (Ca/as/rop/ie flM E*c/ia/ige) in New York, voorzien in de uitwisseling van bepaalde
pakketten catastroferisico's"'. Meer en meer worden ook obligaties uitgeschreven ("bonds")
waarbij dc ontvangen rente varieert in functie van het risico^. Een extreme vorm is met name de
/lc/ a/Goa" 50/105 waarbij de terugbetaling van het kapitaal in (zeer) belangrijke mate afhangt van
het zich al dan niet verwezenlijken van het catastroferisico*".

Een tweede element van deze ART-mechanismen bestaat erin dat een beroep wordt gedaan op de
veel gTotere capaciteit van de financiele markten. Grosso modo is het dc bedoeling van deze
altematieve mechanismen om een verzekeringsrisico om te zetten in een financieel risico^.
Geoordecld wordt dat indien meer kapitaal beschikbaar is om verzekeringsrisico's te dekken, dit
een gunstige invloed zal hebben op de verzekeringscapaciteit^'. Er wordt met andere woorden

Cousy, H., "Over de verzekering van het onverzekerbare", in "Liber Amicorum Prof. Dr. Roger Blan-
pain",/.c.,708e.v.
Zech, J., "Will the International Insurance Market replace Traditional Insurance Products", 77ie Geneva
Papers on /?«* n/irf feur<wce, vol. 23, n° 89, 1998, 492.
De Varenne, F., "Techniques alternative de couverture", fl/soues, n° 34, 1998, 53.
Zie met name Clow, R., "Coping with catastrophe", /nrf/ru/iona/ 7/ive.s/or, december 196, 143-150.
Gollier, C , "About the insurability of catastrophic risks", o.c, 177.
Cousy, H., "Over de verzekering van het onverzekerbare", in "Liber Amicorum Prof. Dr. Roger Blan-
pain",/.c, 708-709.
Zie hierover onder meer De Varenne, F., "Techniques alternative de couverture", o.c, 56-57; Kieholz,
W. en Durrer, A., "Insurance Derivatives and Securization: New Hedging Perspectives for the US Cat
Insurance Market", 7"ne Geneva Poperi on /?«£and/nsu/vjnce, vol. 22, n° 82, 1997, 3-16; Smith,RE.,
Canelo, E.A. en Di Dio, A., "Reinventing Reinsurance Using the Capital Markets", 77je Geneva Papers
on flw* anrf / / iwance, vol. 22, n° 82, 1997, 26-37; Shimpi, P., "The context of Trading Insurance
Risks", o.c, 17-25.
Zie bijvoorbeeld Radetzki, M. en Radetzki, M., "Private Arrangements to Cover Large-Scale Liabili-
ties Caused by Nuclear and Other Industrial Catastrophes", 77ie Geneva Papers on /?«* ana" /niuranc*,
vol. 25, n° 2, 2000, 189.
Cousy wijst erop dat deze Act of God Bonds veel gemeen hebben met de eerste vormen van verzeke-
ring zoals de bodemerij en de/benus nauficum (Cousy, H., "Over de verzekering van het onverzeker-
bare", in "Liber Amicorum Prof. Dr. Roger Blanpain", / .c , 711-712.). Cfr. iupra, bij de besprekingvan
het historische schets van verzekeringen, in § 1 van hoofdstuk 5.
De Varenne, F., "Techniques alternative de couverture", o.c, 61.
Shimpi, P., "The context of Trading Insurance Risks", 7fte Geneva Papers on /?£$* a/irf //wuniiieei ™.
22,n°82, 1997, 19.
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buiten de verzekeringsmarkt gezocht naar bijkomende capaciteit voor de dekking van catastroferi-

Het ligt uiteraard niet binnen hct bestek van deze analyse om hierop verder op in te gaan. Hoe dan
ook bevindt de ontwikkeling van deze mechanismen zich, zeker in Europa, nog in een beginstadi-
um"''. Van belang is de vaststelling dat zich een evolutie voordoet waarbij op de kapitaalmarkt
wordt gezocht naar bijkomende capaciteit. Met name voor verzekeraars is dit belangrijk aange-
zien deze financiele producten in feite neerkomen op een uitbreiding van de
herverzekeringscapaciteit"*. .

In de toekomst kan het aangewezen zijn om verder onderzoek te doen naar de mate waarin verze-
keringen en dergelijke ART-oplossingen elkaar desgevallend kunnen aanvullen en om na te gaan
in welke mate de mechanismen die reeds in de VS worden toegepast ten aanzien van natuurram-
pen, ook zullen worden gehanteerd ten aanzien van andere moeilijk verzekerbare risico's. Volgens
verzekeraars kunnen deze systemen siechts een zeer beperkt deel van de capaciteitsproblemen
ondervangen"". Het valt uiteraard niet uit te sluitcn dat naarmate meer ervaring wordt opgedaan
met dergelijke financiele instrumenten, en naarmate meer onderzoek is verricht, de mogeiijkheden
ervan zullen toenemen.

Na de bespreking van de dekking van milieuschade via de klassieke verzekeringsmarkt en van de
mogeiijkheden om alternatieve compensatiemechanismen in het leven te roepen, worden hieron-
der twee voorstellen besproken voor wat betreft de dekking van het nucleaire risico.

3. TWEE VOORSTELLEN TER ZAKE VAN DE DEKKING VAN HET NUCLEAIRE RISICO

In de vorige paragraaf van dit hoofdstuk richtte de aandacht zich op alternatieve compensatie-
mechanismen voor de dekking van milieuschade in het algemeen. Hieronder worden twee alterna-
tieve voorstellen bestudeerd die in de literatuur werden gelanceerd met betrckking tot de dekking
van het nucleaire risico.

Het eerste voorstel, van de hand van Tyran en Zweifel, doet een beroep op de kapitaalmarkt en
wil via deze markt de intemalisatie van de kosten bewerkstelligen. De naam van het voorstel luidt
Environmento/ /J/si /n/er/ia/isa/io/i //iroug/i Ca/>/to/ Afarttef, kortweg ERICAM (§ 3.1). Het twee-
de voorstel werd gelanceerd door Faurc en Skogh en houdt in dat tussen verschillende exploitan-
ten een risicospreidingsovereenkomst wordt afgesloten (§ 3.2).

J./. £nvi>o«m«ira/ /Ms* //ifer/ia/fra/ion rAroMgA Capi/a/ A/arAer ^J?/C4A/>"°

Volgens Tyran en Zweifel is de beperkte beschikbaarheid van nucleaire aansprakelijkheidsverze-
keringen toe te schrijven aan de nationale kartelvorming van de nucleaire verzekeringspools*".

Wagner, F., "Risk Securitization. An Alternative of Risk Transfer of Insurance Companies", 77ie
^ Geneva Papers on /?w* onrf /wswra/ice, vol. 23, n° 89, 1998, 575.

Smith, RE., Canelo, E.A. en Di Dio, A., "Reinventing Reinsurance Using the Capital Markets", o.c,

Wagner, F., "Risk Securitization. An Alternative of Risk Transfer of Insurance Companies", o.c, 577
e.v.

^ Zech, J., "Will the International Insurance Market replace Traditional Insurance Products", o.c, 494.
_ Tyran, J.R. en Zweifel, P., "Environmental Risk Intemalization through capital markets (ERICAM):

the Case of Nuclear Power", /n/ernatio/Mi/ flev/eu' o/Law and £conomics, 1993, vol. 13, nr. 4, 431-
444.
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Zij stellen dan ook voor om te voorzien in een bijkomende dekking door een beroep te doen op de
kapitaalmarkt.

Concreet bevat hun voorstel de volgende elementen. Teneinde dekking te verkrijgen richt de
exploitant van een keminstallatie zich niet meer tot de nucleaire verzekeringspools, maar zal hij
daarentegen r/s£ p<ar/;c//>a/jon .y/iares uitschrijven op de kapitaalmarkt. Investeerders kunnen dan
op dergelijke shares intekenen; in ruil voor deze deelname zullen zij een financiele portefeuille
moeten afgeven die als garantie (warranr) zal dienen voor de exploitant van hun keuze. Deze
wa/ranf is voorwaardelijk en kan door het agentschap uitgevoerd worden wanneer zich een scha-
degeval voordoet. Zolang zich geen schadegeval voordoet blijven de investeerders dus eigenaar
van de door hen neergelegde portefeuille en kunnen zij ook nog steeds de opbrengsten ervan
genieten"*. Hier bovenop zullen ze een vergoeding krijgen als risicopremie voor dc door hen
neergelegde garantie.

Een dergelijk systeem zal uiteraard een invloed hebben op het gedrag van verschillende betrok-
kenen. In de eerste plaats zullen de verschillende exploitanten een aanbod doen aan potentiele
investeerders. Hier staan de exploitanten dus in directe competitie met elkaar. In een dergelijke
situatie zal het voor een slecht risico nagenoeg onmogelijk zijn om op deze markt een dekking te
kopen"". Hij zal dus zijn aanbod aantrekkelijker moeten maken, door bijvoorbeeld bijkomend in
veiligheid te investeren. Indien hij er niet in slaagt deze dekking te vinden, dan zal de overheidde
bevoegdheid hebben om de desbetreffende installatie te sluiten. Investeerders zullen moeten
beslissen of zij al dan niet een risk share zullen kopen en zullen dus op zoek gaan naar de meest
aantrekkelijke aanbiedingen op de markt. Dit systeem leidt er volgens Tyran en Zweifel toe dat de
exploitanten elkaar beconcurreren voor het bekomen van dekking en dat de nucleaire pools en de
investeerders elkaar beconcurreren voor wat de premies betreft"''. Er zal dus een marktprijs voor
het nucleaire risico ontstaat; het nucleaire risico zal als een financieel risico worden beschouwd.
Het spreekt voor zich dat via ERICAM de investeerders een aanzienlijke prikkel zullen hebben
om over correcte informatie te beschikken aangaande het risico dat de betreffende keminstallatie
vormt.

Volgens Tyran en Zweifel zal ERICAM er ook toe leiden dat rekening zal worden gehouden met
de inplanting van de keminstallatie (de locatie waar een dergelijke installatie wordt gebouwd) en
zal het bijdragen tot een optimale keuze van energiebronnen. Doordat de kosten van een kernon-
geval volledig worden geinternaliseerd, zal het makkelijker zijn om een correcte vergelijking te
maken met de mogelijke impact van andere energiebronnen"'.

Ook dit systeem heeft sterke en zwakke punten. Het grote voordeel van dit systeem is dat ener-
zijds de nucleaire verzekeringspools aan concurrence worden blootgesteld en dat anderzijds een
aanzienlijke vraag zal bestaan naar correcte informatie.

Tyran, J.R. en Zweifel, P., "Environmental Risk Internalization through capital markets (ERICAM):
the Case of Nuclear Power", o.c, 434-435.
Bovendien beschikken de beleggers over de mogelijkheid om de inhoud van hun portefeuille te wijzi-
gen, op voorwaarde dat de totale waarde van de portefeuille gelijk blijft.
Tyran, J.R. en Zweifel, P., "Environmental Risk Internalization through capital markets (ERICAM):
the Case of Nuclear Power", o.c, 438.
/ W r f e / n . ~ '••- ' -
Tyran, J.R. en Zweifel, P., "Environmental Risk Intemalization through capital markets (ERICAM):
the Case of Nuclear Power", o.c, 439.
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Het voomaamste nadeel van ERICAM heeft te maken met de instabiliteit van de kapitaalmarkt. In
heel wat gevallen zal namelijk onzekerheid bestaan over de echte waarde van de portefeuille die
door de belegger wordt aangeboden om te participeren in het systeem. Indien bijvoorbeeld aande-
Ien in deze portefeuille zitten, dan kan een beurscrash de waarde ervan zeer negatief beinvloeden.
Ook bij een kernongeval kan ervan worden uit gegaan dat niet enkel de beurswaarde van de ex-
ploitant drastisch zal afhemen; het is niet uitgesloten dat ook de waardering van andere nutsbe-
drijven en zelfs de beurs in het algemeen in de klappen zullen delen. Concreet zal dit betekenen
dat wanneer de w i s/wrer na een kernongeval te gelde zouden worden gemaakt, de ree'le com-
pensatie van slachtoffers in het gedrang kan komen.

Het is bovendien zeer de vraag of een financiele markt, die telkens op korte termijn fluctueert,
geschikt is voor de verzekering van lange termijnrisico's. Bijvoorbeeld inzake het nucleaire risico
zal een deel van de schade zich slechts na een lange periode na het ongeval manifesteren; in de
mate waarin investeerders zich bijvoorbeeld na een ongeval massaal hebben teruggetrokken, is
niet meteen duidelijk in welke mate nog fondsen ter beschikking zullen zijn.

Het uitgangspunt van het door Faure en Skogh gelanceerde voorstel"* is dat de huidige bedragen
voor de dekking van het nucleaire risico zelfs ontoereikend zijn om de schade uit kleinere kern-
ongevallen tc vergoeden. Deze auteurs stellen dat mogelijke problemen met catastroferisico's niet
beletten dat deze risico's via ex an/e afspraken zouden worden verdeeld en dat er reeds voorbeel-
den van bestaan in de praktijk"'. Verwezen wordt daarbij naar de afspraken in het kader van de
/Vo/ecrton anrf /nrfemniYy C/«fo inzake de dekking van schade voor olieverontreiniging op zee.

Uitgaande van de mogelijkheid tot het maken van ex ante afspraken, hebben Faure en Skogh dan
ook een voorbeeld uitgewerkt voor de dekking van schade uit kemongevallen. De basisidce in dit
voorstel is dat via een ex ante risicospreidingsovereenkomst het nucleaire risico, dat niet of nau-
welijks op de markt te verzekeren is, wordt verdeeld tussen zoveel mogelijk exploitantcn. Dit
veronderstelt dat verschillende exploitanten overeenkomen om lid te worden van een wederzijds
garantiefonds, waarbij elke exploitant een vooraf bepaalde bijdrage levert. Indien bijvoorbeeld de
maximale aansprakelijkheid 100 miljard euro zou bedragen en indien 100 exploitanten in een
dergelijk systeem zouden stappen, dan zal volgens het voorstel elke exploitant 1 miljard euro
moeten bijdragen^. Voor de dekking van deze bedragen zal een beroep moeten worden gedaan
op de internationale verzekerings- en herverzekeringsmarkt. Hierbij kan het volgens Faure en
Skogh zijn aangewezen dat de Staat optreedt als herverzekeraar^.

Belangrijk is ook dat een dergelijke risicospreidingsovereenkomst dient te worden afgesloten in
een internationale context, zodat exploitanten van verschillende landen kunnen participeren.

Faure, M. en Skogh, G., "Compensation for damages caused by nuclear accidents: a convention as
insurance", 77ie Geneva Papers o/i /?w* anrf //wMnince, n° 65, 1992, 499-513; Faure, M., "Naar een
nieuw model van vergoeding van nucleaire schade", in Faure, M. (red), "Aansprakelijkheid voor het
nucleaire risico", / . c , 141-175.
Faure, M. en Skogh, G., "Compensation for damages caused by nuclear accidents: a convention as
insurance", o.c, 508-509.
Er moet op worden gewezen dat er in 2000 ongeveer 430 keminstallaties in gebruik waren over de
gehele wereld, waarvan ongeveer 150 in West-Europa. De schatting van een 100-tal deelnemende ex-
ploitanten is in die zin dan ook realistisch te noemen.
Faure, M. en Skogh, G., "Compensation for damages caused by nuclear accidents: a convention as
insurance", 509.
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Indien er dan een ongeval plaatsvindt, zal elke exploitant slechts voor een deel moeten tussenko-
men. Indien zich dan in Nederland een ongeval voordoet dat een totale schade veroorzaakt van 60
miljard euro, dan zal - bij dc risicospreidingsovereenkomst waaraan 100 exploitanten participeren
- iedere exploitant 600 miljoen euro moeten bijdragen.

Maar aangezien in de praktijk een enkele exploitant meerdere keminstallaties uitbaat, kan het
onder een dergelijk systeem voorkomen dat een exploitant zeer aanzienlijke bijdragen moet leve-
ren. In Belgie bijvoorbeeld is Electrabel uitbater van 7 keminstallaties; in Frankrijk baat Electrici-
te de France (EDF) 55 keminstallaties uit. Op basis van het voorstel van Faure en Skogh, zouden
zij respectievelijk 4,2 miljard euro en 33 miljard euro moeten bijdragen. De auteurs zijn evenwel
van mening dat precies omwille van de hoge sommen, een groot deel van dit bedrag sowieso door
de respectievelijke landen zou worden herverzekerd*"\

Precies omdat in dit voorstel nog in ruime mate een beroep wordt gedaan op de Staat, is er kritiek
geleverd op dit voorstel; het zou namelijk de subsidie in hoofde van de kernenergie-industrie in
stand houden*". In dc mate waarin de Staat een ree'le vergoeding zal aanrekenen voor haar tus-
senkomst, lijkt deze kritiek niet gegrond.

Dit voorstel kan ook worden onder vuur genomen omdat de bijdragen van een exploitant in een
jaar zeer hoog kunnen oplopen. Er kan evenwel worden vastgesteld dat in de Verenigde Staten
een sterk analoog systeem van risicospreiding wettelijk verplicht is. De aanzienlijke bijdrage van
de exploitant is op jaarbasis geplafonneerd. De Amerikaanse Price-Anderson Act voorziet inder-
daad in een gemeenschappelijke bijdrage van de verschillende exploitanten. Dit systeem wordt in
hoofdstuk 13 bestudeerd.

Op zich is het voorstel voor de introductie van een risicospreidingsovereenkomst een eenvoudig
systeem dat als bijkomend voordeel biedt dat, teneinde het morele risico en de averechtse selectie
onder controle te houden, de verschillendc ledcn van de groep elkaars installaties zullen inspecte-
ren. Er wordt met andere woorden optimaal gebruik gemaakt van het feit dat ter zake van hoog-
technologische risico's, de potcntiele daders zelf de juiste informatie hebben over het risico. In die
zin wordt dus tegemoet gekomen aan de problemen van informatieasymmetrie.

4. CONCLUSIE

In dit hoofdstuk werden inzake de dekking van catastroferisico's of moeilijk verzekerbare risico's
verschillende compensatiemechanismen bestudeerd.

Er zijn enkele opmerkelijke verschillen vast te stellen voor wat betreft de dekking van milieuri-
sico's op de Belgische en dc Nederlandse markt. De grootste Nederlandse verzekeraars hebben
zich aangesloten in een samenwerkingsverband, met name de Nederlandse Milieupool. Deze pool
is in feite de opvolger van het M//'e« /la«.sp/-aA:e///W>e/</ Sa/ne/jwerfa'/igsveriand of MAS. Aan-
vankelijk bood deze pool de specifieke MAS-polis aan, ter dekking van milieuaansprakelijkheid.
Inmiddels is sinds 1998 ook een geintegreerde milieuschadeverzekering (MSV-polis) beschik-
baar. Deze polis draagt elementen in zich van een eigenschadeverzekering, maar is daarenboven

Faure, M. en Skogh, G., "Compensation for damages caused by nuclear accidents: a convention as
insurance", 510.
Radetzki, M. en Radetzki, M., "Private Arrangements to Cover Large-Scale Liabilities Caused by
Nuclear and Other Industrial Catastrophes", o.c, 188.
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ook een directe verzekering ten behoeve van derden. Deze directe verzekering biedt het voordcel
Hat een vordering kan worden afgehandeld buiten het aansprakelijkheidsrecht om. , ^

Een analoge geintegreerde milieupolis is niet beschikbaar op de Belgische markt. Wei zijn sinds
1996 afzonderlijke polissen inzake milieuaansprakelijkheid beschikbaar. Deze polis wordt in
tegenstelling tot Nederland, niet aangeboden door een samenwerkingsverband van verzekeraars,
maar door een viertal verschillende grotere verzekeringsondernemingen. Een aanzienlijk deei van
de dekking van milieurisico's is dan ook hetzij niet gedekt, hetzij gedekt als een bijzondere waar-
borgonder de algemene polis BA-uitbating. . , . : , - • •-••••

Naast de aansprakelijkheidsverzekering en de directe verzekering ten behoeve van derden, werd
ook de eigenschadeverzekering (of first party insurance) als mogelijkheid naar voor geschoven.
Voorzover bekend wordt een first party dekking op de markt niet op algemene wijze aangeboden
terzake van de dekking van milieuschade. Nochtans kan deze verzekeringsvorm een aantrekkelijk
alternatief vormen op de aansprakelijkheidsverzekering omdat beter kan worden tegemoet geko-
men aan de problemen van antiselectie. Een first party verzekering zal het inderdaad mogelijk
maken om informatie in te winnen van de verzekeringsnemer (geen probleem van informatie-
asymmetrie) en dus zullen de goede van de slechte risico's kunnen worden onderscheiden. Een
first party dekking en een directe verzekering kunnen daarenboven een positieve invloed hebben
op de tertiaire ongevalskosten.

In dit hoofdstuk werden ook de voor- en nadelen bestudeerd van een schadefonds. Uit de analyse
is gebleken dat de verschillende schadefondsen niet zonder meer een oplossing bieden voor pro-
blemen uit het aansprakelijkheidsrecht (annex aansprakelijkheidsverzekering).

Net als bij een aansprakelijkheidsverzekering zal het ook voor een fondsbeheerder niet eenvoudig
zijn om antiselectie en het morele risico tegen te gaan. Tegelijk zijn twijfels gcrczen bij de stelling
dat een fonds goedkoper en efficienter zou werken dan een commcrciele verzekeringsmaat-
schappij. Dc ervaring met van het Nederlandse Fonds Luchtverontreiniging bevestigt die twijfels.

In de loop der jaren werden zowel in Belgie (Vlaanderen) als in Nederland reeds verschillende
onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van een alternatief compensatiemechanisme. In
geen van beide landen werd al effectief over gegaan tot de implementatie van de gelanceerde
voorstellen: totnogtoe hebben nog de voorstellen van de Interuniversitaire Commissie tot Herzie-
ning van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest (Commissie Bocken), noch de voorstellen gelan-
ceerd naar aanleiding van het rapport over een milieuschadefonds tot concrete resultaten geleid.
Hiermee wordt op geen enkele wijze een oordeel gegeven over de waarde van deze onderzoe-
ken"". De Belgische en Nederlandse voorstellen ter zake bevatten een aantal uitermate waarde-
volle elementen.

Bij de voorstellen van de Commissie Bocken springt in het oog dat aan de exploitant een brede
waaier aan mogelijkheden wordt geboden ter dekking van zijn aansprakelijkheid. Ook de idee om
de exploitant de mogelijkheid te bieden om zijn aansprakelijkheid te beperken in mil voor deel-
name aan een vrijwillig compensatiemechanisme is uitermate waardevol. De Nederlandse voor-
stellen inzake de creatie van een algemeen milieuschadefonds zijn vooral opmerkelijk aangezien
dit fonds erop gericht zou zijn voor de compensatie van ecologische schade.

Het feit dat anno 2000 nog niet werd overgegaan tot de implementatie heeft meer dan waarschijnlijk te
maken met de complexiteit van de problematiek. Het is voor beleidsmakers blijkbaar niet makkelijk
om concrete knopen door te hakken. *
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Tenslotte kan uit dit hoofdstuk worden onthouden dat blijkbaar op verschillende fronten wordt
gezocht naar alternatieve oplossingen. Commercie'Ie verzekeraars bundelen hun krachten in sa-
menwerkingsverbanden; bijzondere geintegreerde polissen worden gecreeerd; "daders" gaan op
zoek naar manieren om zelf een deel van het risico te verzekeren; verzekeraars gaan op hun beurt
op zoek om via de kapitaalmarkt de herverzekeringscapaciteit te verhogen. Het lijkt er dan ook op
dat het onmogelijk is om ecn enige en zaligmakende oplossing voor de dekking van een catastro-
ferisico - zoals het nucleaire risico - te vinden en toe te passen. Er moet meer worden gedacht in
de vorm van gemengde mechanismen. In die zin bevatten de besproken voorstellen inzake de
dekking van het nucleaire risico waardevolle elementen, maar zullen deze in een groter geheel
moeten worden gei'ntegreerd.
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HOOFDSTUK12

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DOOR
OLIEVERONTREINIGING OP ZEE

Na een algemene bespreking van een aantal mogelijkheden voor de dekking van een catastro-
ferisico in het vorige hoofdstuk, worden in de hoofdstukken 12 en 13 twee bestaande compensa-
tiemechanismen meer in detail besproken, respectievelijk de wetgeving en het daarop gee'nte
compensatiemechanisme ter zake van schade door olieverontreiniging op zee enerzijds en ter zake
van het nucleaire risico in de Verenigde Staten anderzijds.

De vergelijking tussen de aansprakelijkheid van een exploitant van een keminstallatie bij kernon-
gevallen, en de aansprakelijkheid van de eigenaar van een olietanker bij olieverontreiniging op
zee ligt voor de hand. Uit de analyse zal blijken dat ook ter zake van de aansprakelijkheid voor
schade door olieverontreiniging op zee internationale verdragen van kracht zijn, die basisprinci-
pes introduceren die sterk gelijken op die van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960. Anderzijds
vertoont het systeem voor de dekking van schade door olieverontreiniging op zee een bijzonder-
heid, met name ten aanzien van de dekking door de Protection and Indemnity Clubs.

In eerste instantie wordt een kort overzicht gegeven van het ontstaan van de maritieme aansprake-
lijkheidswetgeving (§ 1). Vervolgens worden de twee Verdragen aan de orde gesteld die centraal
staan in de analyse, met name het CLC-Verdrag (§ 2) en het Oliefondsverdrag (§ 3). In de daarop
volgende paragrafen wordt aandacht besteed aan de specifieke dekkingsmechanismen in het
maritieme recht, namelijk de vrijwillige compensatiemechanismen TOVALOP en CRISTAL die
gedurende meerdere decennia een belangrijke rol hebben gespeeld (§ 4) en de Protection and
Indemnity Clubs (§ 5). De conclusie van het onderzoek wordt weergegeven in § 6.

1. ONTSTAAN VAN DE MARITIEME AANSPRAKELIJKHEIDSWETGEVING

De eerste pogingen tot het opstellen en afsluiten van een internationale regeling inzake olie-
vervuiling door olie, dateren van het interbellum. Een van de eerste internationale Verdragen
inzake zeerecht was het in 1924 in Brussel gesloten "Internationaal Verdrag voor de eenmaking
van zekere regels betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zee-
schepen" op basis waarvan de eigenaar van een schip zijn aansprakelijkheid kon beperken tot de
waarde van het schip, de vracht en het toebehoren'. Dit Verdrag beoogde een evenwicht te vinden
tussen de belangen van de schipper, de scheepseigenaar, de passagier en de verzekeraar*. De
aansprakelijkheid van de eigenaar was beperkt tot de waarde het schip, met dien verstande dat
deze waarde niet hoger kon zijn dan 8 £ per ton'. Slechts een gering aantal landen heeft dit Ver-
drag geratificeerd omdat enerzijds de aansprakelijkheidsgrens vrij laag lag en omdat anderzijds
enkel de eigenaar zijn aansprakelijkheid kon beperken, waardoor bijvoorbeeld charteraars onbe-
perkt aansprakelijk waren. .

Tegelberg, G.G.A., CWe o/? rfe Co/ven, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1984, 48; Cleton, R., De fle-
perfae ^onjpro*e/(/Wie/rf van rfe ScAeepseige/iaar, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1990, 23.
Zie hierover ook Wu, C , iapo//w<i'on rfu/aiV rfu fra/i.s/?orr maritime aes AyaVocari?ure$. flwponsa&iV/re
e/ /nrfenrnKO«on rfei Dommages, Pedone, Monaco, 1994, 1 e.v.
De manier waarop de aansprakelijkheid werd beperkt, getuigde van een compromis tussen het conti-
nentale systeem dat was gebaseerd op de waarde van het schip en het Britse systeem, gebaseerd op een
vast bedrag per ton (Tegelberg, G.G.A., "Olie op de golven", / . c , 48).
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In 1926 onderzochten experts in Washington het probleem van de olieverontreiniging door
stookolie; hierbij werden maritieme zones bepaald waarbinnen het storten van stookolie werd
verboden"*. De experts bleven het evenwel oneens betreffende de grootte van deze zones en betref-
fende de invloed van het lozen van olie in voile zee.

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de international wetgeving inzake de aansprakelijk-
heid van scheepseigenaren werd gezet door het Verdrag van Brussel inzake de beperking van de
aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen van 1957'. Dit Verdrag bouwt voort op het
eerder genoemde Verdrag van 1924. Overeenkomstig artikel 1 diende de eigenaar van een schip
een bedrag ("limitation fund"), gebaseerd op het scheepstonnage, in te leveren bij de bevoegde
gerechtelijke instantie. Bij zaakschade bedroeg de aansprakelijkheidsgrens 1.000 Poincarefranken
per ton; bij personenschade 3.100 Poincarefranken per ton; en bij een combinatie van zaak en
personenschade 2.100 Poincarefranken per ton wat betreft de personenschade en 1.000 Poincare-
franken per ton wat betreft de zaakschade'. Dit systeem van goudfranken was sterk gekoppeld aan
het in Bretton Woods opgestelde intemationale monetaire systeem.

Door de verzwakking van de Amerikaanse dollar en het tengevolge hiervan geintroduceerde
systeem van de zwevende munten leidde de omrekening van de goudfranken in nationale munttot
aanzienlijke problemen. Dit, samen met de sterke inflatie in de jaren zestig, leidde ertoe datdein
1957 vastgestelde limieten zeer laag kwamen te liggen'. De aansprakelijkheidsgrens en de manier
waarop die werd bepaald, diende bijgevolg grondig te worden herzien.

In maart 1967 leidde het ongeval met de Torrey Canyon tot een zware verontreiniging van de
Britse en Franse kusten. Dit leidde op 29 november 1969 tot de adoptie van twee Verdragen. Het
betreft in eerste instantie het "Verdrag betreffende maatregelen in voile zee bij een ongeval dat
olieverontreiniging tot gevolg kan hebben"*. Op basis van deze interventieconventie kunnen
kuststaten actie ondernemen ter voorkoming of eliminatie van ernstige en onmiddellijke gevaren
voor hun kust tengevolge van een ongeval op voile zee. Dit Verdrag is zowel van toepassing op
olietankschepen als op anderc schepen'.

Eveneens op 29 novcmber 1969 kwam het Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door verontreiniging door olie tot stand'" (beter bekend als het CLC-Verdrag).
Dit Verdrag werd aangevuld door het Internationaal Verdrag ter oprichting van een Internationaal
fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie van 18 december 1971. Aan
deze beide Verdragen wordt in de volgende paragraaf uitgebreider aandacht besteed.

Massart, A., "De bezoedeling van oceanen en zeeen", /JecAAs/tunrfig >fee*6/a</, 1968, 1466.
7>0., 1958,46.
Artikel 3 van de Conventie van 1957.
Tegelberg, G.G.A., "Olie op de golven", / . c , 33 en 37.
In Belgie werd dit Verdrag goedgekeurd bij wet van 29 juli 1971 (S.5., 2 februari 1972); in Nederland
werd dit Verdrag goedgekeurd via de Wet olieverontreiniging zeewater; deze wet werd nadien vervan-
gen doorde wet verontreiniging zeewater (Wet van 5 juni 1975, &&., 352) en de wet voorkoming ver-
ontreiniging door schepen (Sr6. 1983, 683). Zie Havekes, H.J.M., "Wetgeving op de waterkwaliteit", in
Brussaard, W., Drupsteen, Th. e.a. (red.), ASi7ieurec/tf, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, vierde druk,
1996, 317 e.v.
Zie o.m. Sands, Ph., "Principles of International Environmental Law", / . c , 333; Cleton, R., "Civil
Liability for Oil Pollution Damage caused by sea-going ships", ryrfscAri/? voor te'*
A«rf, 1989, 109.
Gold, E.,//an</6ooA on A/arme Po//««'on, Arendal, Gard, 1985,23-32.
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Op 19 november 1976 kwam het Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid voor mari-
tieme vorderingen" tot stand. Dit Verdrag kan worden beschouwd als de opvolger van het Ver-
drag van Brussel van 1957 inzake de aansprakelijkheid van eigenaars van zeeschepen. Het Ver-
drag van 1976 introduceerde een nieuw element in de bepaling van de aansprakelijkheidsgrens: de
aansprakelijkheid diende te worden beperkt tot het bedrag waarvoor de scheepseigenaar tegen
redelijke kosten een verzekeringsdekking kon krijgen'". Meteen werden de aansprakelijkheids-
erenzen aanzienlijk opgetrokken - nochtans bleef en blijft het gehele systeem gerelateerd aan het
scheepstonnage. De wijze waarop de aansprakelijkheidsgrens wordt berekend, is evenwel vrij
ingewikkeld. Het Verdrag stelt in de artikelen 6 en 7 meerdere beperkingsfondsen in: een perso-
nenfonds, een zakenfonds en een passagiersfonds. Voor elk van deze fondsen zijn schalen vast-
gesteld, gebaseerd op de tonnage van het schip; binnen elke schaal geldt een vast bedrag per ton'^.
Op deze wijze bedraagt bijvoorbeeld het personenfonds voor een schip met een bruto inhoud van
90.000 ton 23,9 miljoen BTR".

Van groot belang is artikel 3 van het Verdrag inzake de beperking van maritieme vorderingen dat
stelt dat het Verdrag niet van toepassing is indien schade veroorzaakt door vcrontreiniging door
olie onder het toepassingsgebied van het CLC-Verdrag valt". Indien met andere woorden een
schadevordering onder het CLC-Verdrag valt, kan een eigenaar de beperking van de Conventie
van 1976 niet inroepen".

In 1978 leidde het ongeval met de Amoco Cadiz tot een vervuiling van de Bretoense kusten. Naar
aanleiding hiervan startten onderhandelingen voor de revisie van het CLC-Verdrag en het Olie-
fondsverdrag. In 1984 kwamen twee Protocollen tot stand, respectievelijk het Protocol van het
CLC-Verdrag en van het Oliefondsvcrdrag. Toen, tenslotte, na het ongeval met de Exxon Valdez
in 1989 bleek dat deze Protocollen nog steeds niet in werking waren getreden, werd gewerkt aan
de redactie van twee nieuwe Protocollen die in 1992 zijn tot stand gekomen en die iets later van
kracht zijn geworden. Inhoudelijk zijn de Protocollen van 1992 nagenoeg identiek aan die van
1984; de voomaamste aanpassing in de Protocollen van 1992 heeft betrekking op de bepalingen
inzake de inwerkingtreding'^.

Ook bekend als de LLMC Conventie (Convention on the Limitation of Liability for Maritime Claims);
van kracht vanaf 1 december 1986.
Abecassis, D., "The Framework of Liability in International Law", chapter 9, Abecassis, (ed.), OiV
Po//u/ion_/rom SVH/W, London, Stevens and Sons, 1985, 186.
Zo bijvoorbeeld wat betreft het personenfonds, wordt het beperkingsfonds als volgt vastgesteld:
333.000 rekeneenheden voor een schip van een tonnage van niet meer dan 500 ton; voor een schip met
een groter tonnage wordt daar telkens volgend bedrag bijgeteld: per ton tussen 501 en 3.000 ton: 500
rekeneenheden; per ton tussen 3.001 en 30.000 ton: 333 rekeneenheden; per ton tussen 30.001 en
70.000 ton: 250 rekeneenheden en per ton boven 70.000 ton: 167 rekeneenheden. Zie voor meer de-
tails: Cleton, R., "De Beperkte Aansprakelijkheid van de scheepseigenaar", Ac, 82 e.v.
Voorbeeld overgenomen uit Cleton, R., "De Beperkte Aansprakelijkheid van de scheepseigenaar", / . c ,
83.
Over de verhouding tussen het CLC-Verdrag en de hoger genoemde Conventie inzake de beperking
van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen van 1957, zie Vincineau, M., "Un Imbrogolio
juridique: la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et execution de la Convention Internationale sur
la responsabilite pour les dommages dus a la pollution des Hydrocarbures, faite a Bruxelles le 29 no-
vembre 1969", flevue fle/ge <te £Vo;7 //iternaf/ona/, 1978-79, 700 e.v.
Selvig, E., "The 1976 Limitation Convention and Oil Pollution Damage", i/oyrfs A/an/ime anrf Com-
merc/fl/ £aw guarter/y, 1979, 21.
Cfr. m/ra, in § 2.1 van dit hoofdstuk.
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Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat ter zake van aansprakelijkheid voor schade
op zee, op 3 mei 1996 de International Convention on Liability and Compensation for Damage in
Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea ("HNS-Verdrag") is
tot stand gekomen'*". Dit Verdrag vertoont sterke gelijkenissen met het systeem zoals uitgewerkt
in het CLC-Verdrag en het Oliefondsverdrag. In de eerste plaats hanteert het dezelfde basisprin-
cipes zoals de risicoaansprakelijkheid van de scheepseigenaar, de beperking van diens aansprake-
lijkheid en de verplichte verzekering daarvan*". Daarnaast hanteert het HNS-Verdrag een systeem
bestaande uit twee dekkingslagen. De eerste laag bestaat uit de verplichte aansprakelijkheidsdek-
king van de scheepseigenaar. De tweede laag wordt gevormd door een nog op te richten HNS-
Fonds*'. Y , . -

In de besproken periode kwamen ook een aantal Verdragen tot stand die de nadruk leggen op het
beperken van de activitciten die kunnen leiden tot de verontreiniging van de zee. In 1972 werden
twee Verdragen gcsloten met het oog op het beperken van zeeverontreiniging door het dumpen
van gevaarlijke stoffen in zee. Het gaat om het "Verdrag van Oslo ter voorkoming van verontrei-
niging van de zee ten gevolge van het storten uit schepen en vliegtuigen" van 15 februari 1972 (of
de Os/o D«mp/ng Conve/j/ion) en het "Verdrag van Londen ter voorkoming van de verontreini-
ging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen" van december 1972 (of
de Z.0H<fon Dum/w/ig "

In 1973 werd het "Intemationaal Verdrag ter preventie van olieverontreiniging op zee" of MAR-
POL-Verdrag afgesloten" **. Het doel van MARPOL73/78" is het beperken van alle vormen van

De tekst van het Verdrag werd gepubliceerd in 7WicfcMe/i6/arf, 1997, 302.
Zie hierover o.m. Goransson, M., "Liability for damage to the Marine Environment", in Boyle, A. en
Freestone, D., (ed.), /n/er/ior/o/io/ ioiv onrf 5urf<iimi6/e £>eve/opmen/j. Pas/ -4cA/eveme/i« anrfFidure
C7ifl//e/ige.s, Oxford University Press, Oxford, 1999, 353 e.v.; de Boer, J.E., "Internationale aansprake-
lijkheidsverdragen inzake olieverontreiniging en het zeevervoer van gevaarlijke stoffen", 7i/<fccAny)
voor M/7iei«7an5praAe/(yAAe/rf, 1999/4, 106 e.v.
Over de problemen bij de totstandkoming van dit Verdrag, zie Wetterstein, P., "Trends in maritime
environmental impairment liability", Z./o>rf.s Man'/wie O/K/ Commerc/a/ Low guorter/y, 1994, 232;
Abecassis, D., "Risk Sharing in LNG shipping - some aspects of the relationships between owners and
charterers of LNG ship and third parties", i/oyrf'i Man'/i'me a/u/ Commeraa/ Z-aw £>uflrfer/y, 1982,
148; Cleton, R., "Liability and Compensation for Maritime Carriage of Hazardous and Noxious Sub-
stances (HNS)", in De la Rue, CM., (ed.), iioftiVi'iy/br Damage fo fAe A/anwe £nv/ro/i/nenf, Llyod'sof
London, 1993, 173-188.
Artikel 13 van het HNS-Verdrag. Zie hierover Brans, E.H.P., van der Veen, G.A., "Publiek domein en
aansprakelijkheid voor milieuschade veroorzaakt door milieuverontreiniging: de Pa/moj en de//flven",
7V/Y/sc*ny? voor Wi'/ieuannipraAre/yWei'rf, 1999/4, 106.
Beide Verdragen beogen het voorkomen of beperken van zeeverontreiniging door het lozen van be-
paalde stoffen te verbieden of te reglementeren; terwijl het Verdrag van Oslo een regionale werkings-
sfeer heeft, heeft het Verdrag van Londen een mondiale werkingssfeer. Zie hierover o.m. Timagenis,
G.J., /nfernafiona/ Confro/ o/A/anne />O//U/IO/J, Oceana Publications, 1980, 124 e.v.
Dit is de opvolger van het in 1954 tot stand gekomen "International Convention for the Prevention of
Oil Pollution" (OILPOL-Verdrag). Zie hierover Massart, A., "De bezoedeling der zeeen en oceanen",
o.c, 1468.
In Nederland is dit Verdrag uitgewerkt in de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wws,
Sfo. 1983, nr. 683); in Belgie werd het Verdrag goedgekeurd bij wet van 17 januari 1984 (Wet tot
goedkeuring van het Verdrag tot voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen, B..£> **
mei 1984)en uitgevoerd bij wetvan6april 1995,5.5., 27 juni 1995.
Door de wijziging van het Verdrag in 1978, wordt naar deze Conventie verwezen als MARPOL 73/78
Zie o.m. Brubaker, D., iVfan'ne Po//u/i'on and/n/ernario/ia/Z.aiv, Belhaven Press, London and Florida,
1993, 122 e.v.; Sands, Ph., "Principles of International Environmental Law", / . c , 326 e.v.; Tegelberg,
G.G.A., "Olie op de Golven", / . c , 12 e.v.
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zeeverontreiniging, zowel door olie als andere gevaarlijke stoffen, zowel door opzettelijke als
accidentele lozingen. Meteen is dit Verdrag een van de belangrijkste Verdragen met betrekking
tot de preventie van zeeverontreiniging door schepen^*. In december 1982 werd het VN-Verdrag
inzake het recht van de zee (beter bekend als UNCLOS) gesloten". Het UNCLOS, dat van kracht
is sinds 16 november 1994, heeft als basis gediend voor de redactie van een aantal regionale
Verdragen tcr bescherming van de zee en voor verschillende internationale Verdragen terzake^.
(Crachtens UNCLOS zijn Staten ertoe gehouden zeeverontreiniging te voorkomen, te beperken en
te controleren. In 1992 kwamen een aantal nieuwe of "tweede generatie"-zeerechtverdragen tot
stand. Het belangrijkste Verdrag in dit verband is het Verdrag van Parijs ter voorkoming en be-
perking van zeeverontreiniging in de Noordelijke Atlantische Oceaan van 22 September 1992^'.
Dit "nieuwe" Verdrag van Parijs is van toepassing op de Noordzee en op het noordoostelijke deel
van de Atlantische Oceaan en stelt een verbod in tot het dumpen van afvalstoffen vanaf schepen,
een verbod tot het dumpen van kernafval en het bevat een aantal regels die gelden voor boorei-
landen.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat verschillende internationale Verdragen van toepassing zijn
op de olieverontreiniging op zee. Een groot aantal van deze Verdragen, waarvan MARPOL 73/78
en UNCLOS de belangrijkste zijn, beogen de preventie van zeeverontreiniging. Tegelijk zijn
gedurende de twintigste eeuw meerdere Verdragen tot stand gekomen die de beperking van de
aansprakelijkheid van scheepseigenaren beogen: het Verdrag van Brussel van 1924 voor de een-
making van zekere regels betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van
zeeschepen, het Verdrag van Brussel van 1957 nopens de beperking van de aansprakelijkheid van
eigenaren van zeeschepen en het Verdrag van Londen van 1976 inzake dc beperking van aanspra-
kelijkheid voor maritieme vorderingen. Deze Verdragen moeten worden gezien als een essentiecl
onderdeel van andere internationale Verdragen inzake aansprakelijkheid voor olieverontreiniging
waarvan de CLC- en het Oliefondsverdrag de belangrijkste zijn'"' '" .In dit hoofdstuk wordt dan
ook met name aan deze Verdragen aandacht besteed.

Brubaker, D., "Marine Pollution and International Law", Ac, 122; Sands, Ph., Principles of Interna-
tional Environmental Law", Ac, 327.
Als afkorting van de Engels titel van het Verdrag: "United Nations Convention on the Law of the Sea",
tot stand gekomen in Montego Bay. Zie o.m. Timagenis, G.J., "International Control of Marine Pollu-
tion", Ac, 577 e.v.; Sands, Ph., "Principles of International Environmental Law", Ac, 293 e.v., Ton-
naer, F.P.C.L, "Handboek van het Nederlands Milieurecht", Ac, 252.
Zie hierover Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegceigende milieu-
bestanddelen", Ac, 220 e.v.; Anderson, D.H., "Legal Implications of the Entry into force of the UN
Convention on the Law of the Sea", //i/ernar/ona/ an*/ Comparative Law gwarterAy, vol. 44,1995, 313-
326.
7>6. 1993, nr. 16; het Verdrag dat weliswaar door Belgie en Nederland werd ondertekend, is evenwel
nog niet van kracht. Het Verdrag vervangt de bovengenoemde Verdragen van Oslo en van Parijs.
Abecassis, D., "The Framework of Liability in International Law", chapter 9, Abecassis, (ed.), 0/7
Po//u/ion/rom 5Aipj, London, Stevens and Sons, 1985.
Het samengaan van enerzijds de Conventies van 1969 en 1971 en van de drie andere Verdragen ander-
zijds, leidt tot een complex geheel van regels waar de aansprakelijkheid van verschillende actoren
(scheepseigenaren, reders, scheepsbouwers etc.) is gebaseerd op verschillende regels, waardoor meteen
de mogelijkheid van deze actoren om de aansprakelijkheid te beperken en vooral de hoogte van deze
beperking, sterk kan verschillen (Abecassis, D., "The Framework of Liability in International Law",
o.c, 186). , , .
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2. HET VERDRAG INZAKE DE CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OLIEVERONT-

REINIGING OP ZEE VAN 2 9 NOVEMBER 1 9 6 9

In eerste instantie wordt toelichting verschaft bij het tot stand komen van het CLC-Verdrag en de
wijzigingen aan dit verdrag (§ 2.1). Nadien wordt aandacht besteed aan het territoriaal toepas-
singsgebied (§ 2.2) en worden de basisprincipes van dit Verdrag besproken (§ 2.3).

2./. 7W sto/ia" Ao/ne/» van Aer K«-«rag en van

Op 29 november 1969 kwam in Brussel "The International Convention of Civil Liability for Oil
Pollution Damage" - of het CLC-Verdrag - tot stand. Dit Verdrag werd afgesloten in de schoot
van de IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organisation), thans de IMO (Internati-
onal Maritime Organisation).

Het CLC-Verdrag werd - net zoals het Oliefondsverdrag - reeds driemaal gewijzigd, met name
door de Protocollen van 1976, 1984 en 1992. Terwijl het eerste Protocol voornamclijk als doel
had de goudfranken om te zetten in rekeneenheden van het Internationaal Muntfonds. leidde
vooral het Protocol van 1984 tot aanzienlijke wijzigingen in het vigerende stelsel. Het hoofddoel
van het Protocol was het optrekken van de aansprakelijkheidslimieten, zowel van het CLC- als
van het Oliefondsverdrag'". Deze limieten waren te laag geworden tengevolgc van de zware
inflatie sinds het in werking treden van beide Verdragen; tegelijk had het ongeval met de Amoco
Cadiz aangetoond dat de bestaande limieten ontoereikend waren".

Van meet af aan was echter reeds duidelijk dat het Protocol van 1984 nooit in werking zou treden.
Het Protocol van 1984 zou slechts in werking zijn getreden wanneer de grootstc olic-importeurs
ter wereld (met name de Verenigde Staten en Japan) tot het Verdrag toetraden" " . Daarenboven
wachtten andere Staten totdat de VS zouden toetreden vooraleer zelf de Protocollen te onderteke-
nen". Onder president Bush waren de Verenigde Staten nochtans bereid toe te treden tot het
CLC-Verdrag, maar tengevolge van het ongeval met de Exxon Valdez in 1989 oordeelde het
Amerikaanse Congres dat de aansprakelijkheidslimieten onder het CLC-Verdrag te laag waren en
dat het in de toekomst moeilijk zou zijn deze limieten te verhogen". Tegelijk vreesden de Vere-

Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage", o.c., 239;
Goransson, M., "The 1984 and 1992 Protocols to the Civil Liability Convention, 1969 and the Fund
Convention, 1971", in De la Rue, CM., (ed.), Z.1V7W///V/or Damage /o //ie Mamie £nvi>onm«t(,
Llyod's of London, 1993, 72.
GSransson, M., "The 1984 and 1992 Protocols to the Civil Liability Convention, 1969 and the Fund
Convention, 1971", o.c., 72; Remond-Gouilloud, M., "The Future of the Compensation System estab-
lished by International Convention", in De la Rue, CM., (ed.), i/aoi/iYy/or £>aroage /o Me Wa/w£/i-
v/ro/ime/if, Llyod's of London, 1993, 89.
Op basis van artikel 13 van het CLC-Protocol van 1984 treedt het Protocol in werking twaalf maanden
nadat tien landen, inclusief zes landen met een groter tonnage dan 1 miljoen tonnage-eenheden, zijn
toegetreden.
Zie hierover Oosterveen, W.J.G., "Verbeterde mogelijkheden voor vergoeding van schade dooronge-
vallen met olietankers", /frj /fecM/, 1997, nr. 6, 424.
Goransson, M., "The 1984 and 1992 Protocols to the Civil Liability Convention, 1969 and the Fund
Convention, 1971", o.c, 74.
De Verenigde Staten hebben het Protocol weliswaar ondertekend, maar ze hebben het nooit gerati-
ficeerd (Van Hanswyck, B., "The 1984 Protocols to the International Convention on Civil Liability fa
Oil Pollution Damages and the International Fund for Compensation for Oil Pollution Damages: An
Option for Needed Reform in United States Law", 77ie //ire/Tia/iona/ Lawyer, 1988, vol. 22, 323). Zie
hierover ook Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", / .c , 289 e.v.
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niede Staten dat de ratificatie van het Verdrag afbreuk zou doen aan de onbeperkte aanspra-
kelijkheid van de scheepseigenaar zoals neergelcgd in de wetgeving in enkele Staten^ en dat een
toetreding tot het Verdrag zou verseisen dat het recht van de verschillende Staten, met name
inzake de kanalisatie van aansprakelijkheid, zou moeten worden gewijzigd^'. Om die redcn hcb-
ben de Verenigde Staten het CLC-Verdrag niet geratificeerd en hebben zij door middel van de Oil
Pollution Act (OPA) van 1990 voorzien in een federale wetgeving terzake'"'. De Protocollen van
1984 zijn dan ook nooit in werking getreden.

In november 1992 werd vervolgens opnieuw een diplomatieke Conferentie samengeroepen ten-
einde de bepalingen inzake de inwerkingtreding van de Protocollen van 1984, te herzien"". Op
deze wijze kwamen de Protocollen van 1992 tot stand. Vier jaar later, op 30 mei 1996, zijn deze
Protocollen in werking getreden. Inhoudelijk zijn de Protocollen van 1992 quasi identiek aan die
van 1984, op de bepalingen inzake het in werking treden na^. Volledigheidshalve moet erop
worden gewezen dat de Protocollen van 1992 die van 1984 vervangen en niet wijzigen'".

Het Protocol voert in de ecrste plaats een specifieke aansprakelijkheidslimiet in voor kleinere
schepen en het verhoogt de reeds bestaande aansprakelijkheidslimieten. Tegelijk werd de tussen-
komst van het IOPC-Fonds verhoogd. Daarnaast leidt het Protocol tot een uitbreiding van het
territoriale toepassingsgebied tot de exclusieve economische zone zoals gedefinieerd onder UN-
CLOS. Zelfs indicn geen olieverontreiniging plaatsvindt worden preventieve maatregelen ver-
goed, op voorwaarde weliswaar dat er sprake is van een emstige dreiging. Tenslotte wordt een
nieuvve definitie gegeven van schade door verontreiniging, waarbij de kosten veroorzaakt door het
herstellen van het milieu in zijn oorspronkelijke staat, worden gedekt.

In Belgie en Nederland werden het CLC-Verdrag en het Protocol goedgekeurd, wat Belgie' betreft
bij wet van 20 juli 1976** en bij wet van 11 april 1989^; in Nederland werd het CLC-Verdrag

Sturms, W.W., "Internationale ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor milieuscha-
de", X., /taicoaa/uprate/l/A/teiY/ voor mi7ieu.se/iarfe, Vereniging voor milieurecht, W.E.J. Tjeenk Wil-
link, Zwollc, 1992, 147.
Zie hierover in detail Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 288.
Brans, E.H.P., "Liability for Ecological Damage under the 1992 Protocols to the Civil Liability Con-
vention and the Fund Convention, and the Oil Pollution Act of 1990", 7'j/Y/scAnyi voor A/i/feuaa/i-
jprflAe/j/Me/Y/, 1994, afl. 3, 64.
Wetterstein, P., "Trends in maritime environmental impairment liability", /./o_yfl".s A/ari'/ime a/id Com-
mercia/ Law 2"<"7er/y, 1994, 231.
Brans, E.H.P., "Liability for Ecological Damage under the 1992 Protocols to the Civil Liability Con-
vention and the Fund Convention, and the Oil Pollution Act of 1990", o.c, 64; GOransson, M , "The
1984 and 1992 Protocols to the Civil Liability Convention, 1969 and the Fund Convention, 1971",o.c,
78.
Goransson, M., "The 1984 and 1992 Protocols to the Civil Liability Convention, 1969 and the Fund
Convention, 1971", o.c, 79. De Protocollen van 1984 blijven weliswaar formeel bestaan, maar Staten
worden aangemoedigd om enkel tot die van 1992 toe te treden; Staten die toch al de Protocollen van
1984 hadden geratificeerd worden aangemoedigd om deze ratificatie ongedaan te maken.
Wet tot goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door olieverontreiniging, S.5., 13 april 1977; zie o.m. Maes, F., "De burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van de scheepseigenaar voor schade ontstaan door olieverontreiniging:
een verduidelijking bij de toepasselijke Verdragen en contracten", /?evue fle/ge rfe £>roi/ /nferna/iona/,
1988/1, 97-128; Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 270 e.v.
Artikel 1, b) van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internatio-
nale Akten inzake de zeevaart, B.5., 6 oktober 1989; deze wet werd op haar beurt uitgevoerd bij KB
van 27 november 1989, B.5., 1 december 1989.
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goedgekeurd bij wet van 11 juni 1975**; op 4 September 1996 kwam in Nederland een wet tot
stand waarbij de Wet aansprakelijkheid olietankschepen in overeenstemming wordt gebracht met
de door het Protocol van 1992 aangebrachte wijzigingen". Deze wet is in werking getreden op 15
november 1997'". In Belgie werd het Protocol van 1992 goedgekeurd bij wet van 10 augustus
1998*'; deze wijzigingen werden van kracht met ingang van 1 februari 2000*° *'.

Op 30 September 2000 waren 64 landen lid geworden van het vernieuwde CLC-Verdrag". Voor
de volledigheid wordt erop gewezen dat door de toetreding van Belgie en Nederland tot het nieu-
we CLC-Verdrag (en het Oliefondsverdrag) bcidc landen hun lidmaatschap aan deze "oorspron-
kelijke" verdragen hebben opgezegd".

2.2.

Het CLC-Verdrag is enkel van toepassing op schade door olieverontreiniging veroorzaakt op het
grondgebied van een Verdragsluitende Staat (inclusief de territoriale zee) en op preventieve maat-
regelen ter voorkoming of beperking van zodanige schade'''. Het aanknopingspunt in het Verdrag
is dus de plaats waar de schade is geleden, en dit ongeacht de plaats waar het olielek dat tot de
schade heeft aanleiding gegeven, zich heeft voorgedaan".

Onder het schadebegrip vallen verlies of schade buiten het olievervoerende schip, inclusief de
kostcn van preventieve maatregelen'*. Sinds het in werking treden van het Protocol van 1992, is

Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Waot), 5/6. 1975, nr. 321, nadien gewijzigd. Voor een bespre-
king van deze wet zie Tonnaer, F.P.C.L., "Handboek van het Nederlands Milieurecht", / .c , 1233 e.v.
Wet tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen, 5/6., 1996,461.
Artikel 1 van het Besluit van 17 april 1997, houdende vaststelling tijdstip inwerkingtreding van dewet
van 4 September 1996 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen en van de wet van
26 juni 1996 tot wijziging van de Wet schadefonds olietankschepen, 5/6., 1997, 167.
Wet houdende goedkeuring van het Protocol van 1992 tot wijziging van het Intemationaal Verdrag van
Brussel inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, van 1969
en de Bijlage, gedaan te Londen op 27 november 1992 (fl.5.,16 maart 1999).
KB van 26 juni 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 augustus
1998 houdende instemming met het Protocol van 1992 tot wijziging van het Intemationaal Verdrag van
Brussel inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1969 en de
Bijlage, gedaan te Londen op 27 november 1992 (S.5., 5 oktober 2000). Eerder had Belgie op 6 okto-
ber 1998 het CLC-Verdrag van 1969 opgezegd (5 .5 , 16 maart 1999).
Zie over dit verdrag: Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegefiigende
milieubestanddelen", Ac, 242-266; Swinnen, J., "Burgerlijke aansprakelijkheid voor milieuschade door
olieverontreiniging afkomstig van schepen: recente ontwikkelingen", A/i'/ieu- en £/ie/£ierec/if, 1999,
nr. 3, 75-79.
Bron: website van de International Maritime Organisation op 15 oktober 2000 (www.imo.org).
Wat Belgie' betreft: zie "Intemationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade
door verontreiniging door olie en bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969. International
Verdrag ter oprichting van een Intemationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging
door olie, opgemaakt te Brussel op 18 december 1971. Opzegging door Belgie", B.5. 16 maart 1999;
wat Nederland betreft: Oosterveen, W.J.G., "Verbeterde mogelijkheden voor vergoeding van schade
door ongevallen met olietankers", o.c, 429; de Boer, J.E., "Internationale aansprakelijkheidsverdragen
inzake olieverontreiniging en het zeevervoer van gevaarlijke stoffen", o.c, 106.
Artikel 2 van het CLC-Verdrag.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", / . c , 55.
Dit zijn "alle na het voorval door een persoon genomen redelijke maatregelen ter voorkoming of
beperking van de verontreiniging" (artikel 1, alinea 7 van het CLC-Verdrag).
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het territoriale toepassingsgebied uitgebreid tot de exclusieve economische zone" van een Ver-
dragsluitende Staat. Een dergelijke territoriale uitbreiding van het CLC-Verdrag was een van de
erote discussiepunten bij de redactie en de onderhandelingen van het Protocol van 1976. Tegen-
standers vreesden dat een dergelijke uitbreiding zou leiden tot exorbitant hoge vorderingen^. Of
dit argument werkelijk van waarde is, valt te bezien. Het overgrote deel van olievervuiling vindt
immers plaats in de territoriale zee van een Staat, met name voor de kust en vlakbij een haven.

Het zou te ver voeren om uitgebreid stil te staan bij het begrippenarsenaal van het CLC-Verdrag.
Hiervoor kan worden verwezen naar de verdragsbepalingen zelf en naar de literatuur''. In het
kader van dit proefschrift zijn met name de basisprincipes van het CLC-Verdrag van belang.

23. Bas/s/>mic/pes van <fe wefgeving //tzaAe <fe aa/sspraAe/i/ilc/ieiV voor sc/ra<fe rfoor o/iever-

Van groot belang voor dit onderzoek, is uiteraard de analyse van de basisprincipes die door het
CLC-Verdrag worden gehanteerd. Dit zal met name toelaten om een vergelijking te maken met de
basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Alleen al het overzicht van de basisprin-
cipes van het CLC-Verdrag wijst op een sterke gelijkenis tussen beide. Ook in het CLC-Verdrag
issprake van risicoaansprakelijkheid (§ 2.3.1), kanalisatie van aansprakelijkheid (§ 2.3.2), beper-
king van de aansprakelijkheid (§ 2.3.3) en verplichte verzekering van de aansprakelijkheid
(§ 2.3.4); tenslotte worden eveneens een aantal procesrechtelijke bepalingen ingevoerd (§ 2.3.5).

2.3.1. Risicoaansprakelijkheid

Artikel 3, 1° van het CLC-Verdrag van 1969 voert een risicoaansprakelijkheid in in hoofde van de
eigenaar van het schip:

"de eigenaar van het schip op tijdstip van het voorval (...) is aansprakelijk voor scha-
de door verontreiniging, veroorzaakt door olie welke tengevolge van het voorval uit
het schip is ontsnapt of weggevloeid".

Blijkbaar werd gekozen voor een risicoaansprakelijkheid, omdat dit voor slachtoffers de meest
rechtvaardige oplossing zou zijn. Een regime van foutaansprakelijkheid zou aanleiding geven tot

De tweehonderdmijlszone, zoals ingesteld door UNCLOS. Zie Abecassis, D., "International Conven-
tions on Civil Liability for Oil Pollution Damage", o.c, 234; Van Hanswyck, B., "The 1984 Protocols
to the International Convention on Civil Liability for Oil and Pollution Damages and the International
Fund for Compensation for Oil Pollution Damages: An Option for Needed Reform in United States
Law", o.c, 324.
Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage", o.c, 235.
Zie met name Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage",
o.c, 230 e.v.; Cleton, R., "Civil Liability for Oil Pollution Damage caused by Sea-going Ships", o.c,
117 e.v.; Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", / . c , 189 e.v.; Brans,
E.H.P., "Liability for Ecological Damage under the 1992 Protocols to the Civil Liability Convention
and the Fund Convention, and the Oil Pollution Act of 1990", o.c, 63; Brans, E.H.P., van der Veen,
G.A., "Publiek domein en aansprakelijkheid voor milieuschade veroorzaakt door milieuverontre-
iniging: de Palmos en de //aven", o.c, 109-118; Jacobsson, M., "The International Conventions on Li-
ability and Compensation for Oil Pollution Damage and the Activities of the International Oil Pollution
Compensation Fund", in De la Rue, CM., (ed.), "Liability for Damage to the Marine Environment",
/•c, 1993, 51 e.v.; Remond-Gouilloud, M., "The Future of the Compensation System established by In-
ternational Convention", in De la Rue, CM., (ed.), "Liability for Damage to the Marine Environment",
Ac, 92 e.v.
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langdurige processen waardoor slachtoffers aanzienlijke kosten zouden moeten maken teneinde
compensatie voor de geleden schade te kunnen verkrijgen*. Bij de onderhandelingen van het
Verdrag, drongen de vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk nochtans sterk aan op de
introductic van een foutaansprakelijkheid, met omkering van de bewijslast; een regime van risico-
aansprakelijkheid zou namelijk leiden tot een verdubbeling van de verzekeringspremies".

Artikel 4 van het CLC-Protocol van 1992 heeft artikel 3, 1° alinea gewijzigd. Voortaan is de
eigenaar van het schip op het tijdstip van het voorval aansprakelijk voor schade door verontreini-
ging veroorzaakt <foor /ie/ sc/iip als gevolg van het voorval". Deze wijziging heeft vooral betrek-
king op de wijziging van het begrip "voorval" zoals hierboven besproken. Onder het oorspronke-
lijke CLC-Verdrag was de scheepseigenaar enkel aansprakelijk nadat olie uit het schip was ont-
snapt of weggcvloeid. Vandaar werd deze bepaling aangepast: ook indien nog geen olie is ont-
snapt uit het schip kan de scheepseigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de
preventieve maatregelen. De aanpassing van artikel 3 van het CLC-Verdrag moct bijgevolg wor-
den gezien als een logisch gevolg van de nieuwe definitie van het begrip voorval.

Zowel in het oorspronkelijke als onder het nieuwe CLC-Verdrag is dus geen fout in hoofde van
de scheepseigenaar vereist opdat deze aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. De aansprake-
lijkheid onder het CLC-Verdrag kan worden beschouwd als een vorm van risicoaansprakelijk-
heid", met dien verstande dat het slachtoffer steeds zal moeten aantonen dat sprake is van een
verontreiniging door olie en van een dreiging van zulke verontreiniging.

De eigenaar is niet aansprakelijk indien hij bewijst dat de schade^:
• het gevolg is van een oorlogsdaad, vijandelijkheden, burgeroorlog of een natuurverschijnsel

van uitzonderlijke, onvermijdelijke en onweerstaanbare aard;
• geheel en al werd veroorzaakt door het opzettelijke handelen of nalaten van derden met de

bedoeling de schade te veroorzaken;
• geheel en al werd veroorzaakt door onzorgvuldigheid of een andere onrechtmatige handeling

van een regering of andere overheid, veranrwoordelijk voor het onderhoud van lichten of an-
dere hulpmiddelen bij de navigatie in de vervulling van die taak.

Daarenboven za! de eigenaar niet of slechts gedeeltelijk aansprakelijk zijn indien hij bewijst dat
de schade door verontreiniging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door het slachtoffer'. Het
spreekt voor zich dat deze exoneratie enkel geldt ten aanzien van het slachtoffer in kwestie en niet
ten aanzien van alle slachtoffers.

2.3.2. Kanalisatie van aansprakelijkheid

Gelet op de centrale positie die het thema kanalisatie van aansprakelijkheid inneemt in dit onder-
zoek, wordt hieronder niet enkel aandacht besteed aan de verdragsbepalingen zelf (§ 2.3.2.1),

Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 70.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 71.
Onze cursivering.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 273; Tegelberg, G.G.A., "Olie
op de golven", Ac, 54; Vincineau, M., "Un Imbrogolio juridique: la loi du 20 juillet 1976 portant ap-
probation et execution de la Convention Internationale sur la responsabilite pour les dommages dus a la
pollution des Hydrocarbures, faite a Bruxelles le 29 novembre 1969", o.c, 698.
Artikel 3, 2° lid van het CLC-Verdrag; niet gewijzigd door het Protocol van 1992.
Artikel 3, 3° lid van het CLC-Verdrag.
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maar eveneens aan de uitwerking ervan in het Belgische en Nederlandse maritieme recht (respec-
tievelijk § 2.3.2.2 en §2.3.2.3).

2J.2./.

Overeenkomstig de eerdere analyse van het begrip kanalisatie van aansprakelijkheid, vloeit een
deel van de kanalisatie in het maritieme aansprakelijkheidsrecht voort uit de gekozen juridische
grondslag: uit artikel 3, 1° volgt reeds dat de eigenaar van het schip aansprakelijk is.

Bij de onderhandelingen van het CLC-Verdrag is veel gedebatteerd omtrent de vraag w/'e aan-
sprakelijk diende te worden gesteld voor schade door verontreiniging: de eigenaar van het schip,
de exploitant van het schip, dan wel de eigenaar van de lading. Uiteindelijk werd de aansprake-
lijkheid gelegd bij de eigenaar omdat dit om praktische reden de meest eenvoudige oplossing zou
zijn". Het zou voor slachtoffers veel moeilijker zijn om op zoek te gaan naar de eigenaar van de
lading. Bovendien moet de keuze om de aansprakelijkheid te leggen bij de eigenaar van het schip,
worden gezien in samenhang met het Oliefondsverdrag dat voorziet in een financiele bijdrage
vanwege de olie-industrie. . . . . . ,.. , ., . . . , . - . - ; ,••-<.• -..,•••

Maar het CLC-Verdrag gaat - net als het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake de civiele
aansprakelijkheid bij kernongevallen - een stuk verder. Artikel 3, 4° van het CLC-Verdrag doet
namelijk ook een uitspraak over de andere juridische grondslagen op basis waarvan de eigenaar
van het schip desgevallend kan worden aansprakelijk gesteld.

Onder het CLC-Verdrag van 1969 werd de kanalisatie van aansprakelijkheid als volgt omschre-
ven:

"Geen vordering tot vergoeding van schade door verontreiniging door olie kan tegen
de eigenaar worden ingesteld anders dan in overeenstemming met dit Verdrag. Noch
op grond van dit Verdrag, noch op enige andere grond, kan een vordering tot vergoe-
ding van schade door verontreiniging door olie worden ingesteld tegen de aangestel-
den of lasthebbers van de eigenaars".

Ingevolge deze bepaling geniet de eigenaar van het schip van de beschermende of exonererende
werking van de kanalisatie": de eigenaar kan enkel op basis van dit Verdrag aansprakelijk wor-
den gesteld. De immuniteit van de aangestelden of lasthebbers van de eigenaars gaat nog een stuk
verder, omdat zij noch op basis van het CLC-Verdrag, noch op een andere juridische grondslag
kunnen worden aansprakelijk gesteld. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook in het door
de vertegenwoordigcrs van het Verenigd Koninkrijk ingediende voorstel - waar werd uitgegaan
van een regime van foutaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast - in eenzelfdc kanali-
satieclausule was voorzien".

De redenen waarom de kanalisatie van aansprakelijkheid werd ingevoerd, liggen voor de hand.
Kanalisatie zou voor slachtoffers grote voordelen bieden omdat ze weten van wie schade-

Zie hierover Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", / . c , 62 e.v.
Cfr. iupra, in § 2.4.1 van hoofdstuk 4.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", / . c , 215.
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vergoeding kan worden gevorderd; tegelijk wordt vermeden dat meerdere personen zich zouden
verzekeren voor hetzelfde risico".

Door het CLC-Protocol van 1992 werd de kanalisatie uitgebreid tot een aantal andere categorieen
van mogelijke betrokkenen, met name: de loods, de bevrachter, de persoon die met instemming
van de eigenaar of in opdracht van een bevoegde overheidsinstantie hulpverleningswerkzaanv
heden heeft verricht, de persoon die preventieve maatregelen neemt en de ondergeschikten of
lasthebbers van al deze personen™ " . Tegenover de genoemde categorieen van personen kan het
gemene aansprakelijkheidsrecht bijgevolg niet meer worden ingeroepen. Dc bedoeling van deze
uitbreiding was deze personen te beschermen tegen vorderingen voor schade veroorzaakt door
deze preventieve maatregelen".

Een vordering tot schadevergoeding door olieverontreiniging kan tegen de eigenaar enkel worden
ingesteld overeenkomstig het Verdrag". Gemeenrechtelijke vorderingen tegen andere personen
zoals de scheepsbouwer blijven, zelfs na de verstrakking van de kanalisatie door het Protocol van
1992, evenwel mogelijk™. Personen die niet voorkomen in de lijst van art ike I 3, 4° kunnen inder-
daad op basis van het gemene aansprakelijkheidsrecht worden aansprakelijk gesteld". Tegenover
de personen die wel op de lijst voorkomen, kan enkel het Verdrag als juridische grondslag worden
aangewend.

Bij de bespreking van het Protocol van 1984 werd op basis van de ervaringen met de Amoco
Cadiz'* voorgesteld een algehele kanalisatie van aansprakelijkheid in te voeren, waarbij een
vordering tot schadevergoeding door olieverontreiniging enkel op grond van een Verdrag kon
worden ingesteld tegen de scheepseigenaar". Het doortrekken van de kanalisatie van aansprake-
lijkheid zou een overlappende verzekeringsdekking door verschillende potentiele aansprakelijke
personen - naast de scheepseigenaar - overbodig maken, waardoor een gTotere capaciteit op de
verzekeringsmarkt zou ontstaan. De uitbreiding van de kanalisatie van aansprakelijkheid tot ande-
re personen dan de eigenaar, zoals tot stand gekomen in het Protocol van 1984, was eng verbon-
den met de discussie betreffende het optrekken van de aansprakelijkheidsgrens: een aantal Ver-
dragsluitende Staten stelde het optrekken van de aansprakelijkheidslimieten als voorwaarde voor

Oostervccn, W.J.G., "Verbeterde mogelijkheden voor vergoeding van schade door ongevallen met
olietankers", o.c, 427; Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", /.c,
216-217.
Volgens Remond-Gouilloud gaat deze lijst te ver. De lijst omvat drie verschillende categorieen perso-
nen zonder cnige nuanceringsmogelijkheid (Remond-Gouilloud, M., "The Future of the Compensation
System established by International Convention", in "Liability for Damage to the Marine Environ-
ment",/.c, 95).
Het Verdrag definieert niet wat onder lasthebbers of aangestelden dient te worden verstaan; deze
begrippen zullen bijgevolg worden ingevuld overeenkomstig nationaalrechtelijke bepalingen.
Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage", o.c, 233.
Merk op dat indien de geleden schade niet door olieverontreiniging werd veroorzaakt, de kanalisatie
van aansprakelijkheid niet zal gelden; in een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid en de mogelijke
beperking daarvan, worden bepaald door bijvoorbeeld de LLMC-Conventie van 1976.
Daarom wordt deze beperkte kanalisatie geacht van slechts geringe waarde te zijn (Remond-Gouilloud,
M., "The Future of the Compensation System established by International Convention", o.c, 95).
Ook in die zin Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage ,
o.c, 233; Tegelberg, "Olie op de golven", / . c , 55.

Dubais, B.A., "Some Legal Aspects of the Amoco Cadiz Incident", / . toy* A/onVime ana
l a w gwarter/y, 1979, 292 e.v.
Cleton, R., "Civil Liability for Oil Pollution Damage caused by Sea-going Ships", o.c, 117; Popp.
A.H.E., "Liability and Compensation for Pollution Damage caused by Ships Revisited - Report on an
important International Conference", L/oyrf 's A/ari/wie am/ Commera'a/ Z^nv, 1985, 120.
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het uitbreiden van de kring van personen die zich konden beroepen op de bescherming geboden
door de kanalisatie van aansprakelijkheid'".

Artikel 3, alinea 5 tenslotte, stelt dat het Verdrag geen inbreuk maakt op enig recht van verhaal
van de eigenaar tegenover derden. Het Protocol heeft hieraan geen wijzigingen aangebracht om-
dat werd geoordeeld dat een wijziging van de regresrechten in bepaalde landen zou kunnen leiden
tot constitutionele problemen". Er kan bijgevolg worden gesproken van een partiele kanalisatie
van aansprakelijkheid^.

Volledigheidshalve kan hier worden verwezen naar de rechtszaak naar aanleiding van het ongeval
met de Amoco Cadiz. Een aantal slachtoffers van dit ongeval is erin geslaagd om het systeem van
de kanalisatie van aansprakelijkheid te omzeilen: Franse eisers (Frankrijk is lid van het CLC-
Verdrag) hebben toen de bcheerders van het schip voor de rechter gebracht in de Verenigde Sta-
ten - deze beheerders hadden in de VS hun maatschappelijke zetel, terwijl de VS niet waren
toegetreden tot het CLC-Verdrag*'.

Uit deze analyse blijkt dat de kanalisatie van aansprakelijkheid onder het CLC-Verdrag minder
strak wordt doorgetrokken dan onder de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving. Het CLC-
Verdrag kent inderdaad geen exclusieve kanalisatie van aansprakelijkheid. Ten eerste kunnen
andere personen dan de scheepseigenaar buiten het Verdrag om worden aangesproken. En ten
tweede laat het Verdrag de regresrechten van de scheepseigenaar intact^.

2J.2.2. Ko/gensrfe 5e/g(5c/;e we/ , . . . ... • , ..-..

Artikel 1 van de wet van 20 juli 1976" bepaalt dat het CLC-Verdrag volkomen uitwerking zal
hebben. Wat betreft de regeling van de kanalisatie van aansprakelijkheid, wordt dus verwezen
naar de Verdragstekst. Nochtans voorzag het oorspronkelijke wetsontwerp in een uitbreiding van
de kanalisatie van aansprakelijkheid, in die zin dat ook de berger, de loods en diegenen die pre-
ventieve maatregelen hebben genomen, de door de kanalisatie geboden bescherming konden ge-
nieten. Volgens de Raad van State is kanalisatie een dusdanig ingrijpende afwijking van het ge-
mene recht dat het beperkend dient te worden geinterpreteerd. Vandaar diende de uitbreiding van
de kanalisatie zoals bepaald in het oorspronkelijke wetsontwerp te worden geschrapt teneinde

Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage", o.c, 202 en
233; Van Hanswyck, B., "The 1984 Protocols to the International Convention on Civil Liability for Oil
and Pollution Damages and the International Fund for Compensation for Oil Pollution Damages: An
Option for Needed Reform in United States Law", o.c, 325; Wu, C , "La pollution du fait du transport
maritime des hydrocarbures", Ac, 217 e.v.
Popp, A.H.E., "Liability and Compensation for Pollution Damage caused by Ships Revisited - Report
on an important International Conference", o.c, 121.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 218.
Cfr. supra bij de bespreking van de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht (§ 2.2.8
van hoofdstuk 4).
Precies daarom werd dit systeem in de literatuur onder vuur genomen. Lucchini stelt dat de Conventie
"organise ses propres funerailles en ouvrant les voies pour eliminer son application" (Lucchini, L., "Le
proces de PAmoco Cadiz: present et voies du futur", /Jwiuaire /•ra/ipais rfe Z)roi7 /nfernafr'o/ia/, 1985,
767).
Wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Intemationaal Verdrag inzake de burgerlijke aan-
sprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op
29november 1969, B.S., 13 april 1977. .,, .
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mogelijke verwarring tegen te gaan^. Vandaar werd de redenering aangehouden dat de bergeren
de loods aangestelden of lasthebbers zijn van de scheepseigenaar.

Het wetsontwerp sloot ook alle regresvorderingen van de scheepseigenaren tegen de gcnoemde
personen uit, terwijl hct CLC-Verdrag diens regresrechten tegenover derden intact laat. Ook tegen
deze bepaling maakte de Raad van State bezwaar omdat het niet aan de nationale wetgeverzou
toekomen om een restrictieve interpretatie te geven aan internationaal-rechtelijke bepalingen".

De Belgische wet die het CLC-Verdrag uitvoert, bevat bijgevolg inzake de kanalisatie van aan-
sprakelijkheid naar de scheepseigenaar geen afwijkende bepalingen ten overstaan van de Ver-
dragsbepalingen.

2.J.2J.

Artikel 3, lid 4 tot en met 7 van de Nederlandse Wet aansprakelijkheid Olietankschepen (Waot)"
bevat bepalingen inzake de kanalisatie van aansprakelijkheid naar dc scheepseigenaar. Allercerst
kan de scheepseigenaar nict uit anderen hoofde worden aangesproken. Daarnaast kunncn noch uit
hoofde van de wet, noch uit anderen hoofde worden aangesproken: de loods, degencn die preven-
tieve maatregelen nemen en ondergeschikten, vertegenwoordigers of lasthebbers van deze perso-
nen".

Op basis van artikel 1, G van de wet tot wijziging van de Waot" kunnen noch uit hoofde van de
Waot, noch uit anderen hoofde volgende personen worden aangesproken:

a. de ondergeschikten, vertegenwoordigers of lasthebbers van de eigenaar of de leden van de
bemanningen;

b. de loods of enige andere persoon die, zonder lid te zijn van de bemanning, diensten voor het
schip verricht;

c. een bevrachter (hoe ook omschreven, met inbegrip van de rompbevrachter), beheerder of
degene in wiens handen dc exploitatie van het schip is gelegd;

d. personen die met instemming van de eigenaar of in opdracht van een bevoegde overheidsin-
stantie hulpverleningswerkzaamheden verrichten;

e. personen die preventieve maatregelen nemen;
f. alle ondergeschikten, vertegenwoordigers of lasthebbers van personen genoemd onder b, c, d

en e;
tenzij de schade het gevolg is van hun persoonlijk handelen of nalaten, hetzij met het opzet zoda-
nige schade te vcroorzaken, hetzij roekeloos en in de wetenschap dat zodanige schade er waar-
schijnlijk uit zou voortvloeien.

Zowel het Nederlandse als het Belgische maritieme civiele aansprakelijkheidsrecht hanteren dus
de kanalisatie van aansprakelijkheid zoal gewijzigd door het CLC-Verdrag van 1992.

" Advies Raad van State, Par/emeriM/ye Srw/Wren, Kamer, 1974-1975, nr. 646/1, 11.
" Zie ook Macs, F., "De burgerlijke aansprakelijkheid van de scheepseigenaar en de vergoeding voor

schade ontstaan door olieverontreiniging: een verduidelijking bij de toepasselijke Verdragen en con-
tracten", o.r , 104 en Vincineau, M., "Un Imbrogolio juridique: la loi du 20 juillet 1976 portant appro-
bation et execution de la Convention Internationale sur la responsabilite pour les dommages dus a la
pollution des Hydrocarbures, faite a Bruxelles le 29 novembre 1969", o.c, 698.

" SW>. 1975, nr. 321.
" Artikel 3, lid 6 Waot.
** Wet van 4 September 1996 tot wijziging van de Waot, 5/6. 1996, nr. 461.
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23J. Beperking van de aansprakelijkheid . ,, ;

Op basis van artikel 5 het CLC-Verdrag van 1969 kon de eigenaar van een schip zijn aansprake-
lijkheid beperken tot een bedrag van 2.000 goudfranken voor elke ton van de tonnage van het
schip- Het bedrag kon evenwel in geen geval 210 miljoen goudfranken te boven gaan. Door het
Protocol van 1976 werden deze bedragen omgezet in rekcneenheden van het Internationaal Munt-
fonds; de bedragen werden als volgt gewijzigd: 133 BTR per ton zonder evenwel 14 miljoen BTR
te boven te gaan*'. Deze bedragen betekenden een verdubbeling van de aansprakelijkheidsgrens
zoals neergelegd in het Verdrag van 1957*.

Over het algemeen wordt de beperking van de aansprakelijkheid van het CLC-Verdrag be-
schouwdalsde tegenhanger van de risicoaansprakelijkheid". ?.T • .-; >•

De scheepscigenaar zal zich evenwel enkel kunnen beroepen op de beperking van zijn aansprake-
lijkheid indien hij een fonds heeft gevormd tot een bedrag gelijk aan diens aansprakelijkheid^ " .
Het is wel van groot belang te onderstrepen dat het beperkingsfonds van het CLC-Verdrag enkel
van toepassing is ten aanzien van schade door verontreiniging'''; bovendien zal een scheepseige-
naar deze beperking niet kunnen inroepen ten aanzien van schade in een niet-verdragsluitende
Staat". Scheepseigenaren zullen er bijgevolg belang bij hebben dat zoveel mogelijk landen toe-
freden tot het Verdrag. . . . .. • .

Opmerkelijk is overigens artikel 5, 8° van het CLC-Verdrag. Op basis van deze bepaling worden
de door de eigenaar gedane uitgaven tot voorkoming of beperking van schade door verontreini-
ging op gelijke voet behandeld met de vorderingen van derden. Concreet leidt deze bepaling ertoe
dat de kosten van de preventiemaatregelen die door de eigenaar werden gemaakt voor het behoud
van het schip, op gelijke voet worden behandeld als de preventiemaatregelen die door andere
personcn dan de eigenaar werden genomen. Artikel 5, 8° van het CLC-Verdrag wordt blijkbaar
beschouwd als een middel om de eigenaar ertoe aan te zetten om eveneens preventiemaatregelen
te nemen'*.

Het wekt weinig verbazing dat de besprekingen inzake de verhoging van de aansprakelijkheids-
limieten vrij moeizaam verliepen. De voornaamste oorzaak hiervan was het belangenconflict tus-
sen de olie-industrie aan de ene kant en de scheepseigenaren en P&I Clubs aan de andere kant.
Dit betekende dat werd gediscussieerd over de wisselwerking tussen het CLC- en het Oliefonds-
verdrag, die respectievelijk de aansprakelijkheid van de scheepseigenaren en van de olie-industrie
aangeven. De spanningen kwamen duidelijk naar voren in de discussie rond de beperking van de
aansprakelijkheid voor kleinere schepen . De olie-industrie was het er enkel mee eens dat de
tussenkomst van het lOPC-Fonds zou worden verhoogd op voorwaarde dat voor alle schepen -
ook schepen met een kleiner tonnage - de aansprakelijkheidsgrens aanzicnlijk zou worden ver-

Artikel 5 van het CLC-Verdrag, zoals gewijzigd door het Protocol van 19 november 1976.
Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage", o.c, 215.
Wu, C., "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", /.c, 76.
Artikel 5, derde alinea van het nieuwe CLC-Verdrag.
Dit fonds kan zowel worden gevormd door het storten van een geldsom of van een bankgarantie, als
door iedere andere financiele zekerheid die wordt aanvaard door de Verdragsluitende Staat waar het
fonds wordt gevormd.
Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage", o.c, 217-218.
Wu, C., "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures",/.c, 79.
Wu, C, "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 80.
Cleton, R., "Civil Liability for Oil Pollution Damage caused by Sea-going Ships", o.c, 118.
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hoogd. Volgens de olie-industrie was het Fonds in het verleden te vaak tussengekomen voor
sehade door olieverontreiniging veroorzaakt door kleinere schepen'*. Het doel van het Fonds zou
er volgens hen in bestaan enkel tussen te komen bij gevallen van zware olieverontreiniging".

De scheepseigenaren en de P&I Clubs vonden dat een dergelijke stellingname de oorspronkelijke
lastenverdeling, zoals neergelegd in het CLC- en Oliefondsverdrag, op de helling zette. Volgens
hen leiddcn ongevallen met kleinere schepen tot geringere sehade: een ongeval met een schip van
minder dan 1.000 ton kostte maximaal 3 miljoen dollar, terwijl de sehade veroorzaakt doorgrote
schepen kon oplopen tot meer dan 7,5 miljoen dollar'"". Na moeizame besprekingen werd uitein-
delijk volgend compromis bereikt.

De aansprakelijkheidslimieten werden als volgt verhoogd door het Protocol van 1984: voor een
schip van 5.000 ton bedraagt de grens 3 miljoen BTR (4,29 miljoen euro); voor elk groter sehip
wordt dit bedrag per bijkomende ton verhoogd met 420 BTR (601 euro), zonder dat evenwel het
totale bedrag 59,7 miljoen BTR (85,44 miljoen euro) kan overstijgen"". Exact dezelfde limieten
werden vastgesteld door het Protocol van 1992.

De verhoging van de aansprakelijkheidslimieten moet samen worden gezien met de wijziging van
artikel 5, 2° van het CLC-Verdrag. In het CLC-Verdrag van 1969 was inderdaad voorgeschreven
dat de beperking van de aansprakelijkheid kon worden doorbroken indien het voorval het gevolg
was van de persoonlijke schuld van de scheepseigenaar. Bij de onderhandelingen van het Protocol
van 1984 werd geoordeeld dat via deze bepaling de beperking van aansprakelijkheid in heel wat
gevallen kon worden opgeheven; bovendien zou het beoordelen van een persoonlijke schuld
leiden tot vertraging bij het toekennen van schadevergoeding aan de slachtoffers en zou de ver-
schillende interpretatie van dit begrip van land tot land, kunnen leiden tot een ongelijke behande-
ling tussen slachtoffers'^.

Artikel 5, 2° werd door het Protocol van 1992 gewijzigd in die zin dat de eigenaar niet gerechtigd
is zijn aansprakelijkheid te beperken indien de sehade door verontreiniging het gevolg is van zijn
persoonlijk handelen of nalaten, begaan hetzij met het opzet zodanige sehade te veroorzaken,
hetzij roekeloos en in de wetenschap dat zodanige sehade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
Doordat onder het CLC-Verdrag van 1992 opzet (of roekeloosheid in de wetenschap dat sehade
zal ontstaan) in hoofde van de scheepseigenaar moet worden bewezen, wordt het moeilijker de
aansprakelijkheidslimiet te doorbreken. Het optrekken van de aansprakelijkheidslimiet was inder-
daad slechts mogelijk indien deze quasi absoluut zou zijn. Doordat de scheepseigenaren slechts in
extreme gevallen onbeperkt aansprakelijk zullen zijn, hebben zij ingestemd met de hogere aan-
sprakelijkheidslimieten"".

" /Wrfem.
" Bovendien moet voor ogen worden gehouden dat de bijdragen aan het Fonds enkel werden betaald

door enkele grote olie-importerende staten, waaronder Japan, Italic, Frankrijk en Nederland.
'°° Cleton, R., "Civil Liability for Oil Pollution Damage caused by Sea-going Ships", o.c, 118.
"" Dit maximale bedrag wordt bereikt bij schepen met een bruto-tonnage van 140.000 ton (Oosterveen,

W.J.G., "Verbeterde mogelijkheden voor vergoeding van sehade door ongevallen met olietankers,
o.c, 427).

"" Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 221-222.
"" Popp, A.H.E., "Liability and Compensation for Pollution Damage caused by Ships Revisited - Report

on an important International Conference", o.c, 121; Tegelberg, G.G.A., "Olie op de golven", Ad 73,
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 228-229.
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234 Verplichte verzekering van de aansprakelijkheid •. . . . . . .

Ter dekking van diens aansprakelijkheid, is elke eigenaar van een schip dat meer dan 2.000 ton
olie in bulk als lading vervoert, verplicht een verzekering of andere financie'le zekerheid als een
bankgarantie of een door een internationaal vergoedingsfonds afgegeven certificaat, te hebben'"*.

Doordeze verplichte verzekeringsdekking worden in de eerste plaats kleinere maatschappijen met
een beperkte vloot beschermd omdat hun vermogen onvoldoende is om alle schade door oliever-
ontreiniging te dekken.

Het certificaat wordt aan elk schip afgegeven nadat de bevoegde autoriteit van de Verdrag-
sluitende Staat heeft vastgesteld dat aan de verzekeringsplicht werd voldaan. Het Protocol van
1992 heeft een bepaling toegevoegd betreffende de uitgifte van een dergelijk certificaat door een
Verdragspartij voor een schip van een niet-Verdragsluitende Staat dat de haven van een andere
Verdragsluitende Staat wil aandoen"". Daamaast dient het certificaat zich aan boord van het
schip te bevinden en een afschrift daarvan moet worden neergelegd bij de overheden die het
register houden waarin het schip staat te boek gesteld, of indien het schip niet in een Verdragslui-
tende Staat is te boek gesteld, bij de autoriteiten van de Staat die het certificaat afgeeft'°*.

De verzekering van olieschade onder het CLC-Verdrag wordt geregeld door de zogenaamde
Protecrion am/ /nt/emmTy C/ufcs (P&l Clubs), een vereniging van de scheepseigenaars die zich op
mutualistische basis verzekeren. Herverzekering geschiedt door middel van "the International
Group of the P&I Clubs".

Over het algemeen wordt aangenomen dat de risicoaansprakelijkheid, de hoge aansprakelijkheids-
limieten en de verplichte verzekering van de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar (en de
daaraan gekoppelde directe vordering tegen de verzekeraar) in aanzienlijke mate dc positie van
slachtoffers verbeteren"".

2.3.S. Procesrechtelijke bepalingen

Een vordering tot schadevergoeding kan enkel worden ingesteld bij de rechter van de Verdrags-
luitende Staat op wiens grondgebied een voorval schade door verontreiniging heeft veroor-
zaakt"". Het CLC-Verdrag knoopt bijgevolg aan bij de plaats waar de schade is geleden. De
nationaliteit of de woonplaats van het slachtoffer of van de eigenaar van het schip, zijn niet rele-
vant. In de mate waarin een ongeval schade heeft veroorzaakt in meerdere landen, zullen de
rechtbanken van elk land bijgevolg bevoegd zijn"".

Anderzijds dient voor ogen te worden gchouden dat, overeenkomstig artikel 9, 3° van het CLC-
Verdrag, zodra de scheepseigenaar een fonds heeft gevormd, uitsluitend de rechter van de Staat
waar dat fonds is gevormd, bevoegd zal zijn te beslissen in alle aangelegenheden betreffende de

Artikel 7 van het CLC-Verdrag. .
Artikel 7 van het CLC-Protocol van 1992. ,.
Deze laatste zinsnede werd eveneens toegevoegd door het Protocol van 1992.
Jacobsson, M., "The International Conventions on Liability and Compensation for Oil Pollution Dam-
age and the Activities of the International Oil Pollution Compensation Fund", in De la Rue, CM.,
(ed.), "Liability for Damage to the Marine Environment", / . c , 41.
Artikel 9, 1° van het CLC-Verdrag.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 89-90.
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toedeling en verdeling van het fonds. Deze bepaling kan ertoe leiden dat bij een ongeval waarbij
schade wordt veroorzaakt in verschillende landen, meerdere rechtbanken bevoegd zullen zijn ten
aanzien van de aansprakelijkheidsvraag, terwijl - in dc hypothese waarin alle landen waar schade
is geleden eveneens lid zijn van het CLC-Verdrag - slechts een rechtbank bevoegd zal zijn wat
betreft de toekenning van schadevergoeding uit het beperkingsfonds van de scheepseigenaar.

Het recht om een vordering tot schadevergoeding in te dienen vervalt indien zij niet is ingesteld
binnen een periode van drie jaar vanaf de datum waarop de schade is ontstaan. Een vorderingkan
in geen geval worden ingesteld indien zes jaren zijn verstreken vanaf de datum van het voorval
dat de schade heeft veroorzaakt"". Door het Protocol van 1992 werd aan deze bepaling geen
wijziging aangebracht.

3. HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN EEN INTERNATIONAAL FONDS VOOR VERGOED[NG VAN

SCHADE DOOR VERONTREIN1G1NG DOOR OLIE VAN 1 8 DECEMBER 1 9 7 1

Bij de analyse van de intemationale regelgeving inzake aansprakelijkheid voor schade door olie-
verontreiniging op zee dient naast het CLC-Verdrag, ook het Oliefondsverdrag in de analyse te
worden betrokken. In eerste instantie worden het tot stand komen en de wijzigingen van het Olie-
fondsverdrag besproken (§ 3.1) en wordt het toepassingsgebied besproken (§ 3.2). Nadien wordt
de vraag beantwoord wie financiele bijdragen levert tot het Fonds (§ 3.3) en in welke gevallen het
Fonds tussenbcide komt (§ 3.4). Tenslotte wordt aandacht besteed aan de afwikkeling van de
procedures tegen het IOPC-Fonds (§ 3.5).

Op 18 december 1971 kwam een tweede Verdrag inzake de schade door olieverontreiniging op
zee tot stand, met name de /rtfer/ia/zona/ Convex/on on //ie £5/a6/A?Amen/ o/an //iterna/i'omi/
/•M/irf/br Compe/isa/Zon /or 0(7 />o//H//on Damage (hierna genoemd: het Oliefondsverdrag). De
totstandkoming van het Oliefondsverdrag maakte deel uit van het compromis dat was bereikt
tijdens de redactie van het CLC-Verdrag van 1969: de eigenaars van tankers waren enkel bereid
het CLC-Verdrag te tekenen op voorwaarde dat ook andere partijen die belang hadden bij het
olievervoer, een deel van de aansprakelijkheid zouden dragen'". Vandaar voorzag het Oliefonds-
verdrag in de oprichting van het "International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage"
(hiema genoemd: IOPC-Fonds), dat zijn inkomsten grotendeels haalt uit bijdragen van de olie-
industrie. Door de wisselwerking tussen het CLC-Verdrag en het Oliefondsverdrag is sprake van
een lastenverdeling tussen rederijen en de olie-industrie"^'". Het IOPC-Fonds stelt zich namelijk

Artikel 9 van het CLC-Verdrag.
Abecassis, D., "IMO and liability for Oil Pollution from Ships: a Retrospective", Z./oyrf'.s Afo/i7imeanrf
Co/nmerc/n/ £aw guorrer/y, 1983, 47; Maes, F., "De burgerlijke aansprakelijkheid van de scheepsei-
genaar en de vergoeding voor schade ontstaan door olieverontreiniging: een verduidelijking bij de toe-
passelijke Verdragen en contracten", o.c, 99.
Abecassis, D., "IMO and liability for Oil Pollution from Ships: a Retrospective", o.c, 47; Bongaerts, J
en Debievre, A., "Insurance for Civil Liability for Marine Oil Pollution Damages", Geneva /'opera ""
rtw* anrf/wurance, 1987, 147; Gold, E., "Handbook on Marine Pollution", Ac, 24; Wu, C, "La pollu-
tion du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 96-97.
Volgens Jacobsson wijst het grote aantal landen dat lid is van de Conventies - per September 1992
waren 74 landen lid van het CLC-Verdrag en 49 Staten waren toegetreden tot het Oliefondsverdrag -
erop dat heel wat landen beide Conventies zien als een aanvaardbare lastenverdeling (Jacobsson, M-,
"The International Conventions on Liability and Compensation for Oil Pollution Damage and the Acti-
vities of the International Oil Pollution Compensation Fund", in De la Rue, CM., (ed.), "Liability to
Damage to the Marine Environment", Ac, 40).
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als doel om vergoeding te verlenen voor schade door verontreiniging voorzover het CLC-Verdrag
onvoldoende bescherming biedt"^.

in 1984 kwam ook voor het Oliefondsverdrag een Protocol tot stand, waarbij het oorspronkelijke
toepassingsgebied van het Oliefondsverdrag van 1971 grotendecls hetzelfde bleef. Ook dit Proto-
col is nooit in werking getreden; gekeken moet worden naar de wijzigingen aangebracht door het
Protocol van 1992. Ook hier - net zoals bij de Protocollen van 1984 en 1992 van het CLC-
Verdrag - geldt dat het Fonds-Protocol van 1992 vrijwel identiek is aan het Protocol van 1984.
Het is van groot belang erop te wijzen dat door het nieuwe Oliefondsverdrag een totaal nieuw
lOPC-Fonds is opgericht, met name "het International Fonds voor vergoeding van schade door
verontreiniging door olie, 1992", dat meteen ook een nieuwe juridische entiteit is, los van het oor-
spronkelijke IOPC-Fonds"'. Het doel van dit Fonds bestaat erin de schade te vergoeden voorzo-
ver het CLC-Verdrag van 1992 ontoereikend is.

In Belgie' is het Oliefondsverdrag van 1971 goedgekeurd bij wet van 6 augustus 1993"* en (uit-
gevoerd bij KB van 19 juli 1994), hoewel een wetsontwerp reeds in 1975 werd neergelegd"'. Het
Oliefondsverdrag van 1992 werd in Belgie goedgekeurd in 1998"*; het "nieuwe" IOPC-Fonds
geldt in Belgie vanaf 6 oktober 1999"'. In Ncderland wordt het Oliefondsverdrag ingevoerd in de
nationale rechtsorde door de Wet schadefonds olietankschepen van 1981 '*". Het Protocol van
1992 werd ingevoerd in 1996'*' en werd van kracht op 15 november 1997'". Op 30 September
2000 waren 61 landen toegetreden tot het Oliefondsverdrag'".

5.2. / £ £

Enkel Staten die lid zijn van het CLC-Verdrag, kunnen toetreden tot het Oliefondsverdrag'".

'" Artikcl 2, 1° van het Oliefondsverdrag; cfr in/ra.
'" Het IOPC-Fonds is een vollcdig onafhankelijke organisatie, een afzonderlijke juridische entiteit, los

van het IMO; het is evenmin een gespecialiseerde VN-organisatie (Jacobsson, M., "The International
Conventions on Liability and Compensation for Oil Pollution Damage and the Activities of the Interna-
tional Oil Pollution Compensation Fund", in De la Rue, CM., (ed), "Liability for Damage to the Ma-
rine Environment", Ac, 45).
Wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Intemationaal Verdrag ter oprichting van een inter-
nationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie en van het Protocol (fl.5., 5
november 1993).

'" /V/emenfcrire 57uMe/i, Kamer, 1974-1975,645/1, 3-4.
Wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met het Protocol van 1992 tot wijziging van het
Intemationaal Verdrag van 1971 ter oprichting van een Intemationaal Fonds voor vergoeding van
schade door verontreiniging door olie, gedaan te Londen op 27 november 1992, fi.S., 16 maan 1999.
Artikcl 2 van het KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3 tot 7 van de
wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met het Protocol van 1992 tot wijziging van het Inter-
nationaal Verdrag van 1971 ter oprichting van een Intemationaal Fonds voor vergoeding van schade

120 ^°°^ verontreiniging door olie, gedaan te Londen op 27 november 1992, S.5., 26 oktober 1999.
Wet van 14 mei 1981 houdende uitvoering van het op 18 december 1971 te Brusscl tot stand gekomen
Intemationaal Verdrag ter oprichting van een intemationaal Fonds voor vergoeding van schade door

^ verontreiniging door olie, &6., 1981, 294.
,3 Wet van 26 juni 1996 tot wijziging van de Wet schadefonds olietankschepen, 5/6., 1996, 462.

Artikel 2 van het Besluit van 17 april 1997, houdende vaststelling tijdstip inwerkingtreding van de wet
van 4 September 1996 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen en van de wet van

la 26 juni 1996 tot wijziging van de Wet schadefonds olietankschepen, SW>., 1997, 167.
i!i Brav website van de International Maritime Organisation op 15 oktober 2000 (www.imo.org).

Artikel 37, 1° van het Oliefondsverdrag.
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In tweede instantie is, ten aanzien van de compensatie van slachtoffers, het territoriale toepas-
singsgebied van het Oliefondsverdrag hetzelfde als dat van het CLC-Verdrag. Bepalend is bijge.
volg dat schade door verontreiniging (of door preventiemaatregelen) is geleden in een Verdrag.
sluitende Staat. Opdat het IOPC-Fonds tussenbeide komt voor de vergoeding van slachtofTers is
dus niet vereist dat de olie die tot de verontreiniging heeft geleid, bijdraagt tot het Fonds; de vraag
of de vlaggestaat lid is van het Verdrag is evenmin aan de orde'". Het Oliefondsverdrag biedt
vanuit die optiek duidelijke voordelen voor de verschillende landen die tot het Verdrag toetreden.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ten aanzien van de tussenkomst van het IOPC-Fonds
ten voordele van de scheepseigenaar, het Oliefondsverdrag in bijkomende voorwaarden voorzag;
maar aangezien dit tweede doel is opgeheven door het Protocol van 1992, wordt dit aspect niet
verder belicht.

Doordat het Oliefondsverdrag aansluit bij het CLC-Verdrag, spreekt het voor zich dat dezelfde
defmities worden gehanteerd in beide Verdragen: artikel 1, 2° van het Oliefondsverdrag verwijst
uitdrukkelijk naar de defmities van het CLC-Verdrag'**.

5. J. £f/</ra£e «a« Art /OPC-Fonrfs

Vooraleer verder in te gaan op de vraag welke personen recht hebben op een uitkering vanwege
het IOPC-Fonds, is het voor een goed begrip van de verdere analyse van belang dat wordt aange-
geven welke personen gehouden zijn om een bijdrage te leveren tot het Fonds.

De basisidee zoals neergelegd in het Oliefondsverdrag is dat enkel de invoenfers van over zee
vervoerde olie bijdrageplichtig zijn'"'. De personen die olie uitvoeren, zijn niet gehouden tot het
leveren van een financiele bijdrage. Toch moeten niet alle invoerders van olie een financiele
bijdrage leveren, aangezien het Oliefondsverdrag een drempel heeft ingebouwd.

Volgens artikel 10 van het Verdrag moeten aan het Fonds bijdragen worden betaald door "iedere
persoon die bijdragende olie heeft ontvangen in hoeveelheden die in totaal meer dan 150.000 ton
bedragen". Het betreft zowel bijdragende olie die over zee is aangevoerd in havens of laad- en
losinstallaties op het grondgebied van die Staat en bijdragende olie die is ontvangen in enige in-
stallatie op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat. Het begTip "bijdragende olie" woidt
gedefinieerd in artikel 1, alinea 3 van het Oliefondsverdrag: het gaat om ruwe olie en stookolie'".

Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 99.
Het Oliefondsverdrag van 1971 beperkte wel de definitie van het begrip "olie" tot bestendige minerale
olien (koolwaterstoffen). Doordat evenwel ook onder het CLC-Verdrag van 1992 dit begrip werd ge-
wijzigd, hanteren beide Verdragen ook ter zake van "olie" dezelfde definitie.
Abecassis, D., "The 1971 Fund Convention and the IOPC-Fund", o.c, 278; Wu, C , "La pollution du
fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 118.
Onder "ruwe olie" wordt verstaan: elk vloeibaar mengsel van koolwaterstoffen dat in natuurlijke stast
in de aarde voorkomt en dat al dan niet is behandeld om het geschikt te maken voor vervoer. Tevtns
wordt onder "ruwe olie" begrepen: ruwe olie waarvan bepaalde distillaatfracties zijn onttrokken (soms
aangeduid als "afgetopte olie" of "topped crude") of waarvan bepaalde distillaatfracties zijn toege-
voegd (soms aangeduid als "gereconditioneerde ruwe olie" of "reconstituted crude"). Onder stookolie
wordt verstaan: distillaten of residuen van ruwe olie of mengsels van zodanige producten, bestemdom
als brandstof te worden gebruikt voor de opwekking van warmte of energie, van een kwaliteit welke
overeenkomt met de specificatie van de "American Society for Testing Materials" voor "Number Four
Fuel Oil (Designation D 396-69)" of zwaarder (artikel 1, alinea 3, sub a) en b) van het Oliefondsver-
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Personen die minder dan 150.000 ton olie ontvangen, moeten bijgevolg geen bijdrage leveren tot
het IOPC-Fonds. Het is dus mogelijk dat een land met een kleine import van ruwe olie en
stookolie lid wordt van het Oliefondsverdrag, hierdoor ten voile van de tussenkomst van het
IOPC-Fonds kan genieten, zonder dat enige persoon in het land een bijdrage aan het Fonds heeft
eeleverd. Vandaar dat mcer dan 90% van de totale bijdragen in 1991 werd betaald door maat-
schappijen in 10 van de 49 Verdragsluitende Staten'".

Het oorspronkelijke Oliefondsverdrag voorzag in een eenmalige aanvangsbijdrage en in een jaar-
lijkse bijdrage. Door het Protocol van 1992 werd de aanvangsbijdrage afgeschaft. Deze was im-
mers vrij hoog en bemoeilijkte de ratificatie van het Oliefondsverdrag"".

Tenslotte dient de rol van de Staat inzake de bijdragen tot het IOPC-Fonds te worden toegelicht.
Overeenkomstig artikel 15 van het Oliefondsverdrag moet elke Verdragsluitende Staat aan het
IOPC-Fonds melden wanneer een persoon op zijn grondgebied bijdragende olie ontvangt in zoda-
nige hoeveelheden dat hij verplicht is aan het Fonds bij te dragen. Op deze wijze weet het Fonds
van welke personen het een gegeven bijdrage kan vragen. Het Protocol van 1992 voegt hier een
bepaling aan toe op basis waarvan de Verdragsluitende Staat die niet aan deze verplichting vol-
doet, een door het Fonds geleden financieel verlies moet vergoeden.

M floe/ van Art Fo«rfs «i wiveaws

Aangezien door het Protocol van 1992 het doel van het IOPC-Fonds is gewijzigd, wordt hieraan
afzonderlijk aandacht bestccd (§ 3.4.1). Vervolgens wordt de tussenkomst van het IOPC-Fonds
ten voordele van slachtoffers van verontreiniging door olie geanalyseerd (§ 3.4.2); tenslotte wordt
aangegeven tot op welk niveau het Fonds tussenbeide komt (§ 3.4.3).

3.4.1. Wijziging door het Protocol van 1992

Het Oliefondsverdrag van 1971 streefde volgens artikel 2 een dubbel doel na. Ten eerste diende
de door slachtoffers uit olieverontreiniging op zee veroorzaakte schade volledig te worden ge-
compenseerd en ten tweede ondersteunde het Fonds de op de scheepseigenaar gelegde financiele
lasten'". Vandaar dat zowel slachtoffers van schade uit olieverontreiniging als de eigenaar van
het schip dat de schade heeft veroorzaakt een vordering konden indienen bij het IOPC-Fonds.

Artikel 5 van het Oliefondsverdrag van 1971 voorzag inderdaad in een systeem waarbij de finan-
ci€le lasten van de scheepseigenaar werden verlicht. Het IOPC-Fonds kwam namelijk tussenbeide
indien de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar ingevolge het CLC-Verdrag een bepaald
bedrag te boven ging. Het systeem kwam erop neer dat de scheepseigenaar een daadwerkelijke
aansprakelijkheid voor olieverontrciniging had ten belope van 1.500 goudfranken per ton of 125
miljoen goudfranken indien dit laatste bedrag kleiner is. De rest van diens aansprakelijkheid werd
gedekt door het IOPC-Fonds, tot het maximum van de aansprakelijkheidsgrens onder het CLC-

drag). Deze bepaling werd niet gewijzigd door het Protocol van 1992. Voor wat betreft de definities
van de begrippen "schip", "persoon", "eigenaar", "olie", "schade door verontreiniging", "preventieve
maatregelen" en "voorval" werd het Oliefondsverdrag in die zin gewijzigd dat wordt verwezen naar de
definities van het CLC-Verdrag van 1992 (artikel 2, derde alinea van het Fonds-Protocol van 1992).
Jacobsson, M., "The International Conventions on Liability and Compensation for Oil Pollution Dam-
age and the Activities of the International Oil Pollution Compensation Fund", in De la Rue, CM.,
(ed.), "Liability for Damage to the Marine Environment", Ac, 46.
Abecassis, D., "The 1971 Fund Convention and the IOPC-Fund", o.c, 297.
Abecassis, D., "The 1971 Fund Convention and the IOPC-Fund", o.c, 253.
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Verdrag. Artikel 5 van het Oliefondsverdrag van 1971 werd evenwel geschrapt door artikel 7 van
het Protocol van 1992'". Hierdoor heeft het "IOPC-Fonds 1992" als enige functie de compensatie
van schade door olieverontreiniging voorzover de door het CLC-Verdrag geboden beschermins
onvoldoende is ' " . Door de afschaffing van artikel 5 vervalt de functie van het Fonds waarhetde
financiele lasten van de scheepseigenaren ondersteunt.

Het Protocol van 1992 moet dan ook worden gezien als een herschikking van de lasten tussen
enerzijds de scheepseigenaren en anderzijds de petroleumindustric"''. Deze laatste vond haar bij-
drage bij een schadegeval door olieverontreiniging te zwaar in vergelijking met de bijdrage van
de scheepseigenaren''". Doordat de scheepseigenaren geen beroep meer kunnen doen op het
IOPC-Fonds dragen zij een groter deel van de financiele lasten van hun aansprakelijkheid voor
schade door olieverontreiniging op zee'". Dit impliceert dat het IOPC-Fonds bijna uitsluitend
bestemd is voor de compensatie van slachtoffers en dat dc vorderingen van slachtoffers niet meer
moeten "concurreren" met de vorderingen van de schcepscigenaar, behalve wat bctreft de door
hem genomen preventieve maatregelen .

3.4.2. Compensatie van slachtoffers

Het principiele uitgangspunt van het Oliefondsverdrag is dat de tussenkomst van het IOPC-Fonds
begint waar de aansprakelijkheid op basis van het CLC-Verdrag eindigt. Belangrijk is inderdaad
dat het Oliefondsverdrag geen aansprakelijkheid van het IOPC-Fonds in het leven roept, maar wel
een vergoedingsplicht .

Het Fonds komt enkel tussenbeide indien de schade niet is gedekt onder het CLC-Verdrag of
indien de onder het CLC-Verdrag beschikbare bedragen ontoereikend zijn. Op deze manier be-
staat het totalc compensaticsysteem ter zake van olieverontreiniging op zee uit een combinatie
van fondsvorming en verzekering''".

Volgens artikel 4, eerste alinea van het Oliefondsverdrag, is het Fonds cr in drie gevallen toe
gehouden schadevergoeding te betalen aan iedere persoon die schade door verontreiniging heeft
geleden en die op basis van het CLC-Verdrag geen volledige en passende vergoeding van die
schade heeft bekomen.

Ten eerste zal het Fonds tussenkomen indien uit het CLC-Verdrag geen aansprakelijkheid in
hoofde van de scheepseigenaar voortvloeit''"'. Dit zal met name het geval zijn indien de eigenaar
geexonereerd is van aansprakelijkheid overeenkomstig het CLC-Verdrag, bijvoorbeeld bij over-
macht.

Ook het Protocol van 1984 schafte artikel 5 van het oorspronkelijke Oliefondsverdrag af.
Abecassis, D., "The 1971 Fund Convention and the IOPC-Fund", o.c, 287.
De combinatie het CLC- en het Oliefondsverdrag beoogt immers een evenwicht te crecrcn tussen de
belangen van de olic-industrie en die van de scheepseigenaren.
Abecassis, D., "IMO and Liability for Oil Pollution from Ships: a Retrospective", o.c, 48.
Popp, A.HE. "Liability and Compensation for Pollution Damage caused by Ships Revisited - Report
on an important International Conference", o.c, 124.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 236.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 97.
Bongaerts, J. en Debievre, A., "Insurance for Civil Liability for Marine Oil Pollution Damages", o-ft>
148.
Artikel 4, 1, a, van het Oliefondsverdrag. . • , ; . .
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Daamaast kan volledige schadevergoeding uitblijven omdat de eigenaar die overeenkomstig het
CLC-Verdrag aansprakelijk is, financieel niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen en
de financiele zekerheid geen dekking geeft of ontoereikend is. In deze hypothese is de eigenaar
insolvent, is hij nict verzekerd of blijkt de verzekeringsdekking slechts een fractie van zijn (be-
perkte) aansprakelijkheid te dekken. Zo is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij op basis
van de polisvoorwaarden weigert uit te betalen, bijvoorbeeld omwille van het gedrag van de
verzekerde. Wei dient te worden verduidelijkt dat het IOPC-Fonds slechts tussenbeide zal komen
indien het slachtoffer redelijkerwijze alles heeft gedaan om zijn aanspraken overeenkomstig het
CLC-Verdrag geldend te maken''". In zekere zin zal het IOPC-Fonds, wanneer het een vergoe-
ding uitkeert op basis van artikel 4, 1°, b van het Oliefondsverdrag, de functie vervullen van een
garantiefonds. De petroleumindustrie zal als het ware optreden als verzekeraar van de maritieme
transport- en verzekeringsindustrie'^.

Ten derde kan een volledige en passende schadevergoeding uitblijven omdat de totale schade het
bedrag van de beperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar, ingevolge het CLC-Verdrag of
een ander Verdrag, ovcrtreft. Veruit de meeste vorderingen tegen het Fonds totnogtoe betroffen
deze hypothcse'"". Het IOPC-Fonds komt in dit geval in feite tussen als ccn aanvulling op het
CLC-Verdrag'".

Volgens artikel 4, tweedc lid van het Oliefondsverdrag is het IOPC-Fonds echter niet verplicht
om schadevergoeding uit te betalen indien de schade het gevolg is van oorlogshandelingen, vijan-
delijkheden, burgeroorlog of opstand of indien de schade werd veroorzaakt door wegvloeien van
olie uit een oorlogsschip''". Het Fonds zal evenmin kunnen worden aangesproken indien de
schuldeiser niet kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een voorval waarbij een of meer-
dere schepen waren betrokken.

Het Fonds is wel verplicht tussenbeide te komen in volgende gevallen: wanneer de schade het
gevolg is van een natuurverschijnsel van een uitzonderlijke, onvermijdelijke en onweerstaanbare
aard; indien de schade geheel en al werd veroorzaakt door een opzettelijk handelen of nalaten van
derden met de bedoeling schade te veroorzaken; of indien de schade geheel en al werd veroor-
zaakt door onzorgvuldigheid of een andere onrechtmatige handeling van een regering of andere
overheid, verantwoordelijk voor het onderhoud van lichten of andere hulpmiddelen bij de naviga-
tie in de vervulling van die taak.

Naast de hierboven vermelde twee gevallen waarbij het Fonds niet kan worden aangesproken -
overigens om dezelfdc reden waarom de scheepseigenaar niet aansprakelijk is krachtens het CLC-
Verdrag - is het Fonds ontheven van haar verplichting vergoeding van schade door vcrontreini-
ging uit te betalen indien het bewijst dat deze schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een
handelen of nalaten van de persoon die de schade heeft geleden met het opzet schade te veroorza-

Artikel 4, 1, b, in/me van het Oliefondsverdrag.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 101.
Abecassis, D., "The 1971 Fund Convention and the IOPC-Fund", o.r , 256; Jacobsson, M., "The Inter-
national Conventions on Liability and Compensation for Oil Pollution Damage and the Activities of
the International Oil Pollution Compensation Fund", De la Rue, CM., (ed.), "Liability for Damage to
the Marine Environment", Ac, 42. Van de 61 incidenten waar het IOPC-Fonds per September 1992 was
tussengekomen, vielen 58 in deze categorie. Zo keerde het Fonds tengevolge van het ongeval met de
Tanio 40 miljoen dollar uit aan benadeelden.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 102.
Precies in deze gevallen is de scheepseigenaar op basis van de artikelen 3.2 en 9.1 van het CLC-
Verdrag niet aansprakelijk. i
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ken. Deze exoneratie in hoofde van het Fonds is evenwel enkel van toepassing op schade door
verontreiniging en niet op preventieve maatregelen'**. Vaak zal het echter moeilijk zijn om pre-
cies uit te maken welke schade een preventieve maatregel is en wclke schade een vorm van scha-
de door verontreiniging is.

Tenslotte moet worden gewezen op artikel 4, eerste alinea m /ine dat stelt dat alle door de eige-
naar vrijwillig en binnen de grenzen der redelijkheid genomen maatregelen ter preventie van
olieverontreiniging, eveneens worden beschouwd als schade door verontreiniging. In de mate
waarin de door hem genomen preventieve maatregelen niet kunnen worden vergoed door zijn
eigen beperkingsfonds, beschikt de scheepseigenaar dus over een vordering tegen het IOPC-
Fonds. In de praktijk zullen de preventieve maatregelen worden gedekt door de verzekering van
de scheepseigenaar, namelijk de Protection and Indemnity Clubs'* . *" V" '

3.4.3. Niveau van tussenkomst van het IOPC-Fonds ' - ;

Nadat de vraag werd beantwoord in welke gevallen het IOPC-Fonds een vergoeding zal uitkeren,
dient te worden bestudeerd tot op welke hoogte het Fonds zal tussenbeide komen.

Op basis van het Oliefondsverdrag van 1971 bedroeg de tussenkomst van het IOPC-Fonds bij
schade door verontreiniging door olie 675 miljoen goudfranken''". Indien de schade werd veroor-
zaakt door een natuurverschijnsel van een uitzonderlijke, onvermijdelijke en onweerstaanbare
aard, was de tussenkomst van het IOPC-Fonds beperkt tot 450 miljoen goudfranken.

Door het Protocol van 1976 werden de bedragen in goudfranken omgezet in speciale trekkings-
rechten van het Internationaal Monetair Fonds. Tengevolge van deze omzetting bedroeg de tus-
senkomst van het IOPC-Fonds maximaal 45 miljoen BTR (30 miljoen BTR indien de schade
werd veroorzaakt door een natuurramp).

De grenzen van de mogelijke uitkering van het IOPC-Fonds werden vervolgens aanzienlijk ver-
hoogd door het Protocol van 1992. Volgens artikel 6, derde alinea van dat Protocol bedraagt de
maximale bijdrage van het IOPC-Fonds 135 miljoen BTR (193,2 miljoen euro) per voorval, ook
indien de schade door verontreiniging door olie werd veroorzaakt door een natuurramp.

Het maximumbedrag dat het Fonds per voorval moet uitkeren bedraagt evenwel 200 miljoen BTR
(286,21 miljoen euro) indien de totale hoeveelheid bijdragende olie die in drie Verdragsluitende
Staten werd ontvangen in het afgelopen kalenderjaar 600 miljoen ton of meer bedraagt. Deze
bijkomende dekking zal enkel kunnen worden geboden indien de Verenigde Staten en tenminste
twee andere grote olie-ontvangende landen toetreden tot het Fonds'*'.

'** Artikel 4, alinea 3 van het Oliefondsverdrag. " . - ••-*•
'*' Abecassis, D., "The 1971 Fund Convention and the IOPC-Fund", o.c, 258.
'** Artikel 4, alinea 4 van het Oliefondsverdrag; aanvankelijk bedroeg de grens 450 miljoen goudfranken,

maar door een beslissing van de Algemene Vergadering van het IOPC-Fonds, genomen overeenkom-
stig de zesde alinea van artikel 4, werd dat bedrag per 20 april 1979 opgetrokken tot 675 miljoen goud-
franken.

'*' Abecassis, D., "The 1971 Fund Convention and the IOPC-Fund", o.c, 292; Cleton, R., "Civil Liability
for Oil Pollution Damage caused by Sea-going Ships", o.c, 119.
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Indien de totale schade door verontreiniging deze limieten overschrijdt, zullen de vorderingen van
de verschillende schuldeisers pro ra/a de respectievelijke grootte van de vorderingen worden
toegekend 150

In de periode 1978-1991 heeft het IOPC-Fonds 57 aanvragen tot uitkering ontvangen en heeft het
voor in totaal 70 miljoen dollar uitgekeerd'". Enkel de schade veroorzaakt door de Tanio gingen
de limieten van het Fonds te boven. Uit cijfers van de P&I Clubs blijkt dat de nieuwe limieten
zullen toelaten quasi alle schade uit verontreiniging door olie te compenseren'".

Overeenkomstig artikel 7 van het Oliefondsverdrag dient een vordering tegen het Fonds aanhan-
gig te worden gemaakt bij dezelfde rechter die bevoegd is kennis te nemen van vorderingen tegen
de eigenaar op basis van het CLC-Verdrag. In de mate waarin het land van de rechter dus lid is
van het Oliefondsverdrag, rijzen er dus geen problemen, aangezien dat land automatisch ook lid is
van het CLC-Verdrag.

Indien voor deze rechter het Oliefondsverdrag niet van toepassing is, moet de vordering tegen het
Fonds, volgens keuze van de eiser, gebracht worden hetzij voor de rechter van de Staat waar het
IOPC zijn hoofdkantoor heeft (zijnde het Verenigd Koninkrijk), hetzij voor de rechtbank van een
Verdragsluitende Staat die wel lid is van het Oliefondsverdrag'".

De termijnen waarover de eiser beschikt om een vordering in te stellen tegen het Fonds zijn de-
zelfde als de termijnen van het CLC-Verdrag: 3 jaar na de datum waarop de schade is ontstaan; in
geen geval kan een vordering worden ingesteld na verloop van zes jaar na de datum van het voor-
val dat de schade heeft veroorzaakt"''.

Er moet ook op worden gewezen dat het IOPC-Fonds over een subrogatierecht beschikt: voor elk
bedrag dat het heeft uitbetaald, treedt het Fonds in de rechten die de persoon wiens schade is
vergoed, op grond van het CLC-Verdrag, zou hebben kunnen doen gelden ten aanzien van de
eigenaar of zijn garant'".

In de afwikkeling van vorderingen tegen het Fonds, werken het Fonds en de P&I Club van de
scheepseigenaar nauw samen op basis van een voor elk schadegeval ad hoc opgestelde overeen-
komst . De bedoeling van deze samenwerking is om vorderingen toe te kennen zodra het Fonds
en de P&I Club daarover een akkoord hebben bereikt. Het resultaat hiervan is dat eisers slechts
eenmaal een vordering moeten indiencn, in plaats van een vordering tegen de eigenaar en een
vordering tegen het Fonds. De eiser ontvangt dus in de regel een eenmalige schadeloosstelling: de
precieze verdeling van de aansprakelijkheid wordt overgelaten aan de P&I Club en aan het Fonds.

Artikel 4, alinea 5 van het Oliefondsverdrag van 1971; bevestigd in het Protocol van 1992.
Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 127.
Abecassis, D., "International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage", o . t , 293.
Artikel 7, 3° van het Oliefondsverdrag. Zie hierover ook Wu, C , "La pollution du fait du transport
maritime des hydrocarbures", Ac, 124-125. ; . • , . - , „ « • .- ,- .- . .-,
Artikel 6, eerste alinea van het Oliefondsverdrag. ••>• — ••-<•'-- *—'-J•'•' . •
Artikel 9, 1 ° van het Oliefondsverdrag, zoals gewijzigd door het Protocol van 1992.
Abecassis, D., "The 1971 Fund Convention and the IOPC-Fund", o.c, 272; Jacobsson, M., "The Inter-
national Conventions on Liability and Compensation for Oil Pollution Damage and the Activities of
the International Oil Pollution Compensation Fund", De la Rue, CM., (ed.), "Liability for Damage to
the Marine Environment", Ac, 47. K-raJvi ••-.= '••-.':.•:;•,•-. .-.ir.??, -.;<:•,Wfr.' -rvisj;**^ JT>,-- ••
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V66r het in werking treden van het Protocol van 1992 betaalde het Fonds in de regel bovenopde
door de scheepseigenaar betaalde bedragen. Daarom kon het Fonds de precieze grootte van zijn
eventuele bijdrage enkel berekencn nadat het limitatiefonds werd samengesteld. Toch kon het
IOPC-Fonds een provisionele som uitkeren of kon het krediet verschaffen aan een eiser die pre-
ventieve maatregelen wenste te nemen. Deze bepaling werd gewijzigd door het Protocol van
1992: in uitzonderlijke gevallen kan het Fonds overgaan tot vergoeding, zelfs indien de eigenaar
van het schip geen fonds heeft gevormd'". Een procedure tegen het nieuwe Fonds kan bijgevolg
flexibeler en sneller worden afgewerkt.

Na de juridische analyse van het CLC-Verdrag en van het Oliefondsverdrag, wordt in de volgende
paragrafen aandacht besteed aan twee dekkingsmechanismen die eigen zijn aan het maritieme
recht. Het spreekt voor zich dat deze mechanismen nauw aansluiten op de regels zoals neergelegd
in de besproken Verdragen.

4. DE VRIJWILLIGE COMPENSATIEMECHANISMEN: TOVALOP EN CRISTAL

Naar aanleiding van de redactie van het CLC-Verdrag van 1969 en het Oliefondsverdrag van
1971, hebben de olie- en tankerindustrie twee vrijwillige compensatiemechanismen in het leven
geroepen: TOVALOP dat aansluit bij het CLC-Verdrag en CRISTAL dat aansluit bij het Olie-
fondsverdrag'^. •-. •. .,-.•'.

Op 7 januari 1969 kwam de fanner Owners Ko/un/ary /Igreemen/ Concern/ng i/afc/toy/or 0i7
Po//w//on (afgekort tot TOVALOP) tot stand. Bijna alle grote zeeschepen die olie vervoeren op
zee waren toegetreden tot TOVALOP'".

De oorspronkelijke bedoeling van TOVALOP was reeds in enige bescherming te voorzien tot
wanneer het CLC-Verdrag van kracht zou worden. Het CLC-Verdrag werd indcrdaad slechts van
kracht op 19 juni 1975'*". Toch was TOVALOP ook nadien nog van belang, aangezien het voor-
zag in additionele compensatie voor schade die niet onder het CLC-Verdrag was gedekt, bijvoor-
beeld indien de schade groter was dan de beperkte bedragen of indien het land van het slachtoffer
gecn lid was van het CLC-Verdrag'*'.

Het uitgangspunt van TOVALOP bestond crin dat wanneer uit een participerende tanker persis-
tence olie wegvloeide of dreigde weg te vloeien, de scheepseigenaar diegene vergoedt die redelij-
ke kosten heeft gemaakt teneinde de gevolgen van het olieverlies te minimaliseren, of diegene die

' " Artikel 4, zesde alinea van het Oliefondsverdrag van 1992.
"* Zie hierover ook Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeeigende milieu-

bestanddelen", Ac, 266 e.v.; Wu, C , "La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures",
/.c.,129e.v.

' » TOVALOP trad in werking op 6 oktober 1969. In 1992 waren ongeveer 6.600 tankers lid (White, I.C.,
"The Voluntary Oil Spill Compensation Agreements - TOVALOP and CRISTAL", in De la Rue, CM.
(ed.), /./afti/iry to «Ae A/orme £nv/ro/!/Me/M, Lloyd's of London Press, 1993, 57-58). Zie ook: Abecassis,
D., "Voluntary Compensation Schemes", chapter 12 in Abecassis, D., o.c, 304; Sturms, W.W., "Inter-
nationale ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor milieuschade", o.c, 147.

"° Krachtens artikel XV van het CLC-Verdrag, trad het Verdrag in werking 90 dagen nadat 8 regeringen
de Conventie hadden ondertekend, waarbij tenminste vijf Staten elk niet minder dan 1 miljoen bruto
ton aan tankercapaciteit.

' " Dit op voorwaarde, uiteraard, dat de eigenaar van de tanker lid is van TOVALOP. - •'
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schade door verontreiniging heeft geleden'". Ecn van de belangrijkste elementen van TOVALOP
_ dat kon worden aangesproken voor cen maximum bedrag van 70 miljoen dollar'" - bestond
erin dat het dekking verleende voor situaties waar verontreiniging door olie aVe/gae te ontstaan'**.
In 1987 en 1990 werd TOVALOP uitgebreid in die zin dat zuivcr economische verliezen en de
kosten voor het herstel van de natuurlijke rijkdommen die een direct gevolg waren van het weg-
lekken van olie, waren gedekt'".

Een maatschappij die op vrijwillige basis verplichtingen aanging onder TOVALOP, was verplicht
zich voor de aangegane verbintenissen te verzekeren, hetgeen over het algemeen geschieddc via
de P&I Clubs. TOVALOP kwam niet tussenbeide indien de schade voortvloeide uit een van de
omstandigheden zoals omschreven in artikel 3, alinea 2 van het CLC-Verdrag of indien dc
scheepseigenaar aansprakelijk was overeenkomstig de bepalingen van het CLC-Verdrag. Beide
instrumenten, TOVALOP en het CLC-Verdrag, sloten clkaar inderdaad uit.

Terwijl TOVALOP fungeerde als aanvulling van het CLC-Verdrag, vulde CRISTAL (Con/rac/
fagartfrflg an /nter/m St/pp/emen/ /o 7afl£er Z,/'a6itoy/br 0(7 Po//ufto/i)'*' het Oliefondsverdrag
aan. CRISTAL wcrd van kracht in 1971; hiermee was reeds enige bescherming voorhanden,
omdat het Oliefondsverdrag pas in 1978 van kracht werd.

CRISTAL streefde dan ook hetzelfde doel na als het Oliefondsverdrag: het compenseerde zowel
slachtoffers als de scheepseigenaren zelf. CRJSTAL was als het ware de laatste mogelijkheid van
partijen om schadevergoeding te verkrijgen - de tussenkomst van CRISTAL lag tussen 36 en 135
miljoen dollar'". Enkel indien andere mechanismen ontoereikend waren, en indien een slachtof-
fer alle nodige en redelijke stappen hadden genomen om deze middelen uit te putten, kwam
CRISTAL tussenbeide'**. Ook hier gold dat CRISTAL niet tussenbeide kwam indien de schade
door het IOPC-Fonds was gedekt. Net als TOVALOP werd CRISTAL ingcvolge de Protocollen
van 1984 ingrijpend gewijzigd.

CRISTAL kwam enkel tussenbeide indien het incident werd veroorzaakt door het weglekken van
persistente olie uit een tanker met een olielading die eigendom is van een lid van CRISTAL. De
eigendom waarvan sprake werd breed geinterpreteerd en impliceerde niet het bezit van wettelijke
titel van de lading.

Als reactie op de ondertekening van de Protocollen van 1984, werd in 1985 een nieuw vrijwillig
compensatiesysteem in het leven geroepen ter vervanging van TOVALOP, namelijk PLATO
(ft>//utt'on Z./a6i7i(y /(greeme/i/ amo/ig 7an£ Owners). CRISTAL werd herzien tot CRISTAL

166

167

White, I.C., "The Voluntary Oil Spill Compensation Agreements - TOVALOP and CRISTAL", o.c,
58.
Sturms, W.W., "Internationale ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor milieuscha-
de",o.c, 147.
Dergelijke "pure threat situations" vielen inderdaad buiten het CLC-Verdrag van 1971. Merk op dat
deze situaties wel degelijk zijn gedekt onder het CLC-Verdrag van 1992. Cfr. supra bij de bespreking
van het begrip "voorval" onder de nieuwe CLC-Conventie.
White, I.C., "The Voluntary Oil Spill Compensation Agreements - TOVALOP and CRISTAL", o.c,
59.
De overeenkomst werd gesloten op 14 januari 1971 en werd van kracht op 1 april van datzelfde jaar.
Sturms, W.W., "Internationale ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor milieuscha-
de", o.c, 147.
Om die reden kan het vrij lang duren vooraleer door CRISTAL een vordering zal worden toegekend.
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Revised '85. Doordat deze Protocollen nooit in werking zijn getreden werden PLATO en CR1S-
TAL Revised '85 evenwel nooit operationeel'*'.

De Protocollen van 1992 hebben de situarie nog grondiger gewijzigd in zoverre zelfs dat de vrij-
willige compensatiemechanismen werden opgeheven per 20 februari 1997"°. Het verder bestaan
ervan zou immers de ratificatie van de Protocollen van 1992 aanzienlijk kunnen vertragen'".

In de praktijk waren zowel publieke regelingen (CLC-Verdrag en Oliefondsverdrag) als private
overeenkomsten (TOVALOP en CRISTAL) van bclang bij schadevergoeding veroorzaakt door
olieverontreiniging op zee'". Beide mechanismen die waren bedoeld als tijdelijke mechanismen,
hebben intussen veel langer bestaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het belang van beide
mechanismen verminderde ook gaandeweg wanneer meer Staten toetraden tot de Verdragen'".

Geoordeeld werd dat het naast elkaar bestaan van publieke en private overeenkomsten de ratifica-
tie van de Protocollen kon bemoeilijken'™. Door lid te worden van het nieuwe CLC- en Olie-
fondsverdrag kunnen Staten hun onderdanen een voldoende compensatie voor schade door ver-
ontreiniging garanderen; dit in tegenstelling tot de vrijwillige mechanismen waar schadevergoe-
ding afhing van het lidmaatschap van de scheepseigenaar van TOVALOP of CRISTAL. Vanaf 20
februari 1997 kunnen personen die schade lijden door olieverontreiniging op zee zich bijgevolg
nog enkel beroepen op het nieuwe CLC- en Oliefondsverdrag'".

Toch werd het nuttig geacht om deze compensatiemechanismen hier te bespreken, omdat hiermee
wordt aangesloten op de voorstellen van de Commissie Bocken: een van de voorstellen strekt er
namelijk toe om de exploitant toe te laten zijn aansprakelijkheid te beperken, op voorwaarde dat
hij toetreedt tot een vrijwillige compensatiemechanisme. In deel 4 van dit boek wordt hierop
teruggekomen.

5. DE PROTECTION AND INDEMNITY CLUBS

In deze paragraaf wordt eerst omschreven wat een Protection and Indemnity Club is (§ 5.1).
Nadien wordt besproken welke dekking door een dergelijke Club wordt verleend (§ 5.2) en op
welke wijze de bijdragen of premies worden gei'nd (§ 5.3). Tenslotte wordt aandacht aan het
beheer van een P&I Club (§ 5.4) en aan de Internationale Groep van P&I Clubs (§ 5.5).

' " CRISTAL Revised '85 zou slechts in werking treden op het moment dat ook PLATO van kracht zou
worden (Abecassis, D., "Voluntary Compensation Schemes", chapter 12 in Abecassis, D., o.c, 319;
Brubaker, D., "Marine Pollution and International Law", / .c , o.c, 16). Voor meer details, zie Wu, C,
"La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures", Ac, 241 e.v.

"° Zie hieroverde website van de 1MO (www.imo.org).
' " White, I.C., "TOVALOP and CRISTAL give way to the Legal Regimes - the Continuing Role of

ITOPF", ongepubliceerd, 1996, 1.
"* Bongaerts, J. en Dcbievre, A., "Insurance for Civil Liability for Marine Oil Pollution Damages", 0.e-i

148; Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 271.
" ' White, I.C., "TOVALOP and CRISTAL give way to the Legal Regimes - the Continuing Role of

ITOPF", ongepubliceerd, 1996, 2.
' " Goulandris, P.J., "TOVALOP and CRISTAL give way to the Protocols", Oceo/i OrW/, juni 1996.
' " Zie ook Oosterveen, W.J.G., "Verbeterde mogelijkheden voor vergoeding van schade door ongevallen

met olietankers", o.c, 431.
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5./. va#»

Een Protection and Indemnity Club (P&I Club) is een vereniging waarbij een aantal scheepseige-
naren op mutualistische basis aan elkaar verleent. Het element /Vo/ec/i'on verwijst naar de risico's
verbonden van de eigendom van het schip; het element //ide/n/i/fy verwijst naar de exploitatieri-
sico's van het schip . Toch is de dekking die een P&I Club verleent nog ruimer dan deze elc-
menten.

Het basisprincipe is dat alle leden van de Club bijdragen leveren voor vorderingen waaraan ande-
re leden zijn blootgesteld. Dit betekent dat de leden van een P&I Club tegelijk verzekeraar en
verzekerde zijn. De P&I Club moet worden gezien als een onderlinge en wederzijdse financiele
verbintenis waar alle scheepseigenaren de kosten delen van een aansprakelijkheidsvordering
tegen een van hun collega's - leden van de desbetreffende Club. Vanuit die optiek vervult een
Club een duale rol: ten eerste als vertegenwoordiger van de verzekerde scheepsbelangen en ten
tweede als verzekeraar'". De P&I Club is met andere woorden een soort captive"*.

P&I Clubs zijn bijgevolg geen klassieke verzekeringsmaatschappijen maar organisaties ter behar-
tiging van de belangen van haar leden - in de eerste plaats scheepseigenaren, maar ook charte-
raars'". Geheel in dezelfde lijn verschilt het contract dat een scheepseigenaar afsluit met de P&I
Club van een rraditionele verzekeringspolis; indien een scheepseigenaar lid wil worden van een
bepaalde P&I Club, moet hij een formulier invullen en ondertekenen. Indien de Club het lidmaat-
schap aanvaardt, schrijft het meteen een toetredingscertificaat uit waarin het schip, de schepen of
de vloot staan vermeld en waarin wordt weergegeven welke risico's zijn gedekt. Bovendien is het
zo dat indien een scheepseigenaar voldoet aan bepaalde basisvereistcn inzake veiligheid e.d., hij
relatief makkelijk door een Club als lid zal worden opgenomen, zonder dat hierbij ingewikkelde
aanvaardingsprocedures moeten worden gevolgd'*".

Dit getuigt van een zekere soepelheid vanwege de P&I Clubs. Deze soepelheid blijkt bijvoorbeeld
ook uit de "omnibusclausule" die een optimale dekking garandeert. Deze dekking komt aan bod in
de volgende paragraaf.

5.2. DeftAing verfeert</<foor ee/t / * < £ / C / H A .

De door een P&l Club verleende dekking is zeer ruim en verschilt van club tot c lub ' " . Zoals
reeds aangegeven verwijst de benaming van de P&I Club enerzijds naar de eigendomrisico's en
anderzijds naar de exploitatierisico's. Dit onderscheid blijkt in de praktijk niet strikt te (kunnen)

Dieryck, C. en Van Havre, P., "Les Assurances P&I (Protection and Indemnity Clubs)", in
A/ufwe//een fle/g/^ue, Academia, Bruylant, Bruxelles, 1999, 382.
Aspden, P., "Oil Pollution Legislation and its consequences. A P&I Club View", in SA/ppmg
fflcei £nrope.- .European Po/icy, Com/Te/ifion anrf fnvironmcii/, Maklu, Antwerpen-Apeldoom, Broy-
lant, Brussel, 1995, 143.
Over dit begrip, cfr. supra, in § 2.2 van hoofdstuk 11.
Coghlin, T.G., "Protection and Indemnity Clubs", L/oydr A/aritf/ne <mrf Commerci'a/ i a w guarter/y,
1984,411.
Aspden, P., "Oil Pollution Legislation and its consequences. A P&I Club View", in "Shipping Law
Faces Europe",/.c, 143.
Hardy Ivamy, E.R., A / a / w //uuronce, London, Butterworths, 4th edition, 1985,215 e.v.
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worden gevolgd; een P&I Club dekt zowel aansprakelijkheidsrisico's als bepaalde contractuele
vcrplichtingen van zijn leden'^.

Over het algemeen worden de door een P&I Club gedekte risico's onderverdeeld tussen enerzijds
algemene of gewone maritieme risico's en anderzijds de aanverwante maritieme risico's. Tot de
gewone risico's behoren onder meer: aanvaringen, vorderingen ten aanzien van de lading, verlies
van of schade aan goederen aan boord, aansprakelijkheid voor schade door overlijden en letsel-
schade en door schade aan goederen, clandestiene passagiers, aansprakelijkheid van de beman-
ning, aansprakelijkheid opgelopen ingevolge een reddingsoperatie, verontreiniging, ... De aan-
verwante risico's zijn onder meer het oorlogsrisico, risico op staking, verzekering van tussenper-
sonen'". Vooral wat deze laatste risico's betreft, verschilt de verleende dekking van Club tot
Club.

De P&I Club biedt dus ook verzekeringsdekking voor de potentiele aansprakelijkheid van de
scheepseigcnaar tegenover derden. Dekking voor de schade aan het schip zelf wordt in de regel
gedekt door scheepsrompverzekeraars'". Toch zullen de laatsten bij aanvaring van de verzekerde
met een ander schip niet alle eigenschade vergoeden. Zo worden de kosten voor het lichten van
het scheepswrak, schade aan dc vracht aan boord van het schip en aansprakelijkheid ingevolge
contractuele verplichtingen niet gedekt door de scheepsrompverzekeraars, waar wel door de P&I
Club.

De tussenkomst van een gemiddeldc P&I Club over de verschillende verleende dekkingen, is
sterk verschillend. Een belangrijk deel van de door de P&I Club verleende dekking (namelijk
34%'") betreft de vracht van het schip. Daarnaast verleent de P&I Club dekking voor letselscha-
de of overlijden van dc bemanning, stuwadoors, passagiers en andere personen die zich omdeeen
of andere reden aan boord van het schip bevinden (22 %). De aansprakelijkheid die dc scheepsci-
genaar kan oplopen voor zeeverontrciniging door olie, bedraagt 16% van de totale tussenkomst
van de Club . Deze aansprakelijkheid viel vroeger onder TOVALOP, met dien verstande dat de
aldaar aangegane verbintenissen in de P&I Club werden verzekerd'". Tenslotte bevat de P&I
Club-polis een clausulc op basis waarvan ook dekking kan worden verleend voor vorderingen die
niet cxplicict zijn gedekt door de polis (zgn. omnibus clausule of ca/c/i a// rw/e)'^. De bedoeling
van deze omnibusclausulc is om snel tegemoet te komen aan de noden van de leden van de Club,
indien een execptioneel ernstig incident heeft plaatsgehad of indien een nieuw risico opduikt'".

Een bepaald lid van de Club is niet verplicht om voor alle risico's die door de Club kunncn wor-
den gedekt, een dekking te nemen. De scheepseigenaar kan enkel voor een bepaald aantal risico's

Dieryck, C. en Van Havre, P., "Les Assurances P&I (Protection and Indemnity Clubs)", in "L'Assu-
rance Mutuclle en Belgique", Ac, 382.
Dieryck, C. en Van Havre, P., "Les Assurances P&l (Protection and Indemnity Clubs)", in "L'Assu-
rance Mutuelle en Belgique", Ac, 383.
Coghlin, T.G., "Protection and Indemnity Clubs", o.c, 405.
De cijfcrs geven het aandeel weer van een bepaalde dekking tegenover het geheel van uitgekeerde
vorderingen, in termen van de waarde van elke respectievelijke vordering.
Aspden, P., "Oil Pollution Legislation and its consequences. A P&I Club View", in "Shipping Uw
Faces Europe", Ac, 139.
Coghlin, T.G., "Protection and Indemnity Clubs", o.c, 409; Aspden, P., "Oil Pollution Legislation and
its consequences. A P&I Club View", in "Shipping Law Faces Europe", Ac, 140.
Dieryck, C. en Van Havre, P., "Les Assurances P&I (Protection and Indemnity Clubs)", in "L'Assu-
rance Mutuelle en Belgique", Ac, 381.
Coghlin, T.G., "Protection and Indemnity Clubs", o.c, 411.
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dekking vragen; tegelijk mag hij, volledig conform zijn eigen wensen, een grotere of kleinere
vrijstelling bij elk van die risico's bedingen. , . .

van

De P&I Club is zoals gezegd een captive, die enkel het belang van zijn leden dient - scheepseige-
naren en charteraars. De premie die aan de leden wordt gevraagd, stelt de Club enkel in staat de
potentiele vorderingen te voldoen en de administratieve kosten te dekken; het is niet meteen de
bedoeling om winst te maken. . • • • . - . . ....

De aangerekende premie is geen vaste verzekeringspremie zoals bij een klassieke verzekerings-
overeenkomst. De jaarlijkse bijdrage van elk lid is opgesplitst in twee dclen. Een eerste deel
wordt betaald bij de aanvang van elk jaar; een tweede deel wordt opgevraagd zes maandcn nadat
hetjaar is verstreken. De som die wordt betaald aan het begin van het jaar wordt de voorafgaande
bijdrage of advance ca// genoemd; het tweede dccl van de premie is de bijkomende bijdrage of

Het spreekt voor zich dat niet alle vorderingen kunnen worden betaald binnen de zes maanden na
elk jaar en dat de grootte van de bijkomende bijdrage soms heel moeilijk kan worden ingeschat.
Indien bijgevolg de reeds betaalde voorafgaande en bijkomende bijdragen ontoereikend zijn, is
het mogelijk dat de leden bovenop de eerder betaalde bijkomende bijdrage opnieuw een bijko-
mende bijdrage dienen te betalen. Indien in de omgekeerde situatic, de bijkomende bijdrage hoger
was dan de uitbetaalde vorderingen, kan een deel van de bijdrage worden terugbetaald of gereser-
veerd. In het algemeen bedraagt de voorafgaande bijdrage tussen 75% en 80% van de geantici-
peerde totale vorderingen - gebaseerd op de ervaring in de vorige jaren - die een Club dat jaar zal
moeten uitbetalen.

Toch kunnen de vorderingen die een P&I Club in een gegeven jaar moct uitbetalen ondcrhevig
zijn aan aanzienlijke schommelingen, met name indien een van hun leden werd getroffen door ccn
zwaar verlies. Door dergelijke schommelingen kunnen de leden van de Club ertoe gehouden zijn
een aanzienlijke bijkomende bijdrage te betalen. Teneinde deze onpopulaire bijkomende bijdra-
gen tot een minimum te beperken, hebben de meeste Clubs een systeem ontwikkeld waarbij de
overschotten van een bepaald jaar worden gereserveerd waardoor de grootte van een bijkomende
bijdrage in een slecht jaar, kan worden beperkt. Een zekere stabiliteit in de jaarlijkse totale bij-
drage van elk lid wordt op deze wijze bewerkstelligd.

De grootte van de voorafgaande bijdrage die ccn bepaald lid moet betalen, is afhankclijk van het
risico dat hij vertegenwoordigt en van anderc factoren zoals de vlagstaat, het scheepstype, en
uiteraard de hoogtc van de vrijstellingen en de uitgestrektheid van de dekking zoals dat lid is
overeengekomen met de Club. De grootte van de voorafgaande bijdrage wordt bepaald door de
Club-managers; de grootte van de bijkomende bijdrage wordt bepaald door de directeuren van de
Club, volgens hetzelfde percentage als de voorafgaande bijdrage. Indien een lid van de Club met
andere woorden in een bepaald jaar aanzienlijke verliezen heeft geleden, zal dit zonder invloed
zijn op de grootte van diens bijkomende bijdrage voor datzelfde jaar. Uiteraard kan de grootte van
zijn voorafgaande bijdrage voor het volgende jaar worden aangepast'". Tegelijk kan een lid uit de
Club worden gezet indien hij een te groot risico vertegenwoordigt.

,„ Coghlin, T.G., "Protection and Indemnity Clubs", o.c., 415.
Coghlin, T.G., "Protection and Indemnity Clubs", o.c, 416.
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Voor een aantal scheepseigenaren en voor de meeste charteraars zal toch een klassieke vaste
premie worden aangerekend, in plaats van het dubbele systeem van voorafgaande en bijkomende
bijdragen. Deze premie wordt berekend op basis van wat deze leden anders zouden betalen aan
voorafgaande en bijkomende premie, rekening houdend met een bepaalde marge om mogelijke
bijkomende bijdragen het hoofd te bieden. Maar de leden van de Club die een vaste premie beta-
len, kunnen geen eventuele terugbetalingen genieten na een "goed jaar"; bovendien is de dekking
die zij genieten, in tegenstelling tot de andere Clubleden, beperkt tot een bepaalde som.

5.4. /nter/uift'a/ta/e <7ro«p van / \ £ / C/ufts

De meeste P&I Clubs zijn op hun beurt lid van de "/n/er«a//ona/ Grou/7 o/PdL/ C/u6s" waareen
deel van de door elke afzonderlijke club verleende dekking wordt herverzekerd'". Deze hervcr-
zekeringspool treedt op als herverzekeraar van de P&I Clubs. In Europa was in 1998 het volledige
scheepstonnage gedckt via deze pool. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese Commis-
sie de nodige vraagtekens heeft geplaatst bij de werking van deze pool"'' "*.

Ingevolge de opmerkingen van de Commissie, bedraagt het minimale dekkingsniveau 3,9 miljard
euro (eerder bedroeg deze 16,5 miljard euro).

5.5. ite/ie^r « i Aes/uar vow </e /•<£/ C/u6

Elke P&I Club wordt bestuurd en gecontroleerd door een comite' van directeurs, dat door de leden
van de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gekozen. De dagelijkse leiding van de Club wordt
gedelegeerd aan managers die verantwoording dienen af te leggen tegenover het comite van
directeurs.

Een belangrijke taak van deze managers is bijstand te verlenen aan de leden van de Club op het
moment waarop deze met een vordering tot schadeloosstelling worden geconfronteerd. Voor deze
taak worden dc managers in havens overal ter wereld bijgestaan door een netwerk van correspon-
denten. Daarom is na een ongeval een snelle en correcte evaluatie van de grootte van het ongeval
en van de oorzaken ervan, van uitermate groot belang.

De Clubmanagers geven ook advics aan de Clubleden inzake preventie van verliezen en van
aansprakelijkheidsvorderingen en helpen hen op juridisch vlak (onder meer bij het voorbereiden
van verschillende scheepvaartdocumenten)"*.

6. CONCLUSIE . . ,

. • • • ' . . • - • • ' • . ' • " . - . • ^ i * - -

Uit de bespreking van de international Verdragen inzake aansprakelijkheid voor olieverontreini-
ging op zee, blijkt in eerste instantie dat deze Verdragen inhoudelijk vrij gelijklopend zijn met de
nucleaire aansprakelijkheidsverdragen, in die zin dat dezelfde basisprincipes kunnen worden
teruggevonden: risicoaansprakelijkheid, kanalisatie van aansprakelijkheid, verplichte verzekering
van aansprakelijkheid en beperking van de aansprakelijkheid.

' " Aspden, P., "Oil Pollution Legislation and its consequences. A P&I Club View", "Shipping Law Faces
Europe",/.c, 140.

' " Cfr. supra, § 4.3.2 van hoofdstuk 6.
'** Zie hierover ook Dieryck, C. en Van Havre, P., "Les Assurances P&I (Protection and Indemnity

Clubs)", in "L'Assurance Mutuelle en Belgique", Ac, 392 e.v.
' " Coghlin, T.G., "Protection and Indemnity Clubs", o.c, 414.
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Onder het CLC-Verdrag kan een exploitant zich echter enkel op deze beperking beroepen indien
hij een fonds heeft gevormd, gelijk aan het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is. Het maximale
bedrag waarvoor de eigenaar aansprakelijk is op basis van het CLC-Verdrag, bedraagt 88,44
miljoen euro. In het maritieme aansprakelijkheidsrecht onder het CLC- en het Oliefondsverdrag
wordt de aansprakelijkheid daarenboven verdeeld tussen de verschillende partijen die belang
hebben bij het transport. Naast de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar, voorziet het IOPC-
Fonds in een maximale uitkering per voorval van 193,2 miljoen euro. In een aantal gevallen kan
deze uitkering zelfs oplopen tot 286,21 miljoen euro. In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
wordt er geen lastenverdeling ingevoerd met andere private actoren. Bij transport van olie kan
inderdaad worden aangenomen dat twee duidelijk onderscheiden partijen belang hebben bij het
transport en dat bijgevolg beiden een inspanningen dienen te leveren. Bij de productie van kern-
energie ligt eenzelfde lastenverdeling niet meteen voor de hand. De rol die de Staat op zich neemt
in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht kan niet als een analoge lastenverdeling worden be-
schouwd. De staatstussenkomst werd namelijk initieel in het kernenergierecht ingeschreven we-
gens de beperkte gegevens inzake de dekking van het nucleaire risico.

Recent hebben zich op het terrein van de aansprakelijkheid voor olieverontreiniging op zee een
aantal opmerkelijke en ingrijpende veranderingen voorgedaan. De belangrijkste wijziging betreft
het optrekken van de aansprakelijkheid van de verschillende actoren door de nieuwe CLC- en
Oliefondsverdragen. Tegelijk werden de vrijwillige afspraken tussen scheepseigenaren opge-
doekt. Blijkbaar is de industrie van oordeel dat de compensatiemechanismen die in de Verdragen
zijn uitgewerkt afdoende bescherming bieden. Een quasi analoge lastenverdeling tussen de ver-
schillende belanghebbenden van het transport, is ook doorgetrokken in het in mei 1996 tot stand
gekomen HNS-Verdrag.

Weliswaar worden de nieuwe aansprakelijkheidslimieten van het CLC-Verdrag en van het Olie-
fondsverdrag hoog genoeg geacht om quasi alle schade door olieverontreiniging op zee te dekken,
en is het de hoofdbedoeling van deze Verdragen om de wetgeving van de Verdragsstaten te har-
moniseren, maar toch blijven door het belang van de /e*/ora aanzienlijke verschillen mogelijk
voor wat betreft het al dan niet toekennen van een vordering en de omvang daarvan.

De dekking van de schade door olieverontreiniging op zee gebeurt via de P&I Club. Dit is een
captive van de scheepseigenaren. In tegenstelling tot de captive van de exploitanten van een
kerninstallatie in de VS, verzekert deze Club zowel de extracontractuele en de contractuele aan-
sprakelijkheid als de eigenschade'*\ Tussen deze Protection and Indemnity Clubs bestaat ook
concurrentie, zodat de verschillende betrokken partijen een keuze hebben om zich bij een welbe-
paalde Club aan te sluiten. Het is logisch dat de bevoegdheid van het clubbeheer om een lid uit te
club te zetten, met name de preventie van ongevallen ten goede komt. Toch heeft de Europese
Commissie heel wat vraagtekens geplaatst bij de werking van de P&I Club en met name bij de
wijze van herverzekering via de International Group of P&I Clubs. De Commissie heeft de Clubs
verplicht om belangrijke wijzigingen aan te brengen aan de wijze van herverzekeren.

De bedragen die door de Clubs worden verzekerd, liggen overigens zeer hoog in vergelijking met
de bedragen die door de Belgische en de Nederlandse nucleaire pool worden verzekerd. Via de
P&I Clubs worden bedragen verzekerd die kunnen oplopen tot 16,5 miljard euro of meer (zowel
aansprakelijkheid als de dekking van de eigenschade). In de nucleaire sector liggen de bedragen
opmerkelijk lager, met name ongeveer 300 miljoen euro wat betreft de aansprakelijkheid en, wat

Cfr. m/ra, in hoofdstuk 13. NEIL verzekert hoofdzakelijk de eigenschade van de exploitant, maar
•reedt sinds kort op als belangrijke herverzekeraar van de Amerikaanse nucleaire verzekeringspool.
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de eigenschade van de Belgische exploitant betreft, 1,24 miljard euro. Bijzonder is dan ook de
vaststelling dat deze zeer hoge bedragen in de maritieme sector volledig worden gefinancierd
door private fondsen, terwijl wat het nucleaire risico, in de landen van het NEA-regime, en met
name in Nederland, de installatiestaat instaat voor een aanzienlijk deel van de schade.

Zowel in het maritieme recht als in het nucleaire recht wordt dus naast de aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en de exploitant van de keminstallatie (respeetievelijk het CLC-Verdrag van
1969 en het Verdrag van Parijs van 1960) ook voorzien in bijkomende compensatie. Maar in het
maritieme recht bestaat de aanvullende compensatie uit private middelen (Oliefondsverdrag)
terwijl in het kemenergierecht de verschillende verdragsluitende Staten van het Aanvullend Ver-
drag van Brussel van 1963 publieke fondsen ter beschikking stellen.
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HOOFDSTUK13

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING VAN HET
NUCLEAIRE RISICO IN DE VERENIGDE STATEN

Hierboven werd bij de bespreking van de invoering van kanalisatie van aansprakelijkheid reeds
aangegeven dat de Europese wetgeving inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kemongc-
vallen, in mime mate is geinspireerd op het Amerikaanse kernenergierecht. Vandaar is het zonder
meer nuttig na te gaan hoe de aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie is gere-
geld in het Amerikaanse kernenergierecht en via welke mechanismen het nucleaire risico in de
VS wordt verzekerd. In dit hoofdstuk wordt eerst een beknopt overzicht gegeven van het ontstaan
van het Amerikaanse kernenergierecht (§ 1). In paragraaf 2 wordt aandacht besteed aan de Ame-
rikaanse wet inzake aansprakelijkheid voor het nucleaire risico - de Price-Anderson Act - en
vervolgens wordt bestudeerd hoe in de VS zowel de eigenschade als de aansprakelijkheid tegen-
overderden wordt verzekerd (§ 3). In paragraaf 4 tenslotte zullen een aantal conclusies worden
getrokken.

1. BEKNOPT OVERZICHT VAN HET AMERIKAANSE NUCLEAIRE AANSPRAKELUKHEIDSRECHT

Het totstandkomen van het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht werd reeds aan de orde
gesteld bij de bespreking van het ontstaan van de kanalisatie van aansprakelijkheid'. Hier worden
enkel de hoofdlijnen kort in herinnering gebracht.

Het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht is gebaseerd op de /4/o/w/c E/jez-gv /lc/. De
oorspronkelijke versie van deze wet dateert van 1946, toen de Amerikaanse overheid een mono-
polie had over het gebruik en het aanwenden van kemenergie. Private ondernemingen konden
onder deze wet participeren in nucleaire activiteiten, evenwel onder controle en onder de verant-
woordelijkheid van de Staat. Eens de VS niet meer beschikten over het feitelijke monopolie van
het gebruik van kemenergie, belemmerde het monopolie de ontplooiing van de nucleaire indu-
strie. De Atomic Energy Act werd daarom in 1954 gewijzigd - opheffing van het ovcrheids-
monopolic - maar al gauw bleek dat de industrie huiverachtig stond tegenover de aanzienlijke
aansprakelijkheden die uit de nucleaire activiteiten konden voortvloeien.

Daarom liet de nucleaire industrie onderzoek verrichten naar manieren om zowel de bclangen van
slachtoffers als de belangen van exploitanten veilig te stellen. Volgens de auteurs van het Voorlo-
pig Rapport werd een evenwicht tussen beide belangen bereikt door de exploitant te verplichten
om een financiele zekerheid te nemen - met dien verstande dat zijn aansprakelijkheid tot dit
bedrag zou worden beperkt - en doordat eveneens de overheid een deel van de compensatieplicht
op zich zou nemen^. Deze principes werden vervolgens ingeschreven in de Amerikaanse nucleaire
wetgeving met name toen de Atomic Energy Act werd gewijzigd door het Price Anderson
Amendment van 1957*.

C f r . i u p r a , i n § 2 . 1 . 1 v a n h o o f d s t u k 4 . - - • • - • •
Cfr. iuprfl, in § 2.1.2 van hoofdstuk 4.
Brown, O.F., II, "Legislative History of Government Indemnification Under the Price Anderson Act",
paper gepresenteerd voor 7"Ae /Vi'ce-y4«rferson Co/i/rac/ors />o//cy As^uei 5/«rfy, September 1984, 4-5;
Stason, E.B., Estep, S.D. en Pierce, W.J., fronts anrf /Ae Law, University of Michigan Law School,
1959,572.
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2. D E PRICE-ANDERSON ACT " _t > :• . ; ;

Voortbouwend op de ideeen van het Voorlopig Rapport'* worden hieronder in eerste instantie een
aantal van de belangrijkste wetsvoorstellen besproken die uiteindelijk hebben geleid tot de adop-
tie van de Price-Anderson Act (§ 2.1). Vervolgens wordt weergegeven welk doel de Amerikaanse
wetgever wenste te bereiken via de adoptie van de Price-Anderson Act (§ 2.2). In § 2.3 wordt een
overzicht gegeven van de verschillende wijzigingen die deze wet sinds 1957 heeft ondergaan. De
voomaamste bepalingen van de Price-Anderson Act anno 2000, worden besproken in paragraaf
2.4. Tegelijk wordt ook vooruit geblikt op de wijziging van de Price-Anderson Act in 2002
(§ 2.5).

2.7. WKeteworste/Ae/i

In het licht van de terughoudendheid van de Amerikaanse nucleaire industrie zoals hierboven
beschreven, diende de Atomic Energy Act zodanig te worden gewijzigd dat enerzijds de nucleaire
industrie niet langer zou zijn afgeschrikt om te investeren en anderzijds dat slachtoffers van een
kemongeval afdoende zouden worden beschermd. Met dit doel voor ogen werden verschillende
wetsvoorstellen ingediend*. Een eerste voorstel, gelanceerd door Melville Price*, hield in dat de
USAEC de exploitant zou vrijwaren tegen alle uit een kemongeval voortvloeiende vorderingen,
op voorwaarde evenwel dat de exploitant over een verzekeringsdekking zou beschikken, tot een
bedrag waarvan de USAEC oordeelde dat het redelijkerwijze voldoende was'. Daarnaast werd
een voorstel ingediend door Stirling Cole* ' dat stelde dat de aansprakelijkheid van de personen
betrokken bij de realisatie, constructie en uitbating van de kerninstallatie zou worden beperkt tot
de gevallen waar het kemongeval was veroorzaakt door het slecht functioneren van de reactor.
Het bedrag van de aansprakelijkheid zou volgens het voorstel van Cole maximaal het dubbele
bedragen van dc globale kost van de keminstallatie'".

Beide voorstellen werden in het Amerikaanse Congres ernstig bekritisecrd. Bij het voorstel van
Cole was onduidelijk of het slecht functioneren van de installatie impliceerdc dat de exploitant
enkel aansprakelijk was indien hem een fout kon worden verweten. Het voorstel van Price werd
onder vuur genomen omwille van de onbeperkte verplichtingen van de Staat, die alle schade
boven de verzekeringsdekking van de exploitant zou dienen te vergoeden. Niettegenstaande deze
kritieken, bevatten de genoemde voorstellen twee principes die zouden worden overgenomen in

Cfr. supra, in § 2.1.2 van hoofdstuk 4.
Voor meer details, zie Mazuzan, G.T. en Walker, J.S., "Controlling the Atom", Ac, 105 e.v.; Brown,
O.F., II, "Legislative History of Government Indemnification Under the Price Anderson Act", paper
gepresenteerd voor 77ie Energy Co/ifrac/ors Price-/*nrferson GroKp, Washington, 1998, 19 e.v.
//ouje o//?epr«enra//Vej, 9701, 84th Congress, 2d Session, 1956.
"(...) the AEC shall, upon request, indemnify each owner, operator, manufacturer, designer and builder
of a production or utilization facility (...) and each supplier of equipment, material or services for such
facility (...) against uninsured liability (...), subject to the condition that primary non-governmental in-
surance against such liability has been procured in amounts deemed reasonably adequate by the Com-
mission (...)" (//ouse o/fleprese/ita/iVes, 970, 84th Congress, 2d Session, 1956).
Zowel Price als Cole waren lid van de Joint Committee on Atomic Energy, een parlementaire commis-
sie die de werkzaamheden van de AEC controleerde.
//oi«e o/flepresen/afives, 9802, 84th Congress, 2d Session, 1956.

"(...) the liability of those persons responsible for the design, construction, or operation of such facili-
ties shall be limited in the case of damages caused by the malfunctioning of such facility". "The licen-
see of a production or utilization facility shall not be liable in damages for the malfunctioning (•••) '•> "
aggregate amount more than twice the original capital cost of such facility" (//oi«e o / ' M f l i " *
9802, 84th Congress, 2d Session, 1956).
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He uiteindelijke Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidswet, met name de beperking van de
aansprakelijkheid van de exploitant en de overheidstussenkomst.

Als antwoord op deze kritieken werden nieuwe wetsvoorstellen ingediend, waarvan vooral het
door senator Anderson uitgewerkte voorstel" van belang is geweest. Het voorstel bcvatte volgen-
de principes: beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant tot het bedrag dat op de verze-
keringsmarkt beschikbaar was, de verplichte verzekering van de aansprakelijkheid, en een beper-
king van de overheidstussenkomst tot een bedrag van 500 miljoen dollar. Dit voorstel, dat de
basis vormde van de uiteindelijk goedgekeurde wet, voorzag bijgevolg in de introductie van een
systeem van twee lagen: de eerste schijf betrof de (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering van
de exploitant en de tweede schijf voorzag in een (veel hogere) overheidstussenkomst.

Uit de voorbereidende werken van de Price-Anderson Act blijkt dat de hoogte van de staatstus-
senkomst weinig aanleiding heeft gegeven tot discussie: het door senator Anderson voorgestelde
bedrag van 500 miljoen dollar werd overgenomen in de uiteindelijk goedgekeurde wet. Dienaan-
gaande werd enkel gesteld dat dit bedrag het overheidsbudget niet te zwaar zou belasten, dat het
waarschijnlijk genoeg zou zijn om de meeste schade te vergoeden en dat het bedrag laag genoeg
was "no/ to/rigA/en f/ie cou/j/ry or Congress fo <fea/n"'*.

Uiteindelijk werd de Price-Anderson Act aangenomen waarin zowel de idee van de verplichte
verzekeringsdekking zoals voorgesteld door Price, als de beperking van de staatstussenkomst tot
een bedrag van 500 miljoen dollar zoals uitgewerkt door Anderson, zijn terug te vinden.

2.2. Doe/rte/tfng - . • . •

De Price-Anderson Act werd ingeschreven als Section 170 van de /4/om/c Energy /4c/ en had een
dubbel doel: ten eerste ervoor zorgen dat de deelname van de prive-sector aan de groei van de
kernenergie-industrie niet werd afgeremd door de potentieel extreem hoge aansprakelijkheids-
vordering bij een zwaar kernongeval en ten tweede garandcren dat voldoende fondsen beschik-
baar waren voor slachtofTers van een kernongeval". Het evenwicht tussen de bclangen van slacht-
offers en van de industrie bestond erin dat enerzijds publieke fondsen zouden worden vrijgemaakt
voor de compensatie van slachtoffers en dat anderzijds de aansprakelijkheid van degenen die voor
een dergelijke schade aansprakelijk zijn, zou worden beperkt'''.

Volgens de Price Anderson Act wordt - conform de conclusies van het Voorlopig Rapport - het
nucleaire risico verdeeld tussen de private industrie die het risico creeert en de natie die voordelen
haalt uit de ontwikkeling van kernenergie. Deze lastenverdeling werd als volgt bewerkstelligd.
Ten eerste werd degene die van de AEC een vergunning kreeg, verplicht om tot een bepaald
bedrag een verzekeringsdekking te nemen tot het bedrag waarvoor op dc private verzekcrings-
markt dekking voorhanden was (op dat moment 60 miljoen dollar)" ". De Price-Anderson Act

Senate 4/ /2 , 84th Congress, 2d Session, 1956.
Hearings Before the Joint Committee on Atomic Energy on Governmental Indemnity, 84th Congress,
2d Session, 123.
"The Price-Anderson Act - The Third Decade", U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington
DC, Report fo Congress, November 1983,1-1.
Section 2. Findings, fen i. 42 USC 2012.
42 USCS § 2210 (b).
Het bedrag van deze aansprakelijkheid bedroeg einde 1997, volgens NRC-regulering, 200 miljoen
dollar(10CFR§ 140.11).
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introduceerde dus een systeem van beperkte aansprakelijkheid van de exploitant van een kernin-
stallatie.

Ten tweede werd de Industrie door middel van
publieke fondsen schadeloos gesteld voor alle
schadc die het bedrag van de verzekeringsdek-
king te boven gaat. Het principe hierbij was dat
de AEC de licentiehouder schadeloos zou stellen
voor schade die dat bedrag te boven ging. De
schadeloosstelling kreeg vorm in een zgn. /«<fe/w-
w/fy /fgreeme/i/ tussen de AEC en de licentiehou-
der. Op voorwaarde dat de licentiehouder een
verzekeringsdekking nam tot een bedrag van 60
miljoen dollar, bood de Amerikaanse regering (in
hoofde van de AEC) een bescherming tot maxi-
maal 500 miljoen dollar"; het totale schadever-
goedingsbedrag bedroeg bijgevolg 560 miljoen
dollar".

In miljoen dollar

560

60

Overheidstussenkomst of

Aansprakelijkheidsverzekering
van de exploitant

Via deze /m/emn/7)' /fgreemenf ontsloeg de AEC haar leverancicrs van een groot deel van de
schadevergoedingsverplichting, zelfs tegenover derden, tengevolge van een kernongcval". Van-
daar introduceerde de Price-Anderson Act een mechanisme op basis waarvan de totale schadever-
goeding uit een kernongeval wordt beperkt tot de som van de publieke fondsen en de private
verzekeringsdekking van de exploitant. Deze som bestond uit twee lagen (zie schema): de eerste
schijf van 60 miljoen dollar was de verzekeringsdekking van de exploitant en de tweede schijf
bestond uit de overheidstussenkomst (500 miljoen dollar).

Hier dient evenwel te worden opgemerkt dat reeds voor er sprake was van kemenergie er voor-
beeldcn te vinden zijn van een beginnende industrie die actief door de overheid werd gesteund,
bijvoorbeeld in de sector van de telegrafie, zeevervoer en commerciele luchtvaart^. Inzake kem-
energie werd door middel van de inbreng van prive-kapitaal steun gegeven aan militaire activitei-
ten die nadien voor vredelievende doeleinden werden aangewend. Een analoge evolutie had zich
eerder voorgedaan op het terrein van bijvoorbeeld dieselmotoren en inzake luchtvaart^' " .

20
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22

Hennessey, J.F., "Indemnification of the US Atomic Energy Commission's Contractors against Liabili-
ty for Nuclear Accidents", in Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", Ac, 55; Lowcnstein,
R., "Indemnification against Liability for Nuclear Incidents in Licensed Atomic Energy Activities", in
Weinstein, J.L. (ed.), "Progress in Nuclear Energy", Ac, 245; Stason, E.B., Estep, S.D. en Pierce, W.J.,
"Atoms and the Law", Ac, 583.
Ondertussen is de Price Anderson Act meermaals ingrijpend gewijzigd. Cfr. m/ra, § 2.3 van dit hoofd-
stuk.
Isenbergh, M., "La loi americaine sur 1'energie atomique", in Puget, H., /(jpects rfe rfroiV <fe /'Ai«X*
a/omigue, tome II, Centre francais de droit compare, Paris, 1967, 283.
Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 88-89. •
Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis", Ac, 90.
Nadat de overheid zich als financier had teruggetrokken werden de desbetreffende industrieSn oven-
gens gereglementeerd door diezelfde overheid (Fischer, G., "Energie Atomique et les Etats-Unis",'•£>
89). '•'
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In tegenstelling tot de bevindingen van het Voorlopig Rapport, werd wel degelijk een bepaling
last op ^s i s waarvan de NRC een vergoeding van 30 dollar per 1000 kilowatt kon vragen

van de exploitant, in mil voor de overheidstussenkomsr".
last op ^s i s waarvan de NRC een vergoeding van 30 dollar per 1000 kilowatt kon vragen

Voor de dekking van hun aansprakelijkhcid tegenover derden laat de Price-Anderson Act de ex-
ploitanten duidelijk de keuze tussen een aantal alternatieven**; daamaast kan de NRC bepalen dat
voor een gegeven reactor een lagere aansprakelijkheidsdekking volstaat, rekening houdcnd met de
kosten van een private verzekeringsdekking, het type, de grootte en de locatie van de reactor en
de aard en het doel van de vergunde installatie. Opmerkelijk is in ieder geval dat de mogelijkheid
de aansprakelijkheid tegenover derden te verzekeren door middel van een onderlinge dekking via
de "captives""' expressis veri/s wordt vermeld in de Price-Anderson Act. Daar wordt op
teruggekomen bij de bespreking van de verzekering van het nucleaire risico in de VS.

2J. Wyz(g/«g«»flfl»^ArofAf «<w» <fe/V/ce-/ln<fers«»«/4rt

De in de loop der jaren aan de Price-Anderson Act aangebrachte wijzigingen staan in direct ver-
band met een opvallcnd kenmerk van deze wet: de Price-Anderson Act wordt telkens afgesloten
voor een beperkte termijn. Vandaar werden reeds wijzigingen aangebracht in 1966, 1975 en 1988.
Bij deze verlengingen wordt telkens gekeken of de doelstellingen van de wet niet dienen te wor-
den bijgestuurd. De huidige Price-Anderson Act is geldig tot 1 augustus 2002". AIs voorberei-
ding voor dc verlenging bracht de NRC in 1998 verslag uitbrengen aan het Amerikaanse Con-

De wijzigingen die na het uitvaardigen van de Price-Anderson Act werden aangebracht, zijn terug
le brengen tot e'en enkel thema, met name de verbetering van de positie van slachtoffers". Zonder
enige twijfel slaagde de eerste versie van de Price-Anderson Act er vooral in de industric aan te
moedigen te investeren in kernenergie, terwijl slachtoffers van een kernongeval geconfronteerd
bleven met het probleem dat slechts beperkte bedragen inzake schadevergoeding beschikbaar
waren".

Een verbetering van de positie van slachtoffers kwam tot stand doordat in toenemende mate de fi-
nanciele verantwoordelijkheid van de nucleaire sector werd verzwaard. De verschillende etappes
van deze verbetering worden hieronder besproken. Zo werd de positie van slachtoffers verbeterd
door de amendementen van 1966 door mogelijke juridische obstakels die in de oorspronkelijke
versie van de Price-Anderson Act de compensatie in de weg stonden, ongedaan te maken
(§ 2.3.1). De mcest ingrijpende wijziging vond plaats in 1975: door de introductie van een tweede

42 USCS §2210, f.
"Such primary financial protection may include private insurance, private contractual indemnities, self-
insurance, other proof of financial responsibility, or a combination of such measures (...)" 42 USCS §
2210 (b)(l).
Over dit begrip cfr. supra, in 2.2 van hoofdstuk 11.
42 USC § 2210 (c) en (d).
7fce /Vice-.4nderjon /4cr - Crossing »/ie flrirfgc to rAe /Vert Ce/imry- ^ Report to Congress, NRC,
Washington, 1998, 152 p.
Vanden Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via intemationale
Verdragen: dc Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K. en Verhoosel, C , (red.),
"Grensoverschrijdende milieuproblemen", Ac, 452 e.v.
Fmanc/a/ Prorecr/o/i flgnmsr AW/ear //azorrfi: JWrty Keari £>penence unrfer //ie Price y4nrfer.so/i-/4cr,
The Legislative Drafting Research Fund of Columbia University, januari 1984,16-17 (hiema geciteerd
als: Columbia Rapport).
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schijf boven de (beperkte) aansprakelijkheid van de exploitant werd de voorheen aanzienlijke
financiele tussenkomst van de federale regering afgebouwd (§ 2.3.2). Ook bij de in 1988 aange-
brachte amendementen werden de beschikbare bedragen aanzienlijk verhoogd (§ 2.3.3).

2.3.1. In 1966

In 1966 was de kernenergie-industrie reeds in voile ontwikkeling in de Verenigdc Staten; noch-
tans oordeelde de Joint Committee dat slachtoffers van een kernongeval geconfronteerd bleven
met verschillende problemen inzake snelle en adequate compensatie van slachtoffers^. Gcoor-
deeld werd dat de Price-Anderson Act erin slaagde de industrie te beschermen tegen al te zware
aansprakelijkheidslasten, terwijl het zeer de vraag bleef of deze wet ook in staat was om het pu-
bliek te beschermen.

Vooral het feit dat aanzienlijke verschillen bestaan in het civiele aansprakelijkheidsrecht van de
verschillende Staten, werd beschouwd als een voomame bron van rechtsonzekerheid^'. In het
toenmalige recht waren reeds verschillende leerstukken" voorhanden op basis waarvan de exploi-
tant van een kerninstallatie buiten het bewijs van een fout kon worden aansprakelijk gesteld, maar
de mate waarin deze leerstukken zouden worden toegepast bleef in mime mate onzeker". Het was
met andere woorden onduidelijk of de verschillende staten in de VS risicoaansprakelijkheid dan
wel foutaansprakelijkheid zouden toepassen bij schade uit een kernongeval. Tegelijk oordeelde de
AEC dat een uniformc basis voor de aansprakelijkheid een gelijke behandeling van slachtoffers
zou bevorderen" en dat de adoptie van risicoaansprakelijkheid in de Price-Anderson Act desge-
vallend de toetreding van de Verenigde Staten tot de bestaande internationale Conventies zou
vergemakkelijken".

Terwijl censgezindheid bestond met betrekking tot de noodzaak de bewijslast van slachtoffers te
verlichten door de introductie van risicoaansprakelijkheid, concentreerde de discussie zich op de
vraag of risicoaansprakelijkheid diende te worden geintroduceerd via een federale aansprake-
lijkheidswet, dan wel via andere wegen. Deze discussie getuigt van een grote terughoudendheid
om het federale parlement de mogelijkheid te bieden een wet te stemmen inzake aansprakelijk-
heid. Opvallend in deze gehele discussie was dat pogingen om inzake kernongevallen in de VS
risicoaansprakelijkheid in te voeren, waren mislukt. Geen enkele Staat had de "Model Nuclear
Facilities Liability Act" aanvaard. Deze Act die in 1961 was opgesteld door de A/af/ona/ Confe-
rence o/̂  Comm/'.ss/'oHer.s' on C//i//brm S7a/e Z-avw, voorzag onder meer in risicoaansprakelijkheid,
kanaiisatie van aansprakelijkheid en een beperking van de aansprakelijkheid in de tijd".

Hearings voor de Joint Committee on Atomic Energy, 89 th Congress, 2d Session, 1966.
Co/wmWa-fleporf, 1984, 17.
In de literatuur werd verwezen naar verschillende doctrines waaronder de doctrine van /J>7a/i<fc w
He/c/ter, ultra hazardous activity, trespass, nuisance en res ipsa loquitur. Zie hierover om. Cavers,
D.F., "Improving Financial Protection of the Public against the Hazards of Nuclear Power", //orvan/
Law /tev/etv, vol. 77:644, 1964, 650-656; Pierard, J.P., "Responsabilite civile. Risque Atomique", /.f-
294 e.v.; Stason, E.B., Estep, S.D. en Pierce, W.J., "Atoms and the Law", / . c , 635 e.v.
^£C-5mrfy o/rAe /Vice-/l/K/er.son /nrfemmQ/ /4c/, 15 februari 1965, 89th Congress, 1st Session, 1965,
33 (hiema geciteerd als: ^fC-Sfurfy). ,-. .
"AEC-Study",/.c.,33.
"AEC-Study", / . c , 4; Cavers, D.F., "Improving Financial Protection of the Public against the Hazards
of Nuclear Power", o.c, 648.
Senate Report N° 1605, 1966,3207. •••.*••-
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Uiteindelijk werd ervoor gekozen geen federate wet inzake risicoaansprakelijkheid voor kernon-
eevallen in te voeren omdat dit werd beschouwd als een gevaarlijk precedent , omdat een derge-
lijke wet afbreuk kon doen aan de flexibiliteit van het common law systeem en omdat de federale
regering via wetgevende weg niet diende tussen te komen in domeinen waar de Staten de nodige
middelen ter beschikking hebben om zelf op te treden^. Risicoaansprakelijkheid zou worden
ingevoerd via een andere weg dan door een bepaling in de federale Price-Anderson Act die expli-
ciet een dergelijke aansprakelijkheid invoerde.

De techniek die uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leiddc, bestond erin dat de exploitant bij een
zwaar kemongeval - een Extraordinary Nuclear Occurence - door de AEC (nadien de NRC) kon
worden verplicht afstand te doen van bepaalde verweermiddelen ("waiver of defenses") waarover
hij krachtens federale of staatswetten zou beschikken" *°. Een van de voomaamste verweer-
middelen i.e. is het gebrek aan bewijs van fout'". In het midden van de zestiger jaren kon een
exploitant aan aansprakelijkheid ontsnappen door aan te voeren dat geen fout in zijnen hoofde
kon worden bewezen. Ingevolge de wijziging van de Price-Anderson Act in 1966 zou de exploi-
tant dit verweermiddel niet mecr kunnen inroepen zodra sprake zou zijn van een ENO. De facto
kwam dit neer op de invoering van een systeem van risicoaansprakelijkheid bij zware kernonge-
vallen: bij een ENO dient een slachtoffer enkel het causaal verband tussen zijn schade en het
ongeval en de grootte van zijn schade te bewijzen. Het gedrag van het slachtoffer of van de ge-
vrijwaarde personen doet hierbij geen afbreuk aan de schadcloosstelling'".

Een £«raon//>iary jVuc/ear Occwrence (ENO)*' wordt als volgt gedefinieerd:

"any event causing a discharge or dispersal of source, special nuclear, or byproduct
material from its intended place of confinement in amounts offsite, or causing radia-
tion levels offside which the Nuclear Regulatory Commission determines to be sub-

"It might well lead to further Federal invasion of areas which have traditionally been left to the States
and the private economy" ("AEC-Study", Ac, 36).
"AEC-Study", Ac, 36.
Senate Report n° 1605, 1966, 3209.
Zo zou de exploitant kunnen aanvoeren dat het slachtoffer er niet in slaagde te bewijzen dat de exploi-
tant een fout heefl begaan bij het kemongeval of zou de vordering kunnen worden afgewezen indien zij
niet binnen een specifleke termijn werd ingediend. "The Commission may incorporate provisions in
indemnity agreements with licencees and contractors (...) which waive:
(i)any issue or defense as to the conduct of the claimant or fault of persons indemnified,
(ii) any issue or defense as to the charitable or governmental immunity, and
(iii) any issue or defense based on any statute of limitations if suit is instituted within three years from
the date on which the claimant first knew, or reasonably could have known, of his injury or damage
and the cause thereof (42 USC § 2210 (n)).
De "foutvereiste" wordt hier als voorbeeld genomen; ook de andere, hierboven aangehaalde verweer-
middelen konden bij een ENO niet meer worden ingeroepen. Volledigheidshalve dient erop te worden
gewezen dat lid iii) van 42 USC § 2210 (n) geen beperking van de aansprakelijkheid in de tijd inhield;
de enige bedoeling van deze bepaling was kortere aansprakelijkheidstermijnen zoals van kracht in be-
paalde Staten, opzij te schuiven (Co/umWa fleporr, 18). Ook hier betrof het met andere woorden een
verweermiddel dat de exploitant niet meer kon inroepen teneinde aan zijn aansprakelijkheid te ont-
snappen. De aansprakelijkheid kon maximaal worden beperkt tot drie jaar vanaf de dag van het onge-
val of vanaf de dag waarop het slachtoffer kennis had of redelijkerwijze kennis had moet hebben van
diens schade.
Berkovitz, D., "Price-Anderson Act: Model Compensation Legislation? - The Sixty-Three Million
Dollar Question", Worvarrf £rtv/>onme/irfl/Law Review, vol. 13, n° 1, 1989, 13.
42 USC §2014 0).
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stantial, and which the Commission determines has resulted or will probably result in
substantial damages to persons offsite or property offsite".

De bevoegdheid om uit te maken of een gegeven kernongeval al dan niet een extra-ordinary
nuclear occurrence is, ligt in handen van de NRC" die hiervoor een procedure*' en een reeks van
criteria heeft opgesteld die de leidraad vormen bij de vraag of een gegeven kernongeval als een
ENO kan worden gekwalificeerd. De genoemde criteria worden onderverdeeld in criteria I en
criteria II. De criteria I bepalen wanneer een vrijgekomcn hoeveelheid straling substantieel is; de
criteria II bepalen wanneer schade veroorzaakt aan personen of goederen buiten de nucleaire site
substantieel is**. Enkel indien aan criteria I is voldaan, kan een beroep worden gedaan op criteria
II. Wat betreft de criteria I, hanteert de NRC een aantal niveaus van stralingsdosis. Worden deze
niveaus overschreden, dan wordt nagegaan of substantiele schade werd geleden. Hierbij worden
parameters gehanteerd a rato van de grootte van de schade"" en het aantal personen dat dcrgelijke
schade heeft geleden.

Tot nog toe diende dc NRC zich in een enkel geval te buigen over de vraag of een gegeven onge-
val een ENO was, met name na het ongeval van Three Mile Island. De NRC was van oordeel dat
aan het eerste criterium niet was voldaan en dat onvoldoende informatie beschikbaar was om te
bepalen of substantiele schade werd geleden door personen buitcn de nucleaire site; daarom werd
dit ongeval niet gekwalificeerd als een extraordinary nuclear occurrence. Tengevolge van deze
beslissing werden beide criteria ernstig in vraag gesteld**.

Hier weze evenwel benadrukt dat de bepaling van een ENO volkomen los staat van de toepasse-
lijkheid van de Price-Anderson Act of van de tussenkomst van de verzekering. Het is niet omdat
een kernongeval niet wordt gekwalificeerd als een ENO, dat de Price-Anderson Act niet van
toepassing is. Het enige gevolg van een ENO is dat bepaalde verweermechanismen die onder het
recht van een bepaalde Staat de aansprakelijkheid van de exploitant, c.q. de schadevergoeding in
de weg zouden kunnen staan, niet kunnen worden ingeroepen. Via de invoering van het begrip
£x/rao/Y///iary jVwc/ear Occwrre/ice werd dus in het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheids-
recht ccn systeem van risicoaansprakelijkheid gecree'erd, zonder een federale aansprakelijkheids-

I let Amerikaanse Congrcs was van oordeel dat het aanbeveling verdiende de AEC (nu NRC) deze
bevoegdheid te geven, eerder dan te trachten deze term bij wet te definieren. Blijkbaar wilde men
vooral vermijden dat een rechter zou dicnen te beslissen over de interpretatie van deze term. Geheel in
dezelfde lijn werd daarom gesteld dat de beslissing van de Commissie of een gegeven ongeval al dan
niet een ENO is, niet voor de rechtbank kan worden aangevochten. Dit zou immers leiden tot langduri-
ge procesvoering, terwijl het precies de bedoeling moet zijn om na een kernongeval alle tijdverlies te
vermijden (Senate rte/wv n° /605, 1966,3211-3212).
Een procedure kan worden ambtshalve worden opgestart door de NRC of door andere getroffenen:
"The Commission may initiate, on its own motion, the making of a determination as to whether or not
there has been an extraordinary nuclear occurrence. In the event the Commission does not so initiate
the making of a determination, any affected person, or any licensee or person with whom an indemnity
agreement is executed or a person providing financial protection may petition the Commission for a
determination of whether or not there has been an extraordinary nuclear occurrence" (10 CFR §
140.82)
10 CFR §§ 140.81-140.85.
Dit begrip wordt als volgt gedefinieerd: "Damage shall be that arising out of or resulting from the
radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of source, special nuclear, or byproduct ma-
terial and shall be based upon estimates of one or more of the following: total cost necessary to put af-
fected property back into use; loss of use of affected property; value of affected property where not
practical to restore to use; financial loss resulting from protective actions appropriate to reduce or
avoid exposure to radiation or to radioactive materials'^ 10 CFR § 140.85 (b)).

/9S5,1-8.
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wet te "moeten" afkondigen*". Zoals het begrip zelf aangeeft, wordt een ENO enkel voorbehou-
den voor zwaardere kernongevallen; het Congres heeft deze bepaling niet op alle kernongevallen
willen toepassen uit vrees het indicnen van aansprakelijkheidsvorderingen aan te moedigen*",
zeker indien slachtoffers zouden weten dat ze zouden genieten van een regime van risicoaanspra-

eid, gekoppeld aan de beschikbaarheid van een fonds van 560 miljoen dollar".

Sinds de invoering van dit begrip in de Price-Anderson Act, is het belang crvan sterk gereduceerd.
In dc loop der jaren werd in het aansprakelijkheidsrecht van de meeste Staten van VS sowieso een
regime van risicoaansprakelijkheid geintroduceerd". Met andere woorden: zelfs indien een onge-
vai niet als een ENO zou worden gekwalificeerd, is de kans reeel dat een exploitant zal worden
aansprakelijk gestcld buiten elk foutbewijs om.

2.3.2. In 1975

De belangrijkste wijziging die in 1975 aan de Price-Anderson Act werd aangebracht, betrof een
aanzienlijke verandering in de fondsvorming bij civielrechtelijke aansprakelijkheid voor zware
kernongevallen. Uitgangspunt van deze wijziging was dat het totale beschikbare schadevergoe-
dingsbedrag ongewijzigd bleef, met name 560 miljoen dollar, maar dat de exploitanten zelf dit
bedrag dienden samen te brengen, terwijl voorheen de Staat door middel van de

y, het grootste deel van dit bedrag voor zijn rekening nam".

Het Joint Committee on Atomic Energy oordeelde dat naarmate meer reactoren een vergunning
zouden krijgen, de kernenergie-industrie beter in staat zou zijn de aan een kernongeval verbonden
financiele risico's te dekken. De meest effectieve manier om de industrie haar financiele verant-
woordelijkheid te laten opnemen, was het overhevelen van de lasten van de overheid naar de
industrie, aldus het Joint Committee'''. Geoordeeld werd dat in de beginjaren van de kernenergie-
industrie, deze niet in staat was het nucleaire risico te dragen, maar dat zij na verloop van enkele
jaren evenwel meer verantwoordelijkheid op zich diende te nemen". Deze rcdenering was overi-
gens volledig in overeenstemming met het hierboven besproken Voorlopig Rapport dat stelt dat
de tegemoetkoming van de overheid sowieso tijdelijk zou zijn. Tegenstanders van de govern/ne^r
iWem/ury waren daarenboven van oordeel dat de nucleaire industrie dankzij deze overheids-
tussenkomst een ongeoorloofde subsidie kon genieten'*.

Deze lastenverschuiving werd bewerkstelligd door de introductie van een nieuwe schijf tussen de
aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant en de overheidstussenkomst. De eerste schijf -

Shapar, H.K., "La legislation relative a I'indemnisation des dommages nucleaires aux Etats-Unis",
Su//e/m rfe Dro/r AW/ea/re, n° 15, 1975, 57.
Brown, O.F., "Nuclear Liability Coverage Developments in the United States of America", INLA
Conference Rio de Janeiro, A^uc/ear /nfer Jura /9P3, II.5.6,4.
Verklaring van James, T. Ramey, //ear/ngi 6e/ore fAe ,/omr Co/n/n/Hee on /4/o/mc Energy on /Voposerf
/lmen</me/j/s /o /V/ce-zf/irferso/i /fcf /fe/ofmg /o ffa/ver o/.De/e/Kes, 89th Congress, 2d Session 3,
1966.
Rockett, L.R., "Financial Protection against Nuclear Hazards", / . c , 47-48.
Berkovitz, D., "Price-Anderson Act: Model Compensation Legislation? - The Sixty-Three Million
Dollar Question", o.c, 14.
Senate fop./v° 4J4, 99th Congress, 1st Session, 1975, 10.
teport A™ 04-645, House of Representatives, 1975, 9-10.
Zie hicrover Lowenstein, R., "The Price-Anderson Act an imaginative Approach to Public Liability
Concerns", Forum, 1977, vol. 12(2), 594 e.v.; Wilson, R., "Nuclear Liability and the Price Anderson
Act", Forum, 1977, v 12(2), 612 e.v. . ,
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de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant - bleef ongewijzigd. Indien de schade uit een
kemongeval echter groter was dan de 60 miljoen dollar van de aansprakelijkheidsverzekering
diende voortaan een beroep te worden gedaan op een nieuwe schijf die gezamenlijk door alle
exploitanten diende te worden betaald.

De exploitant diende inderdaad naast
zijn aansprakelijkheidsdekking van de
eerste schijf een retroactieve bijdrage
(re/raspec/z've pre/wi«/n)" te betalen
van 5 miljoen dollar per keminstal-
latie. Deze nieuwe schijf werd zoals
gezegd gecreeerd tussen dc aanspra-
kelijkheidsverzekering van de exploi-
tant (60 miljoen dollar van de eerste
schijf) en de vrijwaring door de over-
heid (500 miljoen dollar van de twee-
de schijf). De nieuwe schijf bestond
uit een vaste bijdrage van 5 miljoen
dollar die elke exploitant diende te
betalen indien de schade uit een kem-
ongeval groter is dan de 60 miljoen
dollar van de aansprakelijkheidsver-
zekering.

Situatiein 1975

In miljoen dollar

560

60

Overheidstussenkomst

Retrospectieve premie van 5 miljoen
dollar/keminstallatie (collectief)

Aansprakelijkheidsverzekering van de exploi-
tant (individueel)

Aangezien bij een zwaar kemongeval e/)te exploitant, naast zijn "individuele" aansprakelijkheids-
verzekering, eveneens moet voorzien in een som van 5 miljoen dollar per kerninstallatie, hangt
het totaal van de beschikbare fondsen in de tweede schijf af van het aantal reactoren, c.q. van het
aantal exploitanten en kon de staatstussenkomst worden afgebouwd naarmate meer reactoren
operationeel zouden worden". Zolang de exploitanten niet het gehele schadevergoedingsbedrag
voor hun rekening namen, betekende dit dat overheidstussenkomst gelijk was aan het verschil tus-
sen 560 miljoen dollar en het beschikbare schadevergoedingsbedrag (aansprakelijkheidsdekking
plus retroactieve premie).

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: op een gegeven moment hadden 70 exploitanten een ver-
gunning. De eerste schijf bleef ongewijzigd, met name 60 miljoen dollar. De in de nieuwe tweede

De NRC kreeg de bevoegdheid de hoogte van deze premie te bepalen; deze premie mocht minstens
twee en maximum vijf miljoen dollar bedragen. Doordat de NRC uiteindelijk een retroactieve premie
van vijf miljoen USD eiste, werd de afbouw van de overheidstussenkomst sneller bereikt dan verwachl,
met name reeds in 1982, terwijl dit aanvankelijk was voorzien in 1985 (Report N° 94-648, "Amend-
ments to the Price-Anderson provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, to provide for
the phaseout of governmental indemnity, and related matters", House of Representatives, 94th Con-
gress, 1st Session, 10 november 1975, 10; Co/u/nWa-fleport, 19). Nochtans waren bij de redactievan
het wetsvoorstel dat leidde tot de verlenging van de Price-Anderson Act, weinig gegevens voorhanden
die het mogelijk maakten in te schatten wanneer de overheidstussenkomst zou worden opgeheven; vol-
gens sommigen zou dat meteen gebeuren bij het van kracht worden van de nieuwe regeling; anderen
waren van mening dat zulks slechts zou gebeuren in 1985 (Shapar, H.K., "La legislation americaine re-
lative a l'indemnisation des dommages nucleaires aux Etats-Unis", o.r, 64)
Met de pijl in het schema wordt aangegeven dat de tweede schijf die gezamenlijk door de exploitanten
wordt bijeen gebracht, geleidelijk aan steeg, met name naarmate meer keminstallaties operationeel
werden.
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schijf beschikbare fondsen bedroegen in dat geval 350 miljoen dollar (met name 70 kerninstal-
laties die elk 5 miljoen dollar dienden bij te dragen). In dit voorbeeld zou de overheidstussen-
komst nog 150 miljoen dollar bedragen. Naarmate meer reactoren operationeel werden, werd de
overheidstussenkomst dus geleidelijk verminderd. Bij de adoptie van de Price-Anderson Act in
1957 bedroeg de tussenkomst van de Amerikaanse Staat 500 miljoen dollar; tien jaar later be-
droeg deze tussenkomst maximaal 486 miljoen dollar; in 1977 daalde de tussenkomst vanwege de
Amerikaanse regering tot 110 miljoen dollar.

De amendementen van 1975 voerden niet alleen een nieuwe schijf in; tegelijk werd gesteld dat de
eerste schijf (aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant) diende te evolueren a ra/o van de
nieuwe mogelijkheden op de nucleaire verzekeringsmarkt. Naarmate deze markt een groter be-
drag kon dekken dan de initiele 60 miljoen dollar, verminderde ook op deze wijze het aandeel van
de Amerikaanse overheid. Zo bedroeg in 1975 de verzekeringscapaciteit, wat de aansprakelijk-
heid van de exploitant betreft, 110 miljoen dollar. ' ;.,,.. •

Op 15 november 1982, toen de tachtigste reactor operationeel werd, participeerde een voldoende
aantal reactoren zodat de Amerikaanse Staat geen enkele financiele verantwoordelijkheid meer
droeg bij een kernongeval. Op dat moment was 160 miljoen dollar beschikbaar op de verzeke-
ringsmarkt en 400 miljoen dollar door het systeem van retroactieve premies. Dit betekent dat in
1982 hetzelfde bedrag werd gedekt als onder de oorspronkelijke Price-Anderson Act van 1957,
maar zowel via het stelsel van de retroactieve premie als door de verhoogde capaciteit op de
nucleaire verzekeringsmarkt, stond de Amerikaanse nucleaire sector volledig zelf in voor de
dekking van het beschikbare schadevergoedingsbedrag van 560 miljoen dollar" *°.

De wijzigingen die in 1975 aan de Price-Anderson Act werden aangebracht hebben geleid tot een
geleidelijke lastenverschuiving van de overheid naar de Amerikaanse prive-industrie", en dus tot
een verzwaring van de lasten van de industrie. Deze lastenverschuiving doet zich op twee niveaus
voor. Enerzijds is de individuele aansprakelijkheidslast van elke exploitant gestegen (stijging van
het bedrag waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering diende te worden afgesloten); anderzijds
is de lastenverschuiving gepaard gegaan met een soort van collectivisering van de aansprakelijk-
heidslasten in hoofde van alle exploitanten.

Indien de totale schade minder bedraagt dan 560 miljoen dollar, maar meer dan de aansprakelijk-
heidsdekking, zal elke exploitant een premie dienen te betalen die zijn pro rata deel vormt van de
schade boven het bedrag van de beperkte aansprakelijkheid.

Tegelijk werd aan het Amerikaanse Congres de bevoegdheid gegeven om bij een zwaar kernon-
geval waarvan de schade groter is dan de aansprakelijkheid van de exploitant, het ongeval te
onderzoeken en alle maatregelen te nemen om het publiek te beschermen tegen de gevolgen van
een ramp van die grootte". Hierbij aansluitend oordeelde het Joint Committee dat een verhoging

Marrone, J., "The Price-Anderson Act: the Insurance Industry's view", forum, Chicago, 1977, v. 12
(2), 609.
Enkel in bepaalde gevallen zal de Staat zich garant stellen voor leveranciers van de exploitant, waarbij
de Staat nadien uitdrukkelijk regres zal uitoefenen op de exploitant of diens verzekeraar.
De Amerikaanse wetgever heeft bewust gekozen voor een geleidelijke vermindering van de overheid-
stussenkomst omdat in 1975 slechts 54 keminstallaties een vergunning hadden, terwijl 64 reactoren in
aanbouw waren (Report A*° P4-«S, 1975, 10).
Pub. L. N° 94-197, § 6, 89 Stat. 1111; gecodificeerd als 42 USC § 2210 (e) (2). . ••
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of een verlaging van de aansprakelijkheidslimiet niet noodzakelijk was aangezien het Congres, na
het ongeval te hebben onderzocht, de aansprakelijkheidslimiet kon herzien". • • .-

2 . 3 . 3 . I n 1 9 8 8 ~"'''""-'' ' " - ' * * • • ' ' ' •• ' • ' • -••---'

Per 1 augustus 1987 was de Price-Anderson Act opnieuw aan verlenging toe*''. Ter voorbereiding
van de discussies ter zake in het Amerikaanse Congres, overhandigde de NRC in december 1983
een rapport aan het Congres. Hierbij suggereerde de NRC meerdere opties, waaronder het beein-
digen van de Act, het uitbrciden van het systeem van retroactieve premies en het ongewijzigd
verlengen van de Act.

De NRC was voorstander van de verlenging van de Price-Anderson Act, met dien verstande dat
de nadruk diende te worden gelegd op de vcrbetering van de positie van slachtoffers*'. Zij was
van oordeel dat de nucleaire industrie sinds de jaren vijftig een aanzienlijke ontwikkeling heeft
gekend waardoor eenzelfde bescherming als geboden door de Price-Anderson Act misschien niet
meer noodzakelijk was**. Door het systeem van snelle compensatie van schade uit kernonge-
vallen, bood de Price-Anderson Act anderzijds wel duidelijke voordelen voor het publiek". De
voornaamste kritiek van de NRC betrof de beperktc aansprakelijkheid waardoor niet gedekte
schade ten laste viel van de slachtoffers of van de federale regering**.

Teneinde deze kritiek het hoofd te bieden, stelde dc Commissie een vernieuwing voor aan het
toenmalige systeem. De absolute beperking van de aansprakelijkheid in de tweede schijf zou
worden vervangen door een jaarlijkse aansprakelijkheidslimiet van 10 miljoen dollar". Volgens
de berekeningen van de NRC zou een jaarlijkse bijdrage van 10 miljoen dollar de jaarlijkse kosten
van de exploitanten slechts docn stijgen met twee procent. In mil voor de ruimcrc fondsen, zou-
den de exploitanten blijven genicten van de bescherming van de Price-Anderson Act™. In plaats
van een eenmaligc retroactieve premie tc bctalen, zouden de exploitanten jaarlijks een bijdrage
moeten betalen tot wannecr alle aansprakelijkheidsvordcringen uit een kemongeval zijn betaald.
Op dcze wijze zou er geen beperking bestaan op het totale schadevergoedingsbedrag tengevolge
van een kemongeval, maar enkcl een beperking van dc jaarlijks tc betalen som.

Op basis van deze door de NRC gelanceerde voorstellen, werd in het Amerikaanse Congres een
groot aantal wetsvoorstellen ingediend met zeer uiteenlopende strekking: van slechts minimale
wijzigingen in het niveau van de retroactieve premies tot het opheffen van de aansprakelijkheids-

Berkovttz, D., "Price-Anderson Act: Model Compensation Legislation? - The Sixty-Three Million
Dollar Question", o.c, 16.
De uiteindelijke wet die de Price Anderson Act opnieuw verlengde, werd slechts op 20 augustus 1988
getekend; meer dan een jaar na het verstrijken van de termijn vooropgesteld bij de verlenging van
1975. Merk op dat een niet-verlenging van de Price-Anderson Act tot gevolg had dat voor nieuwte
bouwen reactoren geen vergunning kon worden verkregen; het regime bleef van kracht voor reeds ver-
gunde keminstallaties.
US Nuclear Regulatory Commission, 77ie Pnce-^nrfewon /)c/ - 77ie 77im/ Decarfe (Ke/wrt to '*«
Congress.;, NUREG-0957, 1983, IV-2 (hiema genoemd: "NRC-Rapport 1983")
"NRC-Rapport 1983", / .c , IV-3. • - >-• '
"NRC-Rapport 1983",/.c.IV-8. • • ' • •"..•• : . ;;
"NRC-Rapport 1 9 8 3 " , / . c , IV-5.
"NRC-Rapport 1983", / . c , IV-8-9.
Hearing before the Subcommission on Energy and the Environment of the House Comm. on Intenor
and Insular Affairs, 99th Congress, 1st Session, 1985, 194 en 2 0 1 .
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limiet". Voorstanders van een onbeperkte aansprakclijkheid waren van oordeel dat de nucleaire
Industrie sinds haar ontstaan voldoende was gegroeid om deze onbeperkte aansprakelijkheidslast
te dragen en dat een beperkte aansprakelijkheid een ongeoorloofde subsidie betekende aan de
nucleaire industries Senator Hart stelde dat een beperking van de aansprakelijkheid de prikkel
wegnam die uitgaat van het gewone aansprakelijkheidsrecht om zo veilig mogelijk met kernencr-
gieomtegaan .

Vooral de kemenergie-industrie was fel gekant tegen alle voorstellen die in mindere of meerdere
mate leidden tot de opheffing van de beperkte aansprakelijkheid. Voor hen was en blijft de be-
perkte aansprakelijkheid de gu/d /?ro ^uo voor het opheffen van een aantal obstakels die in het
gewone aansprakelijkheidsrecht de compensatie van slachtoffers zouden verhinderen, zoals de
introductie van risicoaansprakelijkheid. Bovendien was een beperking van dc aansprakelijkheid
noodzakelijk om weer te geven dat de beschikbare fondsen beperkt waren, aldus dc industrie™.
Elke verhoging van de aansprakelijkheid zou volgens de kernenergie-industrie het in de Price-
Anderson neergelegde evenwicht tussen hun eigen belangen enerzijds en die van de slachtoffers
anderzijds verstoren75

Tengevolge van de felle tegenstand van de
industric en van de verzekeringssector, werd
het aanvankelijke voorstel van de NRC afge-
zwakt tot een compromis.Enerzijds blecf de
beperking van de aansprakelijkheid behou-
den; anderzijds werd het bedrag van de retro-
actieve premies aanzienlijk verhoogd van 5
miljoen dollar tot 63 miljoen dollar per reac-
tor, met dien verstandc dat de jaarlijkse bij-
drage niet meer kan bedragen dan 10 miljoen
dollar. Deze bepaling reflecteert duidelijk de
voorstellen van de NRC, met name een be-
perking van de jaarlijks te betalen rfe/erred
premwm tot 10 miljoen dollar. Anderzijds
werd de totale bijdrage van de exploitanten in
de tweede schijf verhoogd tot 63 miljoen
dollar per reactor.

In miljoen dollar

200

Situatiein 1988

Retrospectieve premie van 63 miljoen
dollar/kerninstailatie, met maximum
van 10 miljoen dollar per jaar (collcc-
tief)

Aansprakelijkheidsverzekering van de
exploitant (individueel)

Concreet betekent dit dat indien zich een zwaar kemongcval voordoet, een exploitant die niet
aansprakelijk is voor dat ongeval, er toch toe zal gehouden zijn om tussen tc komen in de tweede
collectieve schijf. Opmerkelijk is ook dat het maximumbedrag van de standard rfe/erra/pre/H/um
ten minste om de vijf jaar dient te worden aangepast volgens de evolutie van de index der con-

Voor meer bijzonderheden: zie Berkovitz, D., "Price-Anderson Act: Model Compensation Legislation?
-The Sixty-Three Million Dollar Question", o.c, 19e.v.
Hearing before the Subcommission on Energy and the Environment of the House Comm. on Interior
and Insular Affairs, 99th Congress, 1st Session, 1985, 564.
Reauthorization of the Price-Anderson Act, 1985: hearings before the Subcomm. on Nuclear Regula-
tion of the Senate Comm. on Environment and Public Works, 99th Congress, 1st Session, 14-15.
Reauthorization of the Price-Anderson Act, 1985: hearings before the Subcomm. on Nuclear Regula-
tion of the Senate Comm. on Environment and Public Works, 99th Congress, 1st Session, 237.
Berkovitz, D.M., "Price-Anderson Act: Model compensation Legislation? The sixty-three million
dollar question", o.c, 24.
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sumptieprijzen™. Respectievelijk in 1993 en in 1998 werd de premie aangepast; de exploitantis
verplicht om per installatie 83,6 miljoen dollar bij te dragen - het maximum van 10 miljoen dollar
per jaar blijft behouden.

De door de NRC geformuleerde voorstellen leidden in ieder geval tot een aanzienlijke verbetering
van de positie van slachtoffers: de beschikbare fondsen werden ongeveer vertienvoudigd tot 7
miljard dollar".

Hoewel de bescherming voor exploitanten dus bleef bestaan na de amendementen van 1988, nam
het Congres zich voor de snelle en volledige schadevergoeding te garanderen™. Er blijkt weinig
twijfel te bestaan aangaande de strekking van deze bepaling: na een ongeval waarbij de totale
schade groter is dan het beschikbare schadevergoedingsbedrag (aansprakelijkheid van de exploi-
tant plus retroactieve dekking), zal het Amerikaanse parlement bekijken hoe een vo//e<%e schade-
loosstelling kan worden bereikt".

In het licht hiervan werd de Presi'den/iW Co/nm('.s,s/0n on Catas/rop/iic Afoc/ear /4ccztfenta gecre-
eerd^°, die via aanbevelingen diende aan te geven hoe een dergelijke volledige schadeloosstelling
kon worden bereikt. In het algemeen wilde deze commissie tegemoet komen aan de toenemende
vrees dat de bestaande rechtsregels moeilijk konden worden toegepast op grote catastrofen zoals
een emstig kemongeval*'. Op 20 augustus 1990^ bracht de presidentiele commissie een rapport
uit met aanbevelingen omtrent een drietal thema's:
• inzake civielrechtelijke procedures en aansprakelijkheid teneinde alle gegronde vorderingen

op een evenwichtige, snelle en efficiente wijze toe te kennen;
• inzake procedures die de prioriteiten vastleggen voor het geval de totale schade de beschikba-

re fondsen dreigt te overschrijden;
• en inzake procedures of normen op basis waarvan kan worden beslist of schadevergoeding

wordt toegekend voor latente letselschade".

In het kader van dit onderzoek zou het te ver voeren dit lijvige rapport in detail te bespreken,
mede gelet op het feit dat het slechts om aanbevelingen gaat. Van belang is dat deze presidentiele
commissie aanbevelingen heeft geformuleerd met het oog op de snelle afhandeling van rechtsza-
ken inzake kernongevallen. Het is de bedoeling dat de regels van het aansprakelijkheidsrecht

42 USCS § 2210 (t).
Price-Anderson Amendments Act of 1988, Pub. L., N° 100-408, 1988, 102 Stat. 1067.
"In the event of a nuclear incident involving damages in excess of the amount of aggregate public
liability (...), the Congress will thoroughly review the particular incident (...) and will take (...) what-
ever action is determined to be necessary (including approval of appropriate compensation plans and
appropriation of funds) to provide/M// onrf /vo/npf co/npensafion to the public for all public liability
claims resulting from a disaster of such magnitude" 42 USC § 2210 (e) (2) (onze cursivering).
Heimann, F.F., "The U.S. Liability protection system for nuclear power plants", Me/ear /(ccirfentt
LioW/iV/M <wrf Gwaramees, OECD/NEA-IAEA, Helsinki, 1993, 419; Saltzman, J., "Conclusions of the
Presidential Commission on Catastrophic Nuclear Accidents", Mvc/ear /fcciY/e/itt. LIOWWIM OIK'
Guarantee.?, OECD/NEA-IAEA, Helsinki, 1993, 267.
42 USC § 2210 (1). Zoals de naam van de commissie suggereert, werden de leden ervan benoemd door
de president. In feite bestaat (bestond) de commissie uit vertegenwoordigers van de regering, de indu-
strie, ingenieurs, verzekeraars en advocaten met ervaring in aansprakelijkheidsvorderingen.
Saltzman, J., "Conclusions of the Presidential Commission on Catastrophic Nuclear Accidents", o-t.
269.
Namelijk uiterlijk twee jaar na het van kracht worden van de Price-Anderson Amendementen van
1988.
42 USC §2210 (I), (3). •
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worden aangevuld door een aantal maatregelen die een efficient beheer beogen van de voor
slachtoffers beschikbare fondsen. Zo is in maatregelen voorzien om enerzijds zeer snel grote
bedragen te genereren en anderzijds om bepaalde delen van deze fondsen achter de hand te hou-
den voor later vast te stellen schade. ,, . ., *

Andere wijzigingen doorgevoerd in 1988 houden in dat ook de kosten van preventieve evacuaties
en de gerechtskosten onder de aansprakelijkheidsdekking vallen. Tenslotte moet de NRC binnen
de 90 dagen nadat een rechtbank heeft vastgesteld dat de aansprakelijkheid van een enkel kernon-
geval het bedrag van de beperkte dekking overtreft, een "comprehensive compensation plan"
voorleggen aan het Congres. . . : .

Na de bespreking van de doelstelling van de Price-Anderson en de wijzigingen die inmiddels aan
deze wet werden aangebracht, worden hieronder de voornaamste bepalingen van de Price-
Anderson Act anno 2000 besproken.

2.4. Koor/iaamxCe Aepa/r/ige/i van ae Pr/ce-,4«aer.s0Ji /4cf ait/10 2000

De Price-Anderson Act regelt de aansprakelijkheid en schadevergoeding indien een kernongeval**
plaatsvindt tengevolge van activiteiten van NRC-vergunninghouders en van contractpartners van
de DOE. Met NRC-vergunninghouders ("NRC licensees") worden in de eerste plaats de grote
commerciele elektriciteit producerende keminstallaties bedoeld^. De activiteiten van contractan-
ten van DOE omvatten onderzoek, ontwikkeling en testen van kemwapens, de ontwikkeling en
onderzoek van kernenergie en activiteiten verbonden met radioactief afval**. De Price-Anderson
Act is enkel van toepassing op kernongevallen die zich op het grondgebied voordoen van de
Verenigde Staten, zelfs indien een dergelijk ongeval eveneens schade veroorzaakt buiten de VS".

In eerste instantie worden in deze paragraaf de grote basisprincipes besproken van de Price-
Anderson Act (§ 2.4.1). Na de analyse van deze basisprincipes wordt de bijzondere rol belicht van
de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission (§ 2.4.2). .

2.4.1. Basisprincipes

Een aantal basisprincipes van de Price-Anderson Act is gelijklopend met die van het internatio-
nale nucleaire aansprakelijkheidsrecht: ook in het Amerikaanse kernenergierecht wordt een sys-
teem van risicoaansprakelijkheid gehanteerd (§ 2.4.1.1) en wordt de aansprakelijkheid van de
exploitant van de keminstallatie beperkt (§ 2.4.1.2). Daarentegen is geen sprake van juridische

Deze term wordt als volgt gedefinieerd: "the term "Nuclear Incident' means any occurrence, including
an extraordinary nuclear occurrence, within the United States causing, within or outside the United
States, bodily injury, sickness, disease, or death, or loss of or damage of property, or loss of use of
property, arising out of or resulting from the radioactive, toxic, explosive, or other hazardous properties
of source, special nuclear or byproduct material" 42 USC § 2014 (q).
Ook bepaalde installaties waar kernbrandstof wordt aangemaakt en onderzoeksreactoren die niet aan
DOE toebehoren vallen onder deze regeling; deze zijn echter van minder belang in het kader van dit
onderzoek.
McNett, "Nuclear Indemnity for Government Contractors Under the Price Anderson-Act", />uWic
Cowrac/£aw./ou/vja/, vol. 14, n° 1, 1983.
Lowenstein, R., "The United States Indemnity Program for Atomic Energy Activities within the United
States", in Mayda, J. (ed.), /ffo/mc Energy onrf Low, Interamerican Symposium, School of Law, Uni-
versity of Puerto Rico, 1959, 128 (hierna genoemd: /Ifomfc Energy anrf Z,atv).
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kanalisatie van aansprakelijkheid, maar wel van economische kanalisatie (§ 2.4.1.3). Tenslotte
worden enkele andere elementen van de Price-Anderson Act besproken (§ 2.4.1.4).

Zoals reeds aangegeven komt het in 1966 ingevoerde begrip "Extraordinary Nuclear Occurrence"
neer op een regime van risicoaansprakelijkheid. Zodra de NRC, op basis van enkele vooraf-
gaandelijk vastgestelde criteria oordeelt dat een kernongeval een ENO is, kan de exploitant be-
paalde verweermiddelen waarover hij beschikt overeenkomstig het aansprakelijkheidsrecht vande
Staat wiens recht op de zaak van toepassing is, niet inroepen. Belangrijk hierbij is het feit datde
Price-Anderson Act als dusdanig geen wijzigingen aanbrengt aan het aansprakelijkheidsrecht van
de verschillende staten^ omdat werd geoordeeld dat een federale tussenkomst op dit vlak onge-
wenst was, gelet op het feit dat het aansprakelijkheidsrecht tot de bevoegdheid van de verschil-
lende staten behoort.

In de mate waarin de aansprakelijkheidswetgeving van de Staat in kwestie een algemene risico-
aansprakelijkheid oplegt aan de exploitant van een kerninstallatie, is deze bepaling van de Price-
Anderson Act minder relevant geworden.

Ten tweede wordt ook onder de Price-Anderson Act de aansprakelijkheid beperkt, met dien ver-
stande dat het totale beschikbare bedrag voor slachtoffers uit twee schijven wordt samengesteld:
de aansprakelijkheidsdekking van elke individuele exploitant enerzijds en het collectieve systeem
van retroactieve premies anderzijds. -

De exploitant is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een bedrag dat
beschikbaar is op de private verzekeringsmarkt (200 miljoen dollar in het jaar 2000). Dit bedrag
vormt dus de eerste schijf van het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag. Het bedrag van
200 miljoen dollar is niet vastgelegd in de Price-Anderson Act. De NRC pleegt regclmatig over-
leg met de verzekeringsindustrie; zodra deze meldt dat er bijkomende capaciteit beschikbaar is,
vaardigt de NRC een verordening uit waarbij de exploitanten worden verplicht om zich voor dit
nieuwe bedrag te verzekeren.

Indien de schade uit een kernongeval dat bedrag te boven gaat, treedt het in 1975 ingevoerde en in
1988 gewijzigde systeem van bijkomende financiele bescherming (re/raspect/ve raz/ng/?/an) in
werking, hetgeen inhoudt dat elke exploitant die van de NRC een vergunning heeft gekregen,
verplicht is een retroactieve premie te betalen gelijk aan diens proportionele deel van het bijko-
mende verlies. Sinds de aanpassing aan de inflatie in 1998, bedraagt de bijdrage in de tweede
schijf 83,9 miljoen dollar per reactor (91,77 miljoen euro)" met een maximum van 10 miljoen
dollar per jaar (10,93 miljoen euro).

/teport /V 22P5, Senate, 84th Congress, 2d Session, Amending the Atomic Energy Act, 22 juni 1956,
6; Lowenstein, R., "The United States Indemnity Progamme for Atomic Energy Activities within the
United States", in Mayda, J. (ed.), "Atomic Energy and Law", Ac, 127; Murphy, A.W., "Principlesof
United States Law governing Liability for Nuclear Accidents", in Mayda, J. (ed), "Atomic Energy and
Law",/.c, 121.
42 USCS § 2210 (b) (1): "The Commission shall require licensees that are required to have and main-
tain primary financial protection equal to the amount of liability insurance available from private

654



Hoofdstuk 13 - Het nucleaire risico in de Verenigde Staten

Einde 2000 participeerden 106 reactors in het systeem van bijkomende financiele bescherming. In
detweede collectieve schijf was bijgevolg 8,89 miljard dollar of 9,73 miljard euro beschikbaar.
Rekening houdend met de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant, namelijk 200 miljoen
dollar bedroeg, op het einde van het jaar 2000, het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag in
de Verenigde Staten 9,11 miljard dollar of 9,96 miljard euro (401,78 miljard BEF of 21,95 miljard
NLG). Dit bedrag is dus meteen het bedrag van de maximale aansprakelijkheid van de exploitant
van een kerninstallatic in de VS. Boven dit bedrag zal noch hij, noch een andere persoon aanspra-
kelijk kunnen worden gesteld*°.

Hier moet er wel aan worden herinnerd dat het bedrag dat de exploitant in de tweede schijf moet
ler beschikking moet stellen, jaarlijks niet meer mag bedragen dan 10 miljoen dollar. Bij een zeer
emstig kernongeval dat bijvoorbeeld een schade van 10 miljard dollar veroorzaakt, zullen alle
exploitanten dus gedurende negen jaar na het ongeval jaarlijks hun bijdrage moeten leveren".

Zelfs indien de totale schade van een kernongeval het totale beschikbare bedrag zou overtreffen,
schrijft de Price-Anderson Act voor dat het Congres het ongeval zal beoordelen en de nodige
maatregelen zal nemen om snelle en volledige compensatie van schade te bereiken'^. Hiertoe is de
regering gemachtigd een belasting kan heffen ten laste van de exploitanten, waarvan de opbrengst
zal dienen om de schade die groter is dan 9,11 miljard dollar te vergoeden.

Niettegenstaande de wijzigingen die de Price-Anderson Act heeft ondergaan sinds 1957, werd
door tegenstanders van de Price-Anderson Act de grondwettelijkheid van beperkte aansprakelijk-
heid van de exploitant in vraag gesteld. In 1973 daagde de Carolina Environmental Study Group
de bouwer van twee kerninstallaties (Duke Power Company)" voor de rechter, waarbij de eisers
aanvoerden dat de beperking van de aansprakelijkheid onder de Price-Anderson Act ongrond-
wettelijk was. Het District Court van Noord-Carolina stelde de eisers in het gelijk omdat de be-
perking van de aansprakelijkheid strijdig werd geacht met de c/we/jrocew-bepaling van het Vijfdc
Amendement. De rechter oordeelde dat het beschikbare schadevergoedingsbedrag niet op ratione-
le wijze de mogelijke schade reflecteerde, dat de Price-Anderson Act onverantwoordelijk gcdrag
inzake veiligheid en milieubescherming aanmoedigde en dat er geen redenen voorhanden waren
die de beperking van de aansprakelijkheid konden rechtvaardigen. Tczelfdertijd oordeelde de
rechter dat de Price-Anderson Act strijdig was met het gelijkheidsbeginsel aangezien de kosten
van de productie van kernenergie werden gelegd op de schouders van een op arbitraire wijze
gekozen segment van de maatschappij, namelijk de slachtoffers van een kernongeval.

Duke Power maakte vervolgens de zaak aanhangig bij het Supreme Court''' dat op 26 juni 1978
de eerdere uitspraak ongedaan maakte door te verklaren dat de Price-Anderson Act wel degelijk
in overeenstemming was met de Amerikaanse grondwet. Het Hof steunde zich hierbij voorname-

sources to maintain, in addition to such primary financial protection, private liability insurance avail-
able under an industry retrospective rating plan providing for premium charges deferred in whole or
major part until public liability from a nuclear incident exceeds or appears likely to exceed the level of
the primary financial protection required of the licensee involved in the nuclear incident".
Marrone, J., "Closing the circle of Protection for the Public - the Evolution of the System in the United
States", in "Nuclear Accidents. Liabilities and Guarantees", Ac, 376-377.
Uiteraard zal daamaast op ook de aansprakelijkheidsverzekering dienen tussen te komen van de exploi-
tant in wiens installatie het ongeval heeft plaatsgevonden.
42 USCS § 2210 (e) (2).
Carolina Environmental Study Group Inc. vs. United States Atomic Energy Commission, 431 F. Supp.
203(W.D.N.C. 1977).
Duke Power Co. vs Carolina Environmental Study Group Inc., 438 US 59 (1978).
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lijk op de ratio legis van de Price-Anderson Act en oordeelde dat het volkomen legitiem was de
aansprakelijkheid te beperken met het oog op het aanmoedigen van de prive-industrie. Het Hof
beschouwde de beperking van de aansprakelijkheid als een klassiek voorbeeld van economische
regulering waarbij een evenwicht werd gevonden tussen de lasten en de voordelen van economi-
sche expansie; op een dergelijke regulering rustte een vermoeden van grondwettigheid. Het enke-
le feit dat de schade uit een kemongeval veel hoger kon zijn dan het bedrag van 560 miljoen
dollar, bctekende volgens het Supreme Court niet dat dit bedrag op arbitraire wijze zou zijn geko-
zen omdat bij schade die dit bedrag overtreft, het Congres de nodige maatregelen kan nemen om
het publiek op adequate wijze te beschermen. Verder oordeelde het Hof dat de Price-Anderson
Act geen aanleiding gaf tot onveranrwoordelijk gedrag, gelet op de uitgebreide en strenge ver-
plichtingen van de exploitant bij de vergunningverlening en gelet op het feit dat de exploitant zelf
aanzienlijke schade kan lijden bij een kemongeval. :; - '

De Duke Power-zaak is opmerkelijk te noemen omdat het een van de enige zaken is waar de
grondwettigheid van de beperking van de aansprakelijkheid ter discussie werd gesteld. Zonderde
argumenten van het Supreme Court op haar merites of tekorten te willen beoordelen, is het ons
inziens van belang te wijzen op het tijdstip waarop de beslissing is tot stand gekomen. De zaak is
aanhangig gemaakt in 1973, toen de geloofwaardigheid van de USAEC ernstig ter discussie stond
- een jaar later zouden de taken van de USAEC worden verdeeld over de Nuclear Regulatory
Commission (NRC) enerzijds en de Energy Research and Development Administration (ERDA)
anderzijds". Daarnaast velde het Hof zijn arrest in een periode toen de veiligheid van kerninstal-
laties nauwelijks ter discussie stond en de kans dat zich een ernstig kemongeval voordeed nage-
noeg onmogelijk werd geacht. Toch is de Duke Power-zaak belangrijk omdat de rechtbank van
een deelstaat heeft aanvaard dat een federale wet een aansprakelijkheidsbeperking invoert.

2.4./. 5. fco/10/m.stAe £ana/<sa/ze

In hoofdstuk 4 werd reeds aangegeven dat het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrechteen
systeem hanteert van economische kanalisatie, en niet van juridische kanalisatie van aansprake-
lijkheid zoals in de verdragen van Parijs en Wenen en zoals ingevoerd in het Belgische en Neder-
landse nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

In essentie voorziet de Price-Anderson Act in een compensaticsysteem bij kernongevallen. De
exploitanten zijn verplicht om zowel een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten alsom
te participeren in de collectieve schijf (retrospectieve premie per kerninstallatie). Dit compen-
satiesysteem, dat volledig door de exploitanten wordt gespijsd, is echter niet enkel van toepassing
op de exploitant van de kerninstallatie, maar op elke "person /ntfe/nni/ierf"". Dit impliceert dat
elke persoon die naar aanleiding van een kemongeval zou worden aansprakelijk gesteld, het
voordeel kan genieten van de via de Price-Anderson Act ter beschikking gestelde fondsen. Perso-
nen die bijvoorbeeld onderdelen hebben geleverd of onderhoudswerkzaamheden hebben uitge-
voerd kunnen weliswaar worden aansprakelijk gesteld, maar zij zullen het genot kunnen hebben
van deze fondsen. Dit systeem wordt ook omschreven als een "omnibus dekking". In deze context
dient te worden benadrukt dat dit betekent dat de beperkte aansprakelijkheid ook geldt voor deze
andere personen.

Cfr. i/i/ra, in § 2.4.3 van dit hoofdstuk.
Dit begrip omvat volgens artikel 42 USCS § 2014, immers niet alleen de persoon met wie een indemni-
ty agreement is afgesloten of de persoon die is verplicht een financiele zekerheid in stand te houden,
maar ook elke persoon die aansprakelijk kan worden gesteld.
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Met het begrip "person indemnified" wordt dus niet het slachtoffer van een kernongeval be-
doeld", maar elke persoon die geniet van de door de exploitant afgesloten verzekeringsdekkingen
(zowel in de eerste als in de tweede schijf). Ook al heeft een ander daadwerkclijk het ongeval
veroorzaakt, toch zal de verzekering van de exploitant dienen tussen te komen; onder de Price-
Anderson Act wordt de (beperkte) schadevergoedingsplicht dus gekanaliseerd naar de exploitant
van de keminstallatie^.

Toen bij de voorbereiding van de wijziging van de Price-Anderson Act van 1966 de vraag aan de
orde werd gesteld of een systeem van juridische kanalisatie diende te worden geintroduceerd,
werd geoordeeld dat een adequate bescherming van het publiek ook kon worden verwezenlijkt
zonder een dergelijkc verregaande ingreep in het aansprakelijkheidsrecht". Uit de eerdere analyse
is reeds gebleken dat de VS, ook bij de aanvang van de eenentwintigste eeuw, vasthouden aan
deze economische kanalisatie en dat zij niet bereid zijn om een systeem van juridische kanalisatie
van aansprakelijkheid in te voeren. . ~

2.4./.4. Over/ge 6e/?a/ingen .-."..

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van enkele bepalingen van de Price-Anderson Act
die niet in detail zullen worden besproken. Het betreft voornamelijk regels van procesrechtelijke
aard. . ._. . . , . .. i. • :

In de eerste plaats vallen de "legal costs" van aansprakelijkheid binnen de aansprakelijkheids-
limiet van de Price-Anderson Act. Dit impliceert dat de kosten die een exploitant moet maken om
zich te verdedigen, deel uitmaken van de aansprakelijkheidslimiet. De verzekeraar dient geen
bijkomende sommen ter beschikking te stellen.

De Price-Anderson Act bevat ook een bevoegdheidsbepaling: bevoegd is het United States Dis-
trict Court van het district waar het kernongeval heeft plaatsgevonden, ongeacht de nationaliteit
van de klager en ongeacht het bedrag van de vordering'°°.

Indien wordt vastgesteld dat de schade uit een kernongeval het totale beschikbare schadevergoe-
dingbedrag dreigt te overtreffen, zal de NRC een rapport dienen op te stellen dat de nodige maat-
regelen voorstelt teneinde de nodige fondsen te vinden voor dat deel van de schade dat het totale
schadevergoedingsbedrag overtreft"".

Bovendien wordt uitdrukkelijk gesteld dat ook de kosten van preventieve evacuatie vallen onder
de aansprakelijkheidsdekking van de Price-Anderson Act, zelfs indien later wordt vastgesteld dat

Gautron wees reeds op de mogelijke verwarring van deze term: Gautron, R., "La responsabilite' civile
et la protection financiere en raison des risques atomiques aux Etats-Unis", in Puget, H., o.c., 72.
Brown, O. F. II, "Nuclear Liability Coverage Developments in the United States of America", /Vuc/ear
Alter ,/ura '93, AIDN/INLA, Rio, II.5.6-2; Brown, O.F. II, "Recent Developments in the Areas of Nu-
clear Liability Coverage in the United States of America and International Regimes", PATRAM '95, 2;
Shapar, H.K., "La legislation relative a lMndemnisation des dommages nucleaires aux Etats-Unis", o.c,
55; A7?C-/?e/?ort /P95, 3.
Cfr. rapro, in § 2.2.9.1 van hoofdstuk 4.
42 USCS § 2210 (n), (2).
Een dergelijk rapport wordt een "compensation plan" genoemd, zie 42 USCS § 2210 (i).
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geen kemongeval hecft plaatsgcvonden. Tenslotte wordt een beperking aangebracht aan het aantal
gevallcn waarin een rechtbank punitive damages kan toekennen"".

De bespreking van de voornaamste bepalingen van de Price-Anderson Act wordt afgerond door
stil te staan bij de ro! van de Nuclear Regulatory Commission.

2.4.2. De Nuclear Regulatory Commission (NRC)

De NRC is de opvolger van de Atomic Energy Commission. Reeds van bij haar oprichting stond
de rol van de USAEC ter discussie omdat de USAEC zowel een controlerende als een promotio-
nele functie had. Doordat beide functies vcrenigd waren in een enkel agentschap kwam haar
geloofwaardigheid met betrekking tot haar veiligheidsprogramma in het gedrang. De USAEC
werd in 1974 opgcheven door de Energy Reorganisation Act '" en haar bevoegdheden werden
verdeeld over twee nieuwe agentschappen: de Nuclear Regulatory Commission (NRC) en de
Energy Research and Development Administration (ERDA). Later werd de ERDA opgenomen in
het Department of Energy (DOE). De NRC heeft de licentiefunctie van de USAEC overgenomen,
terwijl het DOE als taak heeft meegekregen kemenergie te promoten.

Van belang is het feit dat de NRC een onafhankelijk regelgevend orgaan is met eigen rechtsper-
soonlijkheid dat ter uitvoering van haar taken over uitgebreide bevoegdheden beschikt inzake
regelgeving'"''. De NRC bestaat uit vijf leden waarvan de voorzitter wordt aangeduid doorde
President van de Verenigde Staten. Jaarlijks overhandigt de NRC aan de President een verslag
van haar werkzaamheden. Hoewel de NRC in de beginjaren een aarzelend beleid voerde, maakte
zij na het ongeval in Three Mile Island ten voile gebruik van haar bevoegdheden en heeft zij
sindsdicn een stcvige reputatie verworven als onafhankelijk regulerend orgaan op het gebied van
veiligheidsaspecten bij het gebruik van kemenergie"". De door de NRC uitgevaardigde regulc-
ring wordt gepubliceerd in titel 10 van de t/ni/e</ Stores Cot/e o/Ferfera/ /tegu/a//o/is (CFR).

2.5. De vcrwac/r/e H>(/zigf'fi££if i« 2002

De Atomic Energy Act verplicht de NRC om ter voorbereiding van een wijziging aan de Price-
Anderson Act, een rapport in de diencn bij het Amerikaanse Congres. Een belangrijk deel van een
dergelijk rapport zijn de aanbevelingen van de Nuclear Regulatory Commission. In augustus 1998
werd het rapport gepubliceerd dat betrekking heeft op de vraag of de Price-Anderson Act in 2002
al dan niet zal worden verlengd. Hieronder worden de belangrijkste elementen van dat rapport
besproken.

Een van de belangrijkste uitdagingen van het Price-Anderson systeem naar de toekomst, is de
vraag wat er dient te gebeuren met de bedragen beschikbaar in de tweede schijf. Aangezien deze
bedragen afhankelijk zijn van het aantal reactoren valt een emstige daling van de beschikbare
bedragen te verwachten naarmate ook het aantal kerninstallaties afheemt. Zo wordt verwacht dat
tegen 2013 ongeveer 34 keminstallaties zullen zijn stilgelegd"* - deze installaties zullen dan
gedurende 40 jaar operationeel zijn geweest. Indien geen bijkomende kerninstallaties worden
gebouwd en indien de levensduur van de huidige installaties niet wordt verlengd, dan zal de laats-

42 USCS § 2210 (s).
Afgekondigd op 11 oktober 1974,42 USC 5801.
42 USC 5801 en 5841.
Website van NRC: http://www.nrc.gov: "A short history of Nuclear Regulation, 1946-1992".

/PP«, 29.
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te reactor in de VS worden stilgelegd in 2035; dan zullen in de tweede schijf geen fondsen meer
beschikbaar zijn. . , . . • ,

De NRC heeft berekend dat, indien het bedrag van de eerste schijf en de retrospecticve premie
van de tweede schijf gelijk blijven, in 2013 in totaal nog 4,48 miljard dollar beschikbaar zal
zijn"". Een behoud van het huidige totale beschikbare bedrag tegen 2008 vereist dat het bedrag
van de tweede schijf stijgt met 10 a 28 %; tegen 2013 is zelfs een stijging nodig tot 120%"". In
het licht hiervan heeft de NRC volgende aanbevelingen geformuleerd.

In de eerste plaats stelt de NRC een verdubbeling voor van de jaarlijkse limiet in de tweede schijf
-dus van 10 naar 20 miljoen dollar per jaar. Dit heeft geen effect op het totale beschikbare bedrag
in de tweede schijf, maar zal ervoor zorgen dat na een kcrnongeval de bedragen 5ne//er ter be-
schikking zullen worden gesteld. Concreet betekent dit dat de totale bijdrage van een exploitant
(83,9 miljoen dollar per installatie) uiterlijk na iets meer dan vier jaar na het kemongeval be-
schikbaar moet zijn - in plaats van na negen jaar.

Door de mogelijke aanzicnlijke daling van het aantal kcrninstallaties en de daaraan gekoppelde
daling van de beschikbare bedragen in de tweede schijf, luidt de tweede aanbeveling van de NRC
dat in 2002 de Price-Anderson Act slechts voor 10 jaar zou worden verlengd en niet voor 15 jaar
zoalsin 1988'°*.

Een ree'le vcrhoging van het beschikbare bedrag moet volgens de NRC vooral komen van een
verhoging van de eerste schijf; het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering is inderdaad
lange tijd constant gcbleven. Het bedrag werd niet aan de inflatie aangepast; de limiet van 200
miljoen dollar is inderdaad reeds van kracht sinds de laatste wijziging van de Price-Anderson Act
in 1988"". Daarom spoort de NRC de nucleaire verzekeringspool ertoe aan tc onderzocken in
welke mate de aansprakelijkheidsverzekering aanzienlijk kan worden vcrhoogd'". American
Nuclear Insurers (ANI) lijkt in te stemmen met een aanzienlijke verhoging van de aansprakelijk-
heidslimiet, bij de aanpassing van de Price-Anderson Act in 2002"^.

Tenslotte stelt de NRC voor dat wijzigingcn die aan de Price-Anderson Act zullen worden aange-
bracht, consistent zijn met de verplichtingen van de Verenigde Staten, zodra zij het Vcrdrag inza-
ke Bijkomende Compensatie zullen hebben geratificeerd . Grosso modo kunncn de VS dit
Verdrag ratificeren zonder grote wijzigingen te moeten aanbrengen aan de Price-Anderson Act;
voornamelijk inzake het territoriale toepassingsgebied lijkt een aanpassing aangewezen"*. Bij de
voorbereiding van de ratificatie van dit Verdrag door de VS, lijken evenwel heel wat discussics te
bestaan over de vraag wie uiteindelijk zal moeten instaan voor dc bedragen uit de tweede schijf
van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie. Volgens dit Verdrag moeten de verdragspartij-
en namelijk publicke fondsen ter beschikking stellen. De ratificatie van het Verdrag inzake Bij-

MJC/teport /99S, 36.
AWCfleport /9Pfi, 35.
A7?C Report / 995, 131.
Indien het bedrag zou zijn aangepasl aan de inflatie, dan zou de limiet in 1998 zijn gestegen naar 275
miljoen dollar (A«C /feport /99<S, 98).
AWCfcpo«/99S, 131.
Quattrochi, J.L., "The Price-Anderson Act in the New Millennium. An Insurer's Perspective", in "Nu-
clear Inter Jura 1999", Ac, 255.
A«Cfleport /99S, 123-124 en 132.
Het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie is namelijk eveneens van toepassing in de Exclusieve
Economische Zone.
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komende Compensatie door het Amerikaanse Congres, kan er dus toe leiden dat de overheidstus-
senkomst, die sinds 1982 werd stop gezet, opnieuw wordt ingevoerd"*.

De aanbeveling van de NRC luidt dan ook dat in 2002 de Price-Anderson Act met 10 jaar kan
worden verlengd, gelet op de belangrijke voordelen van het huidige systeem voor slachtoffers van
een kemongeval .

Na de bespreking van de Amerikaanse aansprakelijkheidswetgeving, zal vervolgens aandacht
worden besteed aan de verzekering van het nucleaire risico in de VS. Het spreekt voor zich dat
deze verzekeringsdekking een parallelle evolutie heeft ondergaan als de Price-Anderson Act zelf.

3. VERZEKERING VAN HET NUCLEAIRE RISICO IN DE VERENIGDE STATEN

De bepaling in de Price-Anderson Act die de exploitant verplicht een verzekeringsdekking te
nemen inzake diens aansprakelijkheid tegenover derden, heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan
van een nucleaire verzekeringscapaciteit. Hier wordt nagegaan hoe deze capaciteit is ontstaan en
hoe die is geevolueerd in de loop der jaren, mede in het licht van de hierboven besproken wijzi-
gingen die aan de Price-Anderson Act werden aangebracht. Eerst wordt het ontstaan toegelicht
van de Amerikaanse pools (§ 3.1) en nadien worden de twee pools besproken die in 1997 opde
markt opereren, met name /Imerjcan Afac/ear /nsurers (§ 3.2) en AW/ear £/ec/rj'c

3.3)

J.7. 0/ifttaan v«/i

Zoals hierboven weergegeven, maakte de Atomic Energy Act van 1954 een einde aan het over-
heidsmonopolie en werden private ondememingen aangemoedigd in deze nieuwe industrie te
investeren. In maart 1955 liet de USAEC door een adviescomite inzake verzekeringen ondcrzoek
verrichten naar aansprakelijkheids- en verzekeringsproblemen betreffende het vreedzame gebruik
van kemenergie. Ten aanzien van werknemers verwachtte men weinig problemen omdat aan deze
risico's via de reeds bestaande verzekcringsdekkingen het hoofd konden worden geboden. Daar
tegenover stond dat geen enkele individuele verzekeraar dekking kon verlenen voor het nucleaire
aansprakelijkhcidsrisico tegenover derden. Vandaar verkoos de verzekeringsindustrie om de
krachten te bundelen in een verzekeringspool"^.

In de VS werden in 1956 twee nucleaire verzekeringspools opgericht: A'uc/ear Energy Z.iaiJ//f>'
/nsKrance /te.yoc/a//on (NELIA) en A/u/ua/ ^/o/n/'c £>iergy Z,/ai<7<7y t/m/erwrrters (MAELU)" •

NELIA bestond uit 141 private verzekeringsmaatschappijen die uitsluitend een aansprakelijk-
heidsdekking verschaften van 47,5 miljoen dollar per ongeval. Daamaast richtten de priveverze-
keringen ook NEPIA (Nuclear Energy Property Association) op. De namen en het bestuur van
deze samenwerkingsverbanden zijn in de loop der jaren evenwel gewijzigd. De twee prive-
verzekcraars, NEPIA en NELIA, functionecrden aanvankelijk volledig onafhankelijk van elkaar,

Uiteraard wordt onderhandeld over de wijze waarop de Amerikaanse overheid een regres kan instelien
indien zij zou worden verplicht om deze fondsen ter beschikking te stellen.
/WC/?eport/90S, 128.
Cfr. ii/pro, in § 2.1 van hoofdstuk 6.
Zie hierover ook Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", /.c, 209; Boylan, F., "United States
System. Insurance/Indemnity Protection. Nuclear Energy Risks", Alexander & Alexander, mei 1989,
onuitg., 1.
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maar worden sinds 1978 bestuurd door American Nuclear Insurers (ANI)'". In de loop van de
jaren zeventig zijn NELIA en NEPIA samengevoegd tot ANl'"°.

MAELU daarentegen wcrd opgericht door een aantal onderlinge verzekeringsmaatschappijen; zij
richtten overigens ook MAERP op (Mutual Atomic Energy Reinsurance Pool) dat dekking ver-
leende voor de eigenschade van de exploitant'^'. In 1998 hebben de onderlinge verzekerings-
maatschappijen zich evenwel teruggetrokken uit de nucleaire verzekeringsmarkt'". De reden
waarom deze beslissing werd genomen, zal verderop in dit hoofdstuk worden besproken.

De gezamenlijke aansprakelijkheidsdekking van NELIA en MAELU bedroeg in het midden van
de jaren vijftig 60 miljoen dollar. Analoog aan de evolutie van de vereiste dekking ondcr de Price-
Anderson Act, is deze capaciteit intussen verhoogd tot 200 miljoen dollar. De dekking van ANI
richt zich hoofdzakelijk tot de aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie en is
dus volledig geent op de Price-Anderson Act'".

Inmiddels is ANI niet meer de enige verzekeraar die actief is op de Amerikaanse nucleaire verze-
keringsmarkt; in de loop van de jaren zeventig hebben de exploitanten namelijk een systeem
opgezet van onderlinge verzekering. Dit systeem wordt in § 3.3 besproken; eerst wordt bestudeerd
welke dekkingen beschikbaar zijn via de "klassieke" Amerikaanse nucleaire verzekeringspool.

Hoewel dc Price-Anderson Act voor de dekking van hun aansprakelijkheid tegenover dcrden de
exploitanten duidelijk de keuze laat tussen een aantal alternatieven, waaronder private verze-
kering en onderlinge verzekering, hebben quasi alle exploitanten gekozen voor een dekking via de
private verzekeringsmarkt. De USAEC meldde dat in 1958 slechts een exploitant had verkozen
zich te verzekeren buiten de private verzekeringsmarkt om'".

ANI is de uit private (Amerikaanse) verzekeraars samengestelde nucleaire pool. De pool is een
samenwerkingsverband van ongeveer 150 Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen. In 1996 was
ANI voor 50% herverzekerd bij de andere nucleaire verzekeringspools, bij Lloyds en bij enkele
kleinere herverzekeraars'".

Teneinde een globaal beeld te schetsen van de verzekering van het nucleaire risico in de VS,
worden in eerste instantie de werkzaamheden van ANI toegelicht (§ 3.2.1). Nadien wordt bestu-
deerd welke polissen door ANI worden uitgeschreven (§ 3.2.2) en wordt een overzicht gegeven
van de evolutie van de premies in de loop der jaren (§ 3.2.3). Tenslotte wordt besproken hoe ANI
is tussengekomen tengevolge van het ongeval in Three Mile Island (§ 3.2.4).

De facto werden NEPIA en NELIA in juni 1974 werden samengevoegd tot NELPIA (Nuclear Energy
Liability - Property Insurance Association). Als dusdanig bestuurt ANI enkel NELPIA.
Rockett, L.R., "Financial Protection against Nuclear Hazards", / .c , 23.
Toll, D.R., "Liability: Insurance and Legislative Aspects", Mayda, J. (Ed.), /1/om/c £/iergy anrf £oiv,
Interamerican Symposium, Puerto Rico, November 1959, School of Law, University of Puerto Rico,
133.
M?C Report/PP5, 74.
Boylan, F., "United States System. Insurance/Indemnity Protection. Nuclear Energy Risks", o.c, 1.
Stason, E.B., Estep, S.D. en Pierce, W.J., "Atoms and the Law", / . c , 593.
/fnnua//teport/lM, 1996, 2. , . „ . - ..
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3.2.1. Werkzaamheden van ANI ' *'-*

ANI is een vereniging van verzekeraars die optreedt als beheerder van de verschillende leden; de
vereniging zelf heeft geen rechtspersoonlijkheid. In die hoedanigheid exploiteert ANI drie ver-
schillende syndicaten van verzekeraars. De winsten die in het kader van haar activiteiten worden
geboekt, worden verdeeld tussen de leden, afhankelijk van hun deelnemingspercentage in de ver-
schillende syndicaten. -

Het eerste syndicaat is het "Domes/jc Liafr/ViTy S>W/ca/e", dat nucleaire-aansprakelijkheidsdek-
king aanbiedt aan Amerikaanse exploitanten van kerninstallaties, installaties waar splijtstoffen
worden gemaakt, installaties voor laagradioactief afval en andere nucleaire installaties. Via de
gezamenlijke capaciteit van dit syndicaat kan een aansprakelijkheidsdekking worden geboden tot
het wettelijk vereiste niveau van 200 miljoen dollar, zoals voorzien in de Price-Anderson Act.

Daamaast omvat ANI een syndicaat dat een eigenschadedekking aanbiedt aan de exploitanten
("Domes7/'c Properly SjWi'ca/e"). Door de gezamenlijke capaciteit in dit syndicaat kunnen polis-
sen worden uitgeschreven tot 500 miljoen dollar per kerninstallatie. Een dergelijke dekking kan
zowel als primaire of als bijkomende dekking worden gekocht. ANI bicdt eveneens een bijko-
mendc dekking aan tot een bedrag van 600 miljoen dollar via het "Supplemental Excess Syndica-
te".

Het derde syndicaat in de schoot van ANI, het "Fore/gw .Symtica/e" biedt herverzekeringscapaci-
teit aan voor buitenlandse nucleaire pools. De via dit syndicaat aangeboden dekking bedraagt
maximaal 140 miljoen dollar per site (zowel eigenschade als aansprakelijkheid tegenover derden).

3.2.2. ANI-polissen

In 1997 bood ANI vicr verschillende polissen aan. De eerste is de "Facility Form Policy" en dient
uitsluitend ter dekking van letselschade en schade aan eigendommen van derden. Deze polis is
met andere woorden direct verbonden met de verplichte aansprakelijkheidsdekking van de exploi-
tant onder de Price-Anderson Act. De tweede polis, de "Secondary Financial Protection" of SFP-
polis, dient ter dekking van de tweede schijf onder de Price-Anderson Act, met name de retro-
spectieve premie. De derde polis richt zich tot bedrijven die goederen of diensten leveren aan
kerninstallaties in de VS en wordt de "Suppliers and Transporters Policy" genoemd. Tenslotte
biedt ANI ook een polis aan voor werknemers van kerninstallaties (Facility Worker Form)'*'. De
inhoud van deze laatste polis spreekt voor zich.

De belangrijkstc elementen van de Facility Form-polis kunnen als volgt worden samengevat.
a. De polis is enkel van toepassing op nucleaire aansprakelijkheid voortkomend uit de gevaarlijke

eigenschappen van nucleair materiaal dat zich op de site bevindt of in bepaalde transportmid-
delen.

b. De verzekerde is elkeen die aansprakelijk kan worden gesteld voor de uit een kemongeval
voortvloeiende schade (de zgn. omnibusdekking).

c. De dekking is enkel van toepassing op letselschade, schade aan eigendommen of schade aan
het milieu veroorzaakt door een kemongeval tijdens de polisdekking, indien deze schade werd

Zonder in te gaan op de details van deze polis moet worden aangegeven dat deze dekking van toepas-
sing was voor werknemers die na 1 januari 1988 in dienst zijn gekomen bij een kerninstallatie. Perein-
de 1997 werd deze polis vervangen door een programma voor alle werknemers van de gehele kem-
energie-industrie (ANI, /(/inufl/ flepor/ /9P<5, 5).
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vastgesteld en een vordering werd ingediend tegen de vcrzekerde, ten laatste 10 jaar na het
einde van de polisdekking. Hierbij wordt de eigenschade binnen de site van de cxploitant uit-
drukkelijk uitgesloten.

d Dc polis is enkel van toepassing op accidentele schade, en dus niet op graduele schade.
e Kosten tot herstel van het milieu (clean-up) tengevolge van richtlijnen vanwege de overheid,

zijn eveneens uitgesloten. > .^,- . ,

Geheel overeenkomstig de Price-Anderson Act bevat deze polis een afzonderlijke bepaling - de
(ffl/ver O/Zte/e/wes £Worse/nert/ - op basis waarvan zowel de verzekeraar (ANI) als de verze-
kerde (de exploitant) bij een extraordinary nuclear occurrence een aantal verweermiddelen niet
zullen inroepen. • .

De SFP-polis wordt van belang zodra het bedrag dat onder de Facility Form polis ontoereikend is;
het dekt met andere woorden het stelsel van de retrospectieve premies van de Price-Anderson Act.
De jaarlijksc limiet die onder deze polis wordt uitgekeerd is gelijk aan het bedrag dat de exploi-
tant maximaal jaarlijks ter beschikking moet stellen (momenteel 10 miljoen dollar per jaar).

De Suppliers and Transporters Policy biedt een aanvulling voor die gevallen waar de Price-
Anderson Act niet van toepassing is, bijvoorbeeld bij vervoer van bepaalde stoffen die niet onder
het toepassingsgebied van deze wet vallen.

3.2.3. Premies . •

Bijzondere aandacht dient vervolgens te worden besteed aan de manier waarop de premies wor-
den aangerekend, c.q. de verschillende soorten premies die de exploitanten betalen. In de beginja-
ren van de kernenergie-industrie waren weinig gegevens voorhanden die het mogelijk maakten de
door de verzekeringspools onderschreven risico's in te schatten; dit betekende meteen dat het voor
de pools, zeker in de aanvangsfase, nagenoeg onmogelijk was de actuariele premie te berckenen.

Daarom werd voor de Facility Form Polis, de Suppliers & Transporters-polis en de wcrknemers-
polis een "Industry Credit Rating Plan"'"' gecreeerd. Volgens dit plan werd een groot deel van de
aangerekende premie - varierend tussen 65% en 75% - in een speciaal fonds gestort. Dit geld
dient om toekomstige verliezen te dekken; bij afwezigheid van verliezen gedurende tien jaar, kan
een deel van dit fonds worden terugbetaald aan de verzekerden'^*. Het kredietplan voorziet met
andere woorden in een soort retroactieve reductie van de premie indien zich gecn schadegcvallen
hebben voorgedaan in de afgelopen 10 jaar. Dergelijke premieaanpassingen weerspiegelcn de
crvaring van alle polishouders gezamenlijk vanaf de start van de werkzaamheden in 1957'^.
Dankzij dit Industry Credit Rating Plan werd gedurende deze eerste tien jaar na het ter beschik-
king stellen van de eerste polis, een bedrag van 12,7 miljoen dollar gereserveerd; omdat zich in
die periode geen schadegevallen voordeden, werd een bedrag van 9,7 miljoen dollar aan de ex-
ploitanten geretournccrd™.

Hiema genoemd "het kredietplan".
Toll, D.R., "Liability: Insurance and Legislative Aspects", o.c, 136.
Boylan, F.X., "United States System. Insurance/Indemnity Protection. Nuclear Energy Risks", o.c, 11.
Einde 1976 bedroeg dit fonds 45 miljoen dollar, waarmee het voor sommigen duidelijk was dat de
nucleaire industrie en de overheid erin slaagden een effectief preventiebeleid tc voeren (Marrone, J.,
"The Price-Anderson Act: the Insurance Industry's View", o.c, 609).

663



EflRciCnte preventie en compcnsatie van catastroferisico's

Een bijkomend voorbeeld kan de werking en het doel van het kredietplan verduidelijken: in 1968
verzamelden de pools ongeveer 3,1 miljoen dollar aan premies. Van dit bedrag werd 2,2 miljoen
dollar gereserveerd om schadegevallen te betalen, of om terug te geven aan de polishouders. Tien
jaar later, in 1978, betaalden de pools 99% van de 2,2 miljoen dollar van deze reservcpremie
terug. Het spreekt voor zich dat een dergelijke gunstige evolutie zich enkel kan voordien bij af-
wezigheid van schadegevallen. Doordat ANI is tussengekomen bij het ongeval van Three Mile
Island'^', bedroeg de teruggave van de reservepremie in 1989 slechts 54 % van de ticn jaar eerder
betaalde reservepremies . Cumulatief werd in de periode 1957 tot 1987 door verzekeraars 209
miljoen dollar, ofwel 66% van de totale reservepremies terugbetaald aan de exploitanten'".

De premie die door een exploitant dient te worden betaald hangt in de eerste plaats af van de
risicoanalyse van een ploeg van ingenieurs die de veiligheid van de kemcentrale evalueren en
waarbij rekening wordt gehouden met verschillende risicofactoren zoals de locatie van de installa-
tie en de grootte van de reactor. ANI onderscheidt grosso modo drie verschillende premies. De
standaardpremie is de gewone premie die per kalenderjaar wordt aangerekend overeenkomstig de
door ANI gehanteerde parameters. De voorschotpremie ("advance premium") is de geschatte
standaardpremie voor een gegeven kalenderjaar. De reservepremie tenslotte is het deel van de
standaardpremie bestemd voor het Industry Credit Rating Plan.

De voorschotpremie dient in het begin van elk kalenderjaar te worden betaald ter dekking van het
desbetreffende jaar. Na dat kalenderjaar berekent ANI de standaardpremie van het afgelopen
kalenderjaar. Indien de standaardpremie lager is dan de voorschotpremie, krijgt de verzekerde het
verschil uitbetaald; is de standaardpremie hoger dan de voorschotpremie, dan dient de verzekerde
het verschil bij te passen. Dankzij het systeem van het Industry Credit Rating Plan was het tot nog
toe niet nodig om een dergelijke aanpassing te vragen. Het reservefonds dat door middcl van het
kredietplan wordt gecreeerd, fungeert inderdaad als een soort buffer tussen het geleden verliesen
de tussenkomst van de deelnemende bedrijven: alle vorderingen werden uit het fonds betaald'*'.
In 1996 bedroeg het reservefonds 300 miljoen dollar. Het aanzienlijke inkomen dat via beleggin-
gen door het fonds wordt gegenerecrd, wordt verdeeld tussen de deelnemende bedrijven van het
syndicaat en de herverzekeraars'".

Sinds januari 1997 bedraagt het reservefonds 400 miljoen dollar. Als een gevolg hiervan konde
premie onder de Facility Form polis in dat jaar en in 1998 met telkens 15% worden verlaagd'".
Ingeval door een ernstig verlies het fonds minder bedraagt dan de vooropgestelde 400 miljoen
dollar, zullen de premies opnieuw worden opgetrokken'".

ANI heeft ook een systeem opgezet waarbij de door een individuele exploitant te betalen premie
varieert a rafo van de door hem veroorzaakte verliezen en de veiligheid van zijn reactor. Het
/nc/jviVfaa/ /?/s£ Cra/if Program voorziet in een korting van 9% indien zich gedurende acht jaar
geen schadegeval heeft voorgedaan en in een additionele korting van 6% indien de exploitant de
door ANI voorgeschreven technische aanbevelingen implemented! "*.

Cfr. //i/ra, in § 3.2.4 van dit hoofdstuk.
Boylan, F.X., "United States System. Insurance/Indemnity Protection. Nuclear Energy Risks", o.c, 11-
AWCfleport / 995, 82.
/4nm«j/ Report /f/W, 1996, 6.
/f/mua/ Report -4W, 1996,7.
AWCtfeport/ 995,95. • '
y4/mua/ fleporr /)W, 1996,7. - •
y4«nua/Report/(W, 1996,9. ' "
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De gemiddelde premie die ANI in 1998 aanrekende voor de aansprakelijkheidsdekking in de
eerste schijf bedroeg 2.050 dollar per miljoen aan geboden dekking, ofwel 410.000 dollar voor de
volledige dekking van 200 miljoen dollar'". Een vrij aanzienlijke variatie in de hoogte van de
premies kan worden vastgesteld naargelang de kerninstallatie zich in een afgelegen dan wel in een
stedeiijk gebied beyond'*". Zoals reeds aangcgeven, is de hoogte van deze premie aanzienlijk
gedaald sinds het kredietfonds meer dan 400 miljoen dollar bedraagt: in 1995 bedroeg dc gemid-
delde standaardpremie nog 536.000 dollar, terwijl die in 1998 was gedaald tot 410.000 dollar.

De algemene daling van de premie kan echter niet alleen worden toegeschreven aan het feit dat
het kredietfonds sinds 1997 voldoende omvangrijk is. Met name in 1988 bedroeg de standaard-
premie die werd aangerekend - in dat jaar werd voor het eerst een dekking aangeboden van 200
miljoen dollar - gemiddeld 735.000 dollar per jaar''", terwijl die in 1998 zoals gezegd was ge-
daald tot gemiddeld 410.000 dollar per jaar. Dit impliceert dat de premie in 10 jaar tijd met meer
dan 40% is gedaald. Deze premiedaling moet ook worden gezien in het licht van de toenemende
concurrentie van NEIL, de captive van de exploitanten'^. Het is overigens de forse premiedaling
die ertoe heeft geleid dat MAELU/MAERP heeft besloten zich uit de markt terug te trekken'*-'.

De premie die in 1998 werd aangerekend onder de SFP-polis, bedroeg 7.500 dollar per verzeker-
de reactor. De totale geinde premies onder deze polis bedroegen dan ook 825.000 dollar - toen
waren in de VS 110 reactoren operationeel'''''.

Ten aanzien van de eigenschadeverzekering tenslotte, verleende ANI in 1997 een dekking van
500 miljoen dollar per installatie; de gemiddelde jaarlijkse premie voor deze dekking bedroeg in
1996 ongeveer 1,3 miljoen dollar. . ,

Volledigheidshalve dient te worden aangegeven dat ANI onder druk van de nucleaire exploitanten
een belangrijk deel van de aansprakelijkheidsverzekering in herverzekering heeft gecedeerd aan
NEIL. In 1997, 1998 en 1999 werd telkens 15% overgedragen aan NEIL. Dit impliceert dat NEIL
voor 45% optrccdt als herverzekeraar van ANI'**; bij een kernongeval zal NEIL dus moeten
instaan voor 90 miljoen dollar van de totale schijf van 200 miljoen dollar.

3.2.4. Tussenkomst van ANI ingevolge Three Mile Island

Op 28 maart 1979 vond in de kerninstallatie van Three Mile Island (TMI) een ongeval plaats waar
aanzienlijke schade aan de installatie werd veroorzaakt, en waar een beperkte hoeveelhcid radio-
activiteit in de atmosfeer is terechtgekomen. Op 30 maart 1979 gaf de gouverneur van Pennsylva-
nia het bevel om de bevolking die in de vijf mijlszone rond de reactor woonde, te evacueren'**.
ANI betaalde in totaal 1,4 miljoen dollar voor deze evacuatiekosten''".

^ p
De premie bedroeg respectievelijk 190.500 dollar en 722.500 dollar (A7JC Report 7995, 81).
M?C/?e;>or( 7995,83.
Cfr. m/ro, in § 3.3.

^ AWCflepor/ 7995,95. . ,.
^ AKCTteporf 7995, 82.
^ AftC/teporr 7995, 95.

Na deze beslissing werden naar schatting 140.000 mensen ge£vacueerd.
C / , 1984,29.
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Vanaf 2 april was in Harrisburg ANI's claims office operationeel en werden de eerste betalingen
verricht''". Deze eerste uitkeringen dekten de kosten van herlocatie, eten, dringende mcdische
kosten etc. Over het algemeen dienden de slachtoffers hun identiteit te bewijzen vvaardoor ze
konden aantonen dat ze in de geevacueerde zone woonden, en dienden ze een ontvangstbcwijs te
tekenen. Na het ongeval werden meerdere vorderingen, waaronder enkele massavorderingen
ingediend tegen de cxploitant en tegen een aantal leveranciers van TMl''". Twee van deze vorde-
ringen werden buiten de rechtbank geregeld. In 1981 werd een dading afgesloten voor het econo-
misch verlies van bedrijven en individuen die zich binnen een straal van 25 mijl rond de installa-
tie bevonden: ANI keerde 20 miljoen dollar uit. Deze overeenkomst schreef ook voor dat bovenop
deze som 5 miljoen dollar moest worden bctaald met het oog op de oprichting van een gezond-
heidsfonds dat de gevolgcn zou bestuderen van de gezondheidsimpact van het ongeval op de
omwonenden. Vervolgens werd in 1985 14,25 miljoen dollar uitgekeerd aan 280 mensen ingevol-
ge letselschade en "emotional distress""".

In totaal heeft ANI dus ongeveer 40,65 miljoen dollar (44,46 miljoen euro) uitgekeerd tengevolge
van het TMI-ongeval. Maar kort nadat bekend raakte dat een dading was bereikt met een aantal
slachtoffers, werden 2.200 nieuwe vorderingen ingediend. De slachtoffers beweerden eveneens
letselschade en schade ingcvolge emotional distress te hebben opgelopen. Het eerder bereikte
akkoord heeft dus een aantal andere mensen aangemoedigd om eveneens een vordering in te
dienen. ANI beschouwt haar beslissing waarbij ze akkoord ging om buiten de rechtbank een
bepaalde schadevergoeding te betalen, dan ook als een vergissing'". Het wekt dan ook weinig
verbazing dat de proceskostcn naar aanleiding van het ongeval in TMI, zeer omvangrijk zijn:
naast de 40 miljoen dollar uitgekeerde schadevergoeding naar aanleiding van TMI, heeft ANI tot
in 1998 reeds 28 miljoen dollar gespendeerd aan de verdediging tegen de verschillende vorderin-
gen'".

Overigens werden in de periode 1956-1999 bij ANI ongeveer 200 vorderingen ingediend'". In
die periode werd een totaal bedrag uitgekeerd van 157 miljoen dollar, waarvan 45 miljoen dollar
aan schadevergoeding en 112 miljoen dollar (122,5 miljoen euro) aan proceskosten'*'. Het wekt
dan ook weinig verbazing dat de Amerikaanse nucleaire verzekeringspool hamert op het feit dat
deze proceskostcn deel uitmaken van de aansprakelijkheidsdekking, en dus niet moeten worden
betaald bovenop de som van 200 miljoen dollar'". Onder de Price-Anderson Act maken deze
kosten inderdaad deel uit van de verleende dekking.

Quattrochi, J.L., "The Price-Anderson Act in the New Millennium. An Insurer's Perspective", in "Nu-
clear Inter Jura 1999", Ac, 251; Marrone, J., "The Liability Claims Experience of the American Nu-
clear Pools and their Response to the Three Mile Island Accident", in "Nuclear Third Party Liability
and Insurance", / . c , 202.
Co/wmWo /toppo/7, 1984, 29.
Quattrochi, J.L., "The Price-Anderson Act in the New Millennium. An Insurer's Perspective", in "Nu-
clear Inter Jura 1999", Ac, 251.
Quattrochi, J.L., "The Price-Anderson Act in the New Millennium. An Insurer's Perspective", in "Nu-
clear Inter Jura 1999", Ac, 251.
/W?C/tepo/7/99S, 93.
Een beknopt overzicht van deze vorderingen kan worden geraadpleegd in A7JC Report 7995, 85-91.
Voor de openstaande vorderingen werd een totaal bedrag gereserveerd van 321 miljoen dollar (Quat-
trochi, J.L., "The Price-Anderson Act in the New Millennium. An Insurer's Perspective", in "Nuclear
Inter Jura 1999", Ac, 252-253).
Quattrochi, J.L., "The Price-Anderson Act in the New Millennium. An Insurer's Perspective", in "Nu-
clear Inter Jura 1999", Ac, 253.
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j j . A'uc/ear £7«tf/7C /nsurance /.i/mVe*/ (7V£/£> en Wwc/ear A/uma/ Li/mVerf (JVA/L>

NEIL en NML zijn captives van de Amerikaanse nucleaire exploitanten. Alle activiteiten van
NEIL en NML worden geredigeerd vanuit hun filiaal in Wilmington, Delaware. Deze captives
zijn opgericht met als doel te voorzien in een kostenbesparende verzekeringsvorm, het genereren
van een voldoende capaciteit en het opstellen van pertinente technische normen op basis waarvan
derisico's van de verschillende leden kunnen worden ingeschat'".

Hieronder wordt eerst de totstandkoming van NEIL en NML weergegeven (§ 3.3.1), nadien wordt
de door de NRC ingevoerde property rw/e besproken (§ 3.3.2) en wordt aangegeven welke dek-
king inzake eigenschadeverzekering op de markt in de VS beschikbaar is (§ 3.3.3); tenslotte
wordt weergegeven welke premies de exploitanten dienen te betalen (§ 3.3.4).

3.3.1. Totstandkoming NEIL en NML

V66r 1972 werd door de Amerikaanse traditionele verzekeringspools (toen nog NEPIA) ten aan-
zien van de eigenschadeverzekering van de exploitanten geen systeem toegepast waarbij een deel
van de premie kon worden tcrugbetaald indien zich gedurende een zekere tijd geen schadegeval
had voorgedaan. Dit lcidde tot emstige kritieken vanwege de exploitanten die besloten een sys-
teem op te zetten van onderlinge verzekering ("captive")'" met het oog op het dekken van de
eigenschade.

NML werd inderdaad door enkele Amerikaanse exploitanten opgericht in 1973 omwille van de
hoge kosten van nucleaire verzekering, het gebrck aan verzekeringscapaciteit en onvoldoende
technische controles vanwege dc nucleaire verzekeraars. Aanvankelijk werden dan ook enkel de
keminstallaties van dc eigen leden verzekerd'^. In het begin van de jaren '70 bedroeg dc cigen-
schadepremie voor een kerninstallatie 1,25 miljoen dollar voor een dekking van 100 miljocn
dollar (zijndc de maximum capaciteit van de markt). Dit terwijl voor cenzelfde dekking van een
conventionele installatie een premie werd aangerekend van 120.000 dollar. Niet allcen was de
premie voor de dekking van de eigenschade van een kerninstallatie zeer hoog, bovendien was dc
dekking beperkt tot 100 miljoen dollar, terwijl de waarde van een kerninstallatie mccr dan 400
miljoen dollar bedroeg"'.

NEIL werd opgericht als respons op het ongeval in Three Mile Island. Het was de bcdoeling dat
door het oprichten van een duidelijk van NML afgescheiden entiteit een verlies van NEIL nooit
de reserves van NML zou kunnen aantasten. De eerste door NEIL aangeboden polis betrof een
dekking van de kosten van rep/ace/wen? power. Toen evenwel duidelijk werd dat de zwaarste door
een kernongeval vcroorzaakte kosten de kosten van ontsmetting waren, bood NEIL II vanaf 1981
bijkomende dekking van eigenschade. In 1994 was de door NEIL II aangeboden dekking opgclo-
pen tot 1,4 miljard dollar"*' Vanaf 15 november 1994 bood NEIL een nieuwe bijkomende dek-
king (NEIL III) aan van 850 miljoen dollar, wat de totale capaciteit van NEIL bracht op 2,2 mil-
jard dollar. De noodzaak om de limieten van de aangeboden polissen te verhogen wordt regelma-
tig bestudeerd door het directiecomite van NEIL.

A/uc/ear £7ecrric /nsurance Iimi/erf, Information Brochure, December 1994, 2; M/c/ear A/u/uc/ Lim-
ited, Information Brochure, December 1994, 2.
Over dit begrip, eft. supra in § 2.2 van hoofdstuk 11.
Dow, J.C., "Nuclear Energy and Insurance", / .c , 267.
Afac/ear A/nma/£i/m7erf, Information Brochure, December 1994, 2.
M/c/ear £7ec/ric /ruurance /.t/m'ierf, Information Brochure, December 1994, 2.
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Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat sinds einde 1998 de activiteiten van beide captives
zijn samengevoegd. Polissen worden sinds die datum uitsluitend uitgeschreven door NEIL.

3.3.2. De "property-rule" van NRC

Voor het ongeval van TMI achtte de NRC het niet nodig om regels uit te vaardigen in verband
met de eigenschadeverzekering omdat werd geoordecld dat deze schade enkel betrekking had op
de schade binnen de site en daarom geen gevaar opleverde voor de veiligheid en de gezondheid
van de bevolking.

Toen evenwel duidelijk werd dat de eigenschade veroorzaakt door TMI ruimschoots de dekking
van 300 miljoen dollar van de exploitant zou overschrijden, oordeelde de NRC dat dit kon leiden
tot een vertraging van het ontsmetten van de site, wat wel degelijk een gevaar opleverde voorde
bevolking. De NRC concludeerde dat de sommen die beschikbaar waren via de eigenschadever-
zekering van de exploitant in de eerste plaats dienden te worden gebruikt voor de ontsmetting van
de nucleaire site en voor de stabilisatie van de reactor. Om die reden voerde de NRC de property
ru/e in, op basis waarvan elke exploitant ertoe gehouden is:

"take reasonable steps to obtain insurance available at reasonable costs and on reason-
nable terms from private sources or to demonstrate to the satisfaction of the Commis-
sion that is possesses an equivalent amount of protection covering the licencee's obli-
gation, in the event of an accident at the licencee's reactor, to stabilize and decontami-
nate the reactor and the reactor station site at which the reactor experiencing the acci-
dent is located".

• i

De exploitant is met andere woorden verplicht een verzekering of een andere financiele dek-
king'*' te kopen teneinde de reactor te stabiliseren en de site te ontsmetten. Via dcze bepalingwil
de NRC er zeker van zijn dat de exploitant onmiddellijk na een ongeval voldoende financiele
middelen ter beschikking heeft om de gevolgen van het ongeval te beperken, wat duidelijk in het
voordeel is van potentiele slachtoffers van het kernongeval. De NRC heeft een verordening uitge-
vaardigd op basis waarvan deze dekking ten minste 1,06 miljard dollar (1,16 miljoen euro)dient
te bedragen'". De NRC eist bovendien dat de verzekeringspolis uitdrukkelijk aangeeft dat uitke-
ringen onder deze polis in eerste instantie dienen te worden aangcwend voor het stabiliseren van
de reactor, vervolgens voor de ontsmetting van de reactor en van de site. Een verzekeraar mag dus
slechts overgaan tot dc vergoeding van de eigenschade aan goederen van de exploitant nadat de
ontsmetting van de site is beeindigd.

De door de NRC uitgevaardigde property rule leidt er dus toe dat de eigenschadeverzekering van
de expioitant (first party dekking) ook positieve gevolgen kan hebben voor derden. Hoe snellerde
radioactieve besmetting is weggenomen van de site, hoe beperkter de straling zal zijn waaraan
omwonenden worden blootgesteld.

3.3.3. Op de markt beschikbare dekking

De dekking van de eigenschade geschiedde in 1997 nagenoeg volledig door middel van de capti-
ve. Net zoals de dekking inzake aansprakelijkheid tegenover derden, bestaat ook de dekking van
de eigenschade van de exploitant uit meerdere schijven.

' " Waarbij de NRC zal oordelen of de dekking afdoende is.
' " 10 CFR 50.54 (w).
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Enkel voor de eerste en de tweede schijf werd
eveneens dekking verleend door de traditionele
Amerikaanse nucleaire verzekeringspool (ANI).
De in de VS in 1997 beschikbare dekking voor
eigenschade zag er als volgt uit. De eerste schijf
bedroeg 500 miljoen dollar; zowel ANI als NML
boden een dergelijke polis aan. Vervolgens waren
twee bijkomende dekkingen mogelijk: een dek-
king van 600 miljoen dollar (ANI) en een dek-
Icing van 2,75 miljard dollar (aangeboden door
NEIL). Vandaar kon een exploitant zich voor de
dekking van de eigenschade aan de installatie
verzekeren tot een bcdrag van 3,85 miljard dollar
(4,21 miljard euro).

Dekking van eigenschade in 1997
(in miljoen dollar)

500 ANI/NEIL

600 supplementary excess ANI

2.750 excess NEIL

3.850 in totaal

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat in de eerste schijf van de dekking van eigenscha-
de, ANI en NEIL concurrenten zijn. Van de 70 nucleaire sites die midden 1997 in de VS in deze
eerste schijf waren verzekerd, waren 50 verzekerd bij NEIL en 20 bij ANI'".

Hier weze herinnerd aan het feit dat de kerninstallaties in de VS voor de dekking van de eigen-
schade verplicht zijn te voldoen aan de property rule van de NRC. Voor het overige zijn de ex-
ploitanten geheel vrij hun eigenschade al dan niet te verzekeren. Nochtans koopt het overgrote
deel van de Amerikaanse exploitanten de volledige dekking van 3,85 miljard dollar.

Deze dekking voor eigenschade dekt zowel schade aan goederen, ontsmetting van de reactor,
onbeschadigde goederen, economisch verlies en machinebreuk. In Europa wordt machinebreuk
niet gedekt door de pools omdat dit via de conventionele markt wordt gedekt.

Opvallend bij de dekking voor eigenschade in de VS is dat zij aan een bepaalde franchise ("eigen
risico") is onderworpen. De franchise varieert van 1 tot 2,5 miljoen dollar. Deze franchise wordt
door de exploitant gedekt op basis van eigen financiele middelen.

Tenslotte wordt eraan herinnerd dat in 1999, betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in de
eerste schijf van de Price-Anderson Act, NEIL optrad als een belangrijke herverzekeraar van
ANI. Het nam inderdaad 45% van de herverzekering voor zijn rekening.

3.3.4. Premie bij NEIL

De verzekerden van de eigenschadedekking betalen jaarlijks een bijdrage aan NEIL. Deze bijdra-
ge wordt geplaatst in een soort garantiefonds. Belangrijk is dat een bijdrage "eigendom" blijft van
het desbetreffende lid. Indien er zich een schadegeval voordoet, zullcn dus in eerste instantie deze
fondsen worden aangesproken. Is de schade groter dan deze reserve, dan zulien de verschillende
herverzekeraars worden aangesproken.

Aangezien NEIL een captive is van de nucleaire exploitanten, vioeit een deel van de winst naar
hen terug. In 1996 waren de reserves van NEIL/NML dermate gegroeid dat aanzienlijke uitkerin-
gen aan de verschillende leden kon geschieden, in die mate zelfs dat ongeveer de helft van de

Militaire installaties zijn niet gedekt omdat zij door de regering worden verzekerd.
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leden de facto geen bijdrage diende te betalen, maar geld terug kreeg: de door hen te ontvangen
retributie of dividend werd gecompenseerd met de te betalen bijdrage. Zo werd in 1996 in totaal
210 miljoen dollar aan de leden terugbetaald"**.

4. CONCLUSIE

Hierboven werd het ontstaan van het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht in het alge-
meen en van de Price-Anderson Act in het bijzondcr onderzocht en werd weergegeven hoe de
verzekeringsindustrie de vanuit die hoek ontstane vraag naar verzekering voor het nucleaire risi-
co, heeft beantwoord. In deze paragraaf worden uit deze analyse enkele conclusies getrokken
zowel ten aanzien van de Price-Anderson Act zelf (§ 4.1), als ten aanzien van het Europese nucle-
aire aansprakelijkheidsrecht (§ 4.2).

7

Centraal in het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht staat de Price-Anderson Act van
1957. Deze wet heeft een aantal belangrijke principes geintroduceerd in de Atomic Energy Act.

Het doel van de Price-Anderson Act was het vinden van een evenwicht tussen de belangen van de
industrie en de belangen van slachtbffers van kemongevallen. Deze wet heeft sinds haar ontstaan
in 1957 een zeer grondige evolutie gekend. Belangrijk hierbij is dat deze wet steeds wordt afge-
slotcn voor een beperkte periode omdat wordt geoordeeld dat het een uitzonderingsregime betreft;
bij elk van deze verlengingen werd telkens de vraag gesteld of de doelstellingen van de wet af-
doende werden bereikt. Periodiek wordt de wet dus opnieuw voorgelegd aan het Amerikaanse
CongTes, dat moet oordelen of er een voldoende evenwicht wordt bereikt tussen de belangen van
de industrie en de belangen van slachtoffers van een kcrnongeval.

Zonder enigc twijfel kan worden gesteld dat de Price-Anderson Act in haar oorspronkelijke versie
vooral de Amerikaanse nucleaire industrie beschermde. Het overgrote deel van de schadever-
goeding (500 miljoen dollar) viel ten laste van de overheid; de industrie diende zich te verzekeren
voor een bedrag dat op de markt beschikbaar was (60 miljoen dollar). Belangrijk voor de verho-
ging van de financiele lasten van de exploitant, was de introductie van een nieuwe schijf in het
compensatiesysteem van de Price-Anderson Act in 1975. Deze schijf werd gevormd door een
collectieve bijdrage van alle Amerikaanse exploitanten. Naarmate meer kerninstallaties een ver-
gunning kregen, namen de beschikbare fondsen in deze schijf toe en werd de overheidstussen-
komst opgeheven. Een transfer van financiele verantwoordelijkheid van de overheid naar de
industrie is in de VS dan ook consequent doorgevoerd, met dien verstande dat het totale beschik-
bare schadevergoedingsbedrag en de aansprakelijkheid van de exploitant beperkt blijven. Bij de
wijzigingen in 1988 stelde de NRC voor deze beperking op te heffen, hetgeen niet is doorgevoerd
onder druk van de nucleaire industrie. •

Toch heeft het al bij al vrij lang geduurd vooraleer het zover was. Pas in 1982, ofwel 25 jaar na de
adoptie van de Price-Anderson Act, was de overheidstussenkomst volledig afgebouwd. Boven-
dien was het totale beschikbare bedrag toen nog steeds ongewijzigd - namelijk 560 miljoen dol-
lar. Een substantiate verhoging van het schadevergoedingsbedrag werd bewerkstelligd door de
wijzigingen die in 1988 aan de Price-Anderson Act werden aangebracht, en dan met name door
een aanzienlijke verhoging van de bijdragen in de tweede schijf. Belangrijk is ook dat de bijdra-
gen van deze eerste schijf elke vijf jaar worden aangepast aan de index. Het is onduidelijk waar-

/fmiua/ Report /P9<5, Nuclear Mutual Limited/Nuclear Electric Insurance Limited, 5.
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een dergelijke aanpassing niet is ingebouwd ten aanzien van de individuele aansprakelijk-
heidsverzekering van de exploitanten.

Via de combinatie van de individuele eerste schijf en de collectieve tweede schijf, is de Price-
Anderson Act inderdaad in staat om vrij hoge bedragen te genereren: in 2000 bedroeg het totale
beschikbare schadevergoedingsbedrag 9,11 miljard dollar, of 9,96 miljard euro. Dit is ongeveer
het viervoudige van het bedrag dat in Nederland beschikbaar is en het twintigvoudige van de in
Belgie beschikbare schadevergoeding'".

Dit is echter meteen ook de achillespees van het systeem: naarmate minder reactoren operationeel
zullen zijn, zal het totale schadevergoedingsbedrag drastisch afnemen. Tot nog toe heeft de NRC
nog geen pasklaar antwoord op de vraag hoe kan worden voorkomen dat in 2035 het totale scha-
devergoedingsbedrag lager zou uitvallen dan het bedrag onder de initiele Price-Anderson Act.
Voor de wijziging in 2002 lijkt de NRC aan te sturen op een aanzienlijke verhoging van de aan-
sprakelijkheidsverzekering van de exploitant.

De evolutie van het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht kan niet los worden gezien
van de rol die de Nuclear Regulatory Commission ter zake vervult. De voorganger van de NRC,
de Atomic Energy Commission, werd opgeheven in 1974 omdat ernstige vragen werden gesteld
bij de rol die de AEC speelde bij de ontwikkeling van civiele toepassingen van kernenergie.
Vooral het feit dat de AEC zowel een promotionele als een controlerende functie had, gaf aanlei-
ding tot ernstige kritieken. Daarom werd de NRC opgericht als een onafhankelijke instelling die
enkel verantwoording verschuldigd is aan de President van de Verenigde Staten. Precies deze
onafhankelijkheid van de NRC is een belangrijke factor geweest in de evolutie van de Price-
Anderson Act. Dat de NRC reeds verschillende jaren haar onafhankelijkheid doordrukt in haar
beleid, blijkt uit verschillende elementen.

De NRC kreeg in 1975 de bevoegdheid de hoogte te bepalen van de re/raspec/ive /jremmm^ die
de exploitanten dienden te betalen; deze premies konden variercn tussen 2 en 5 miljoen dollar.
Meteen legde de NRC de exploitanten de verplichting op bij te dragen ten belope van het maxi-
male bedrag, namelijk 5 miljoen dollar. Daamaast is eveneens de respons van de NRC op het
ongeval in Three Mile Island opvallend. Toen duidelijk werd dat de kosten voor decontaminatic
van de site zeer hoog konden oplopen, voerde de NRC de property rule in en werd bij de eerstvol-
gende verlenging van de Price-Anderson Act in 1988, het schadevergoedingsbedrag vertienvou-
digd.

Dc Price-Anderson Act geeft overigens aan de NRC regelmatig de mogelijkheid om haar be-
voegdheden uit te oefenen, met name bij de tienjaarlijkse verlengingen. Deze verlengingen blij-
ken een adequaat middel om op geregelde tijdstippen de vigerende wetgeving te evalueren.

De evolutie die zich in de VS heeft voorgedaan, verliep parallel met de evolutie op de Ameri-
kaanse nucleaire verzekeringsmarkt. Onmiddellijk na de invoering van het stelsel van retroactieve
premies, bood ANI de daartoe noodzakelijke dekking aan. Hetzelfdc geldt na het afkondigen door
de NRC van de property rule. Het proactieve beleid van de Amerikaanse nucleaire industrie da-
teert overigens van voor het van kracht worden van de property rule. Tocn de exploitanten van
keminstallaties in 1972 oordeelden dat de kosten voor de eigenschadeverzekering te hoog oplie-
P«i, richtten zij een eigen captive op (NML). In 1981 werd daarenboven, als reactie op het onge-

Met dien verstande dat het overgrote deel van het totale beschikbare bedrag in Nederland door de Staat
wordt ter beschikking gesteld.
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val van Three Mile Island, een tweede captive opgericht. In 1997 boden de verschillende polissen
een gecombineerde dekking aan van 3,85 miljard dollar. Dankzij de werking van de captives van
de Amerikaanse nucleaire exploitanten, werden aanzienlijke reserves opgebouwd, waardoor de
bijdragen van de meeste leden kleiner zijn dan de retributie die ze jaarlijks terugkrijgen.

Het Europese nucleaire aansprakelijkheidsrecht is duidelijk verwant met de Amerikaanse Price-
Anderson Act. Ook in het Verdrag van Parijs wordt een regime van risicoaansprakelijkheid ge-
hanteerd, wordt de aansprakelijkheid van de exploitant beperkt en wordt de exploitant verplicht
om deze aansprakelijkheid te verzekeren. Daarenboven voorzag ook de oorspronkelijke Price-
Anderson Act in een overheidstussenkomst. Deze verwantschap is ook niet verwonderlijk, aange-
zien beide systemen voortbouwen op de conclusies van het Voorlopig Rapport'". Bij het tot-
standkomen van het Verdrag van Parijs, drie jaar na de Price-Anderson Act, vertoonden beide
systemen evenwel ook een tweetal verschillen.

Het belangTijkste inhoudelijke verschil tussen beide systemen heeft bctrekking op de juridische
kanalisatie van aansprakelijkheid. In de VS kunnen verschillende personen die diensten of pro-
ducten hebben geleverd aan de exploitant, worden gedagvaard door de slachtoffers van een kera-
ongeval. De leveranciers zijn evenwel economisch gedekt via de omnibus-dekking in de aanspra-
kelijkheidsverzekering van de exploitant (economische kanalisatie).

Het tweede verschil was dat de aansprakelijkheidslimiet van de exploitant in Europa aanzienlijk
lager was dan in de VS. Overeenkomstig het Verdrag van Parijs, was de exploitant aansprakelijk
tot een bedrag van 15 miljoen dollar'*'. De door het Verdrag van Brussel ge'introduceerde bijko-
mende schijven van staatsaansprakelijkheid en van solidariteit tussen de verdragsluitende staten,
voorzagen in een bijkomende dekking van respectievelijk 70 en 50 miljoen dollar'**. Onder de
Price-Anderson Act van 1957 bedroeg de aansprakelijkheid van de exploitant daarentegen 60
miljoen dollar.

In 2000 is de situatie in die zin veranderd dat de aansprakelijkheidslimiet van de exploitant in
Belgie en Nederland hoger ligt dan de eerste schijf van de Price-Anderson Act. Sinds 1988 be-
draagt de aansprakelijkheidsverzekering onder de Price-Anderson Act 200 miljoen dollar of
218,77 miljoen euro. Dit bedrag is vrij laag: in Nederland bedraagt de aansprakelijkheids-
verzekering 340,36 miljoen euro en in Belgie 297,47 miljoen euro. De individuele aansprakelijk-
heid van de Amerikaanse exploitant is dus eerder gering; daar staat tegenover dat via de collectie-
ve bijdrage de exploitanten in belangrijke mate instaan voor het nucleaire risico.

In de loop der jaren zijn aanzienlijke verschillende ontstaan tussen beide systemen, hoofdzakelijk
omwille van de periodieke aanpassing van de Price-Anderson Act. In de VS wordt de Price-
Anderson Act periodiek ter beoordeling aan het parlement voorgelegd. Bovendien is aan een
onafhankelijk orgaan de bevoegdheid gegeven om regulerend op te treden, bijvoorbeeld ter zake
van de verhoging van de aansprakelijkheidslimiet. In Belgie en Nederland daarentegen is telkens

Cfr. jupra, in §2.1.2 van hoofdstuk 4. "
Deze bedragen zijn de omrekening van de Bijzondere Trekkingsrechten overeenkomstig het Verdrag
van Parijs; deze omrekening is gebaseerd op de wisselkoersen in 1964 (bron: Cavers, F.D., "Improving
Financial Protection of the Public against the Hazards of Nuclear Power", o.c, 680).
De aansprakelijkheid van de exploitant onder het Verdrag van Wenen, was nog lager dan diens aan-
sprakelijkheid onder het Verdrag van Parijs, namelijk 5 miljoen dollar.

672



Hoofdstuk 13 - Het nucleaire risico in de Verenigde Staten

een tussenkomst van de regering vereist alvorens de limieten kunnen worden opgetrokken, en
wordt de nucleaire aansprakelijkheidswet niet periodiek aan het parlement voorgelegd.

De aanpassing van de Price-Anderson Act heeft geleid tot een belangrijk verschil wat betreft de
samenstelling van de collectieve schijf. Beide stelsels voorzien, naast deze individuele aansprake-
liikheid van de exploitant, in bijkomende financiele middelen. In de landen van de NEA zijn dit
evenwel middelen die door de overheid worden ter beschikking gesteld (met name via het Aan-
vullend Verdrag van Brussel van 1963); terwijl in de VS een collectief mechanisme van de ex-
ploitanten deze bijkomende fondsen genereert. In de VS kwam initieel de Staat eveneens tussen-
beide, maar van de periodieke wijzigingen van de Price-Anderson Act werd gebruik gemaakt om
deze tussenkomst op te heffen. In Europa en in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht heeft men
duidelijk uit het oog verloren dat de overheidstussenkomst in het Voorlopig Rapport als een tijde-
lijke maatregel werd beschouwd.

Daamaast ligt de totale beschikbare schadevergoeding in Europa een stuk lager dan de in de VS
uit private middelen beschikbare schadevergoeding. Zelfs met de overheidstussenkomst blijven de
bedragen die op basis van het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht - onder het Aan-
vullend Verdrag van Brussel van 1963 en onder van het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie
van 1997 - beschikbaar zijn, vrij bescheiden. Het gevolg hiervan was dat na de wijzigingen van
de Price Anderson Act in 1988, de onder het Verdrag van Parijs beschikbare bedragen minder dan
10% bedroegen dan de in VS beschikbare fondsen . Nederland vormt hier een notoire uitzonde-
ring op.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de positie van slachtoffers in de VS een stuk beter is verge-
leken met Europa. De wetgeving van een land dat nog niet is toegetreden tot het internationale
nucleaire aansprakelijkheidsrecht biedt, in vergelijking met het Verdrag van Parijs, meer garanties
dat de schade uit een kemongeval zal worden gecompenseerd. Een internationaal Verdrag bete-
kent dus niet noodzakelijk dat aan slachtoffers een ruimere bescherming wordt geboden'™. Op-
vallend is wel dat de VS vrij snel het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van 1997 hebben
ondertekend. Hierboven werd reeds besproken wat de achtergrond is van deze toetreding'".

Een bijkomend verschil tussen beide systemen bestaat erin dat de gerechtskosten in de VS deel
uitmaken van de aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant, terwijl in het Verdrag van
Parijs deze bedragen door de verzekeraar dienen te worden betaald bovenop het bedrag van de
dekking.

Tot slot kan erop worden gewezen dat een opvallende gelijkenis tussen de situatie in Europa en de
VS erin bestaat dat de traditionele nucleaire verzekeringspools onder zware druk staan van de
exploitanten. Zowel ANI als SYBAN verliezen, zeker voor de dekking van de eigenschade, steeds
meer marktaandeel, ten voordele van de captives van de nucleaire exploitanten (NEIL in de VS en
EMANI in Europa)'".

Heimann, F.F., "The U.S. Liability System for Nuclear Power Plants", o.c, 423.
Vanden Borre, T , "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke basis of via internationale
Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere, K.. en Verhoosel, G., (red.),

^ "Grensoverschrijdende milieuproblemen", Ac, 483.
^ Cfr. supra, in § 2.2.9 van hoofdstuk 4.

Cfr. supra, in § 4.4.1 van hoofdstuk 6.
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Met dcze analyse wordt deel 3 van dit boek afgesloten. In het volgende en laatste deel worden een
aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

.. « * ' : • • • - • • • . •
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DEEL4

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In het laatste deel van dit onderzoek worden de inzichten van de verschillende hoofdstukken
eecombineerd. In de vorige hoofdstukken is reeds naar voren gekomen dat het nucleaire aanspra-
kelijkheidsrecht op bepaalde punten tekort schiet en dat niettegenstaande de sterke verwantschap,
er aanzienlijke verschillen zijn vast te stellen tussen het Europese en het Amerikaanse nucleaire
aansprakelijkheidsrccht enerzijds en tussen het nucleaire aansprakelijkhcidsrecht en dc wetgeving
inzake de aansprakelijkheid voor schadc door olieverontreiniging op zee anderzijds. De vraag die
in dit deel aan de orde komt, is dan ook welke de voornaamste tekortkomingen zijn van het huidi-
ge nucleaire aansprakclijkheidsrecht, en hoe deze kunnen worden verklaard.

In hoofdstuk 14 komen de conclusies van de juridische analyse uit het eerste deel van het bock
aan bod; de rcchtseconomische conclusies worden in hoofdstuk 15 aan de orde gesteld. Daarnaast
zal worden aangegeven op welke wijze aan de vastgestelde tckortkomingen kan worden tegemoet
gekomen. De centrale vraag van dit ondcrzoek was immers hoe de compensatie voor slachtoffcrs
van kernongevallen kan worden verbeterd. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in de
aanbevelingen (hoofdstuk 16).
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HOOFDSTUK 14

CONCLUSIES UIT DE JURIDISCHE ANALYSE

De conclusies uit de juridische analyse hebben in eerste instantie berrekking op het nucleaire
aansprakelijkheidsrecht (§ 1). Dit zal toelaten om een antwoord te geven op de vraag in welke
mate het nucleaire aansprakelijkheidsrecht afwijkt van andere takken van het civiele aansprake-
lijkheidsrecht. Vervolgens wordt ook aangegeven welkc lessen hieruit kunnen worden getrokken
voor het milieuaansprakelijkheidsrecht (§ 2).

1. VOOR WAT BETREFT HET NUCLEAIRE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake de civiele aansprakelijkheid voor schade uit kern-
ongevallen is opgesteld in de betrachting om een evenwicht tot stand te brengen tussen de bclan-
gen van de exploitanten (/•ort/erungszwecfc) en de belangen van slachtoffers van een kernongeval
(5c/iu/zz>vec/t). In het Verdrag werd een geheel van samenhangende regels uitgewerkt dat een
weerspiegeling zou vormen van dit evenwicht. De basisidee van het evenwicht bestond erin dat
werd voorzien in een beperkt maar gegarandeerd compensatiesysteem. Het slachtoffcr van een
kernongeval zou beter gediend zijn met de garantie dat een deel van zijn schade zou worden
vergoed, dan te worden geconfronteerd met een insolvente nucleaire exploitant en het risico te
lopen dat zijn schade in het geheel niet wordt gecompenseerd.

De vraag rijst dus in welke mate, vanuit juridisch oogpunt, het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
inderdaad als evenwichtig kan worden beschouwd. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven
door in eerste instantie na te gaan of de basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
erin slagen het slachtofFer van een kernongeval te beschermen (§ 1.1). Nadien worden dc gevol-
gen besproken van het feit dat een aantal tijdelijke principes werden ingeschreven in het intcmati-
onale nucleaire aansprakelijkheidsrecht (§ 1.2) en van de organisatie van de nucleaire verzeke-
ringsmarkt (§ 1.3). De conclusies worden weergegeven in § 1.4.

van

Hieronder worden de conclusies inzake de verschillende basisprincipes van het nucleaire aanspra-
kelijkheidsrecht aan de orde gesteld: de beperking van de aansprakelijkheid (§ 1.1.1), de verplich-
te verzekeringsdekking (§ 1.1.2), het regime van risicoaansprakelijkheid (§ 1.1.3), de kanalisatie
van aansprakelijkheid naar de exploitant (§ 1.1.4) en de exclusieve bevoegdheid van 6en rechter
(§1.1.5).

1.1.1. Beperking van de aansprakelijkheid

Traditioneel wordt ervan uitgegaan dat het in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht geldende
regime van risicoaansprakelijkheid, de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant en dc
plicht van de exploitant om zich te verzekeren in het voordeel zijn van het slachtoffer. Voor de
exploitant is met name de beperking van de aansprakelijkheid voordelig.

De idee achter de beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant van een keminstallatie
was de beperkte beschikbaarheid van een verzekeringsdekking. De idee achter de verplichte dek-
tang (het congruentievereiste) was dat dit een garantie gaf aan slachtoffers van een kernongeval
dat in ieder geval een deel van hun schade zou worden gecompenseerd. Het congruentievereiste in
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het Belgische en het Nederlandse recht gaat zelfs zover dat indien de financiele zckerheid van de
exploitant in gebreke zou blijven, de Staat hiervoor optreedt als garant. Op deze wijze leidt het
nucleaire aansprakelijkheidsrecht ertoe dat het slachtoffer niet enkel wordt beschermd tegen het
faillissement van de exploitant, maar eveneens tegen het faillissement van de verzekeraar of van
degene die een financiele zekerheid heeft gesteld.

Nochtans is in de nucleaire aansprakelijkheidsverdragcn geen enkele verplichting opgenomen op
basis waarvan de verplichte dekking automatisch de capaciteit van de verzekeringsmarkt zou vol-
gen. Het Belgische en het Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidsrecht bevatten evenmin een
dergelijke bepaling. De respectievelijke nucleaire aansprakelijkheidswetten bepalen enkel dat de
regering het aansprakelijkheidsbedrag kan verhogen. Van enige verplichting tot systematische
verhoging in functie van de capaciteit van de verzekeringsmarkt, is geen sprake. Overigens heeft
totnogtoe enkel de Nederlandse regering op geregelde tijdstippen het bedrag gewijzigd; in Belgie
heeft het 15 jaar geduurd vooraleer het bedrag werd aangepast. Bovendien werd overgestapt van
een dekking per installatie naar een dekking per site. Op zich is dat geen onoverkomelijk pro-
bleem in de mate waarin na een kernongeval ook de andere reactoren van hetzelfde reactorenpark
worden stilgelegd; maar er kan niet worden gesproken van een reele lastenverhoging in hoofde
van de Belgische exploitant'.

De totale schade bij een zwaar kernongeval kan oplopen tot ongeveer 100 miljard dollar of 110
miljard euro'. Op basis van het huidige nucleaire aansprakelijkheidsrecht, is slechts een veel
beperkter bedrag beschikbaar. In totaal was in 2000 de exploitant van een kerninstallatie aanspra-
kelijk tot veel beperktere bedragen: in de VS tot 8 miljard euro, in Nederland tot 340 miljoen euro
en in Belgie' tot 300 miljoen euro. Indien eveneens wordt rekening gehouden met de bedragen die
beschikbaar zijn via dc openbare middelen van het Aanvullcnd Verdrag van Brussel, dan was op
het einde van het jaar 2000 in Nederland ongeveer 6 miljard euro en in Belgie nog geen half
miljard euro beschikbaar''.

Zelfs indien rekening zou worden gehouden met een "gemiddeld" kernongeval dat een schade zou
veroorzaken van 40 miljard euro, dan nog dient te worden vastgesteld dat de exploitant slechts
voor een klein deel aansprakelijk is voor de schade die hij aan derden veroorzaakt. Behalve in
enkele uitzonderingsgevallen (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Japan) kan de exploitant
boven deze bedragen niet aansprakelijk worden gesteld. Er moet worden erkend dat het zeer
moeilijk is om louter op basis van bedragen gefundeerde uitspraken te doen over de merites van
het compensatiesysteem van een land. De mate waarin een slachtoffer wordt beschermd, hangt
namelijk niet uitsluitend af van deze eijfers. Eveneens het in een gegeven land aanwezige stelsel
van sociale zekerheid en de interpretatie van bepaalde juridische begrippen zijn elementen die
bepalend zijn voor de bescherming van een slachtoffer. Daamaast worden door de verzekeraars
verschillende dekkingssystemen gehanteerd''. Dit neemt niet weg dat de geciteerde eijfers een
belangrijke indicatie bieden voor de sommen die, buiten sociale zekerheid, beschikbaar zijn voor
de slachtoffers van een kernongeval.

Vanden Borre, T., "Recente ontwikkelingen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: innovatie of
renovatie?", o.c, 48.
Radetzki, M. en Radetzki, M., "Private Arrangements to Cover Large-Scale Liabilities Caused by
Nuclear and Other Industrial Catastrophes", o.c, 184.
Voor een overzicht van de verschillende beschikbare bedragen, eft", supra, in § 3.1.5 van hoofdstuk 4.
Cfr. juoro, in § 4.1.5 van hoofdstuk 4.
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Tenslotte is het ook vreemd dat zowel de intemationale Verdragen als de uitvoeringswetten een
a/gCTiene dekkingslimiet invoeren die dus van toepassing is op alle kerninstallaties van het land.
Erwordt met andere woorden geen verschillende limiet opgelegd in functie van het type reactor,
de ligging van de reactor etc. Verzekeraars daarentegen hanteren voor hetzelfde dekkingsbedrag
verschillende premies. Dit wijst erop dat rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de ligging
van de reactor; dat verzekeraars dus een zekere graad van risicodifferentiatie doorvoeren. Door
evenwel een enkel dekkingsbedrag in de wet vast te leggen wordt de risicodifferentiatie emstig
bemoeilijkt'. ,.

1.1.2. Verplichte dekking van deaansprakelijkheid - -

Het congruentievereiste duidt op de garantie-idee in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: het
biedt aan slachtoffers de garantie dat na een kernongeval bepaalde fondsen zullen ter beschikking
staan van slachtoffers. Het Verdrag van Parijs gaat zelfs zover om tc stellen dat elke aansprake-
lijkheid van de exploitant dient te zijn gedekt door een financiele zekerheid. Het congruentiever-
eiste verhindert bijgevolg dat een land dat lid is van het Verdrag van Parijs een regime van onbe-
perkte aansprakelijkheid zou invoeren'. In een dergelijk geval zou namelijk een deel van dc aan-
sprakelijkheid niet zijn gedekt door enige financiele zekerheid.

1.13, Risicoaansprakelijkheid • • • • • " •

Het nucleaire civielc aansprakelijkheidsrecht heeft een regime van risicoaansprakelijkheid in
hoofde van de exploitant van de kerninstallatie ge'introduceerd. De belangrijkste reden hiervoor
was dat het slachtoffcr is bevrijd van de last om een fout te bewijzen'. Een regime van risico-
aansprakelijkheid wordt vaak ingevoerd samen met een beperking van de aansprakelijkheid. De
prijs die het slachtoffer dient te betalen voor het vermeende voordeel om geen fout te moeten
bewijzen, bestaat erin dat hij slechts een deel van de door hem geleden schade kan verhalen op de
aansprakelijke exploitant. Bij de voorbereiding van het Verdrag van Wenen werden risico-
aansprakelijkheid en de beperking van aansprakelijkheid duidelijk aan elkaar gekoppeld; het is
niet meteen duidelijk of dit ook het geval was in het Verdrag van Parijs*.

In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt soms ook gesproken van een absolute aanspra-
kelijkheid; hiermee wordt aangegeven dat de exploitant van een kerninstallatie zich niet kan
beroepen op een aantal klassieke gevallen van overmacht. Op basis van het Belgischc en het
Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidsrecht zal de exploitant bijvoorbeeld ook aansprakelijk
zijn voor schade uit een kernongeval dat door een ernstige natuurramp van uitzonderlijke aard is
veroorzaakt.

Toch is de nucleaire industrie onderworpen aan vrij gedetailleerde veiligheidsregulering inzake
stralingsbescherming, nucleaire veiligheid etc. Deze regulering voert normen in die dienen te
worden in acht genomen, zowel bij het ontwerp, bij de bouw als bij de eigenlijkc uitbating van de
kerninstallatie. Zowel naar Belgisch als naar Nedcrlands recht vormt de schending van een wette-
lijke bepaling een civielrechtelijke fout'; het is dus nog maar de vraag of een regime van risico-

^ De gcvolgen hiervan worden in hoofdstuk 15 belicht.
j Cfr. ip«ro, in § 4.1.2 van hoofdstuk 4.
I Cfr. iwpro, in § 1 van hoofdstuk 4.
, Cfr. supra, in § 3.1.1.1 van hoofdstuk 4.

Cfr. supra, in hoofdstuk 1.
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aansprakelijkheid daadwerkelijk tegemoet komt aan de belangen van het slachtoffer en een snelle-
re compensatie van de geleden schade mogelijk maakt'°. Immers, het bewijs van de fout bij kem-
ongevallen vormt wellicht niet het belangrijkste obstakel; in een aantal gevallen zal het niet een-
voudig zijn om de schade en de causaliteit te kunnen bewijzen. Het is dus twijfekchtig of risico-
aansprakelijkheid bij kernongevallen de positie van slachtoffers substantieel verbetert.

1.1.4. Kanalisatie van aansprakelijkheidsrecht naar de exploitant van de kerninstallatie

Officieel dient ook de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid de belangen van het slachtof-
fer. In het onderzoek is evenwel naar voren gekomen dat deze kanalisatie van aansprakelijkheid
werd ingevoerd onder druk van de Amerikaanse leveranciers van nucleair materiaal. Met name
doordat de kanalisatie van aansprakelijkheid aan het slachtoffer een aantal rechtsgronden ont-
neemt, werd dit principe - terecht - onder vuur genomen in de Duitse literatuur en heeft de Oos-
tenrijkse wetgever dit principe met ingang van 1 januari 1999 uit de nucleaire aansprakelijk-
heidswet geschrapt".

In de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede generatie werd niet geraakt aan de
juridische kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een kerninstallatie; het is
evenmin een thema bij de onderhandelingen voor de revisie van het Verdrag van Parijs. Nog
steeds wordt de stelling verdedigd dat de kanalisatie van aansprakelijkheid voordelig is voor
zowel de slachtoffers, de exploitanten als voor de leveranciers van nucleair materiaal en de
dienstverleners van de nucleaire industries Of de kanalisatie van aansprakelijkheid erin slaagtde
proces- en verzekeringskosten terug te dringen, is overigens nog maar de vraag".

Het is in ieder geval uitermate vreemd dat in de Verenigde Staten een compensatiesysteem in
voege is - dat overigens hogere bedragen genereert dan in Europa - dat niet ingrijpt in het geme-
ne aansprakelijkheidsrecht en dat geen rechtsgronden buiten werking stelt. Hetzelfde geldt voor
de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar onder het CLC-Verdrag, waar een veel lichtere vorm
van kanalisatie van kracht is. .

1.1.5. Exclusieve bevoegdheid van een rechter per land

Om de eenheid van rechtspraak te waarborgen, en om dus om te vermijden dat meerdere recht-
banken een schadevergoeding zouden toekennen waarvan de som het beperkte bedrag van de
aansprakelijkheid van de exploitant zou overtreffen, is in het Verdrag van Parijs een enkele rech-
ter bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen voortvloeiend uit een kernongeval.

De analyse heeft echter aangetoond dat deze exclusiviteit niet in alle gevallen zal gewaarborgd
zijn. Met name indien ook schade is geleden in een niet-verdragsstaat, kunnen slachtoffers er
belang bij hebben om elders een vordering in te dienen. Ten tweede is het niet uitgesloten dat,
tenminste in een aantal landen, het kernongeval ook zal leiden tot een strafvordering wat de af-
wikkeling van de civielrechtelijke vorderingen ernstig kan vertragen.

Ook in die zin: Faure, M., "Economic Models of Compensation for Damage caused by Nuclear Acci-
dents: some Lessons for the Revision of the Paris and Vienna Conventions", o.c, 27.
Cfr. supra, in § 2.2.6.2 van hoofdstuk 4.
Kolehmainen, H., "The Modernisation of the International Nuclear Third Party Liability Regime -
Does Exclusive Liability still make sense?", in "Reform of Civil Nuclear Liability", / .c , 456.
Zie hierover verder bij de rechtseconomische toets in § 1.1.3 van hoofdstuk 15.
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Een belangrijk probleem van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, is dat verschillende maatrege-
len waarvan het de bedoeling was dat zij slechts tijdelijk van toepassing zouden zijn, in een moei-
lijlctewijzigen verdragzijn ingeschreven'". . • : . . , . . . . - -

Ten eerste moet worden gekeken naar de oorsprong van de kanalisatie van aansprakelijkheid naar
de exploitant van een kerninstallatie. Deze kanalisatie is, zoals uit de historische totstandkoming
bleek, een opgewaardeerde contractueie clausule. In feite werd een Amerikaanse vrijwarings-
clausule (AoW Aarm/ew clowc), die werd gehanteerd in de jaren veertig en vijftig, en die uitdruk-
kelijk als een tijdelijke maatregel werd beschouwd zodat de nucleaire industrie zich op de vrije
markt zou kunnen voorbereiden, in het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht inge-
schreven. Blijkbaar werd de oorsprong van de kanalisatie van aansprakelijkheid uit het oog verlo-
ren, waardoor dit principe niet meer in vraag werd gesteld. Door de kanalisatie van aansprakelijk-
heid op deze wijze aan te wenden in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, kreeg het in feite een
permanent karakter.

Ten tweede was ook de tussenkomst van de overheid als een tijdelijke maatregel bedoeld. Ook dit
principe zou worden afgebouwd naarmate de nucleaire sector meer ervaring kreeg zodat kon
worden overgeschakeld naar het vrije markt mechanisme, zonder subsidiering van de industrie. In
het Voorlopig Rapport werd ondubbelzinnig gesteld dat de overheidstussenkomst stelselmatig zou
worden afgebouwd. Andere industrieen waaronder de luchtvaartindustrie konden overigens ini-
tieel van een analoge tussenkomst genieten, maar deze tussenkomst werd na de ontwikkelingsfase
systematisch afgebouwd.

Toch werd ook de overheidstussenkomst, althans in het NEA-regime, in een internationaal Ver-
drag verankcrd. Volledigheidshalve moet eraan worden toegevoegd dat strikt genomen het Aan-
vullend Verdrag van Brussel van 1963 de Staten enkel verplicht om tussenbeide te komcn in de
derde schijf; voor wat de eerste twee schijven betreft, is het voldoende dat de Staat garandeert dat
de nodige fondsen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld in Belgie werd de tussenkomst van de Staat in
de tweede schijf afgeschaft met ingang van 1 januari 2001. In Nederland daarentegen komt de
Staat tussenbeide voor een zeer hoog bedrag.

De VS hebben zich wel aan hun initielc uitgangspositie gehouden (slechts staatssteun voor een
opstartende industrie): de wijzigingen die de Price-Anderson Act in de loop dcr jarcn hceft onder-
gaan, strekten er in eerste instantie toe om de lasten die initieel grotendeels door de overheid
werden gedragen, naar de exploitanten te verschuiven. Deze lastenverschuiving was wel een
proces van lange adem, in die zin dat het een kwarteeuw heeft geduurd vooral de overheids-
tussenkomst volledig was opgeheven".

Van een analoge vaste wil om ook in Europa de overheidstussenkomst af te bouwen, lijkt voorlo-
pig nog geen sprake, wel integendeel. Zowel het Protocol van het Verdrag van Wenen als het

Zowel de Belgische als de Nederlandse wetgever hebben vervolgens deze principes in een nationale
u wet vastgelcgd.

De Price-Anderson Act kwam namelijk tot stand in 1957; de overheidstussenkomst werd opgeheven in
1982.
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Verdrag inzake Bijkomende Compensatie voorzien in een (beiangrijke) tussenkomst van de over
heid.

Paradoxaal gertoeg lijkt de overhcidstussenkomst zoals voorzien in het Aanvullend Verdrag van
Brussel, te zijn ingegeven door de Verenigde Staten, met name omdat zij het bedrag van de be-
perkte aansprakelijkheid in het Verdrag van Parijs ais onvoldoende beschouwden'1 Er kan in
ieder geval worden vastgesteld dat de aansprakelijkheid van de exploitant onder de Price-Ander-
son Act van 1957 60 miijoen dollar bedroeg, tcrwiji het Verdrag van Parijs siechts voorzag in sea
aansprakeiijkheidslimiet van 15 miijoen dollar". , , ; ...... .,..

Ook de nucleaire verzekeringspools, die op nationale basis een monopoite creeren, werden be-
schouwd als een tijdelijke maatregel. Doordat de werking van deze pools niet ais basisprincipe is
het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht werd ingeschreven, worden zij hierender
afeonderlijk besproken.

/.J.

De idee was - niet geheel ten onterechte - dat er in de jaren vijftig onvoldoende gegevensra
onvoldoende verzekeringscapaciteit beschikbaar waren en dat daardoor een dergelijk monopolie
gerechtvaardigd was. Het lijkt evident dat vijftig jaar later deze steiling niet meer, aithans niet
meer in dezelfde mate, opgaat.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit monopolie de exploitanten een doom in het oog is. Zij
hebben een mogelijke wijziging in het beleid ten aanzien van de nucleaire verzekeringspoois niet
afgewacht en hebben naar alternatieven gezocht, tenminste voor wat bctreft de cigenschadeverze-
kering. Met name de onderlinge verzekeringsmechanismen (captives) van de exploitanten 1 ijken
momenteel sterk in trek. Andere risico's die vroeger ook door de nucleaire verzekeringspools
werden verzekerd, zoals de verzekering van de werknemers van de nucleaire sector, kunnen zelfs
buiten de pools en buiten de captives worden verzekerd. Het leidt dan ook geen twijfel dat de
capaciteit op de verzekeringsmarkt sterk is gestegen en dat het twijfelachtig is of de monopo-
liepositie van de nucleaire pools nog kan worden gerechtvaardigd.

Hiermee is niet gezegd dat de nucleaire verzekeringspools geen reden van bestaan meer hebben.
Het is aannemelijk om ervan uit te gaan dat deze pools nog steeds noodzakelijk zijn om een capa-
citeit te kunnen genereren, met name ten aanzien van de aansprakelijkheid tegenover derden;
maar het gebrek aan concurrence tussen de pools lijkt niet langer houdbaar.

Door de koppeling van de bedragen die op de markt beschikbaar zijn en de monopolieposirie van
de nucleaire verzekeraars en exploitanten, is ook deze maatregel niet meteen voordelig voor de
positie van slachtoffers.

Arangio-Ruiz, G., "Some International Legal Problems of the Civil Uses of Nuclear Energy", oc-> 599;
Doeker, G. en Gehring, T., "Private or International Liability for Transnational Environmental Damage
- the precedent of conventional liability regimes", o.c, 10
Cavers, F.D., "Improving Financial Protection of the Public against the Hazards of Nuclear Power,
o.c, 680.
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Concluderend kan worden gesteld dat het nucleaire aansprakelijkheidsrecht drie kenmerken ver-
toont die afwijken van andere takken van het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. De belang-
riikste afwijking is de strenge kanalisatie van aansprakelijkheid, ofwel de exclusieve aansprake-
lijkheid van de exploitant van een kerninstallatie. In tweede instantie wordt in het kernenergie-
recht al gedurende bijna een halve eeuw de aansprakelijkheid van een prive-persoon aangevuld
door de overheid. Er zijn niet meteen andere rechtstakken bekend waar in een analoge, in een
verdrag vastgelegde, overheidstussenkomst voor de compensatie van schade aan derden is voor-
zien. Op een aantal andere punten ligt het nucleaire aansprakelijkheidsrecht duidelijk in de lijn
van de evolutie van andere takken van het civiele aansprakelijkheidsrecht: ook elders wordt de
aansprakelijkheid beperkt, is de rechter van een land exclusief bevoegd om kennis te nemen van
de vordcring en wordt uitgegaan van een regime van risicoaansprakelijkheid.

Wat overigens opvalt bij de studie van het Harvard Rapport en van het totstandkomcn van het
nucleaire aansprakelijkheidsrecht, zijn de inspanningen die men heeft gedaan om te voorkomen
dat slachtoffers buiten het compensatiesysteem van het Verdrag een vordering zouden indienen.
De rol die de VS hebben gespeeld bij het tot stand komen van het Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie van 1997 valt grotendeels te verklaren vanuit de schrik om in het nucleaire aanspra-
kelijkheidsrecht te worden geconfronteerd met het "Amoco-Cadiz"-scenario". Blijkbaar vinden
slachtoffers van een kemongeval dus dat het nucleaire aansprakelijkheidsrecht onvoldoende
bescherming biedt. Immers, indien een afdoendc compensatiesysteem zou worden geboden, dan
zouden slachtoffers er allc belang bij hebben om hun vordering binnen dat systeem in te dienen.

Vandaag lijkt het er eerder op dat slachtoffers die worden geconfronteerd met schade uit een
kemongeval er belang bij hebben om het Verdrag van Parijs - of het Verdrag van Wenen - te
omzeilen, bijvoorbeeld door een vordering in te leiden in een land dat voldoende aanknopings-
punten heeft met het kemongeval" en dat geen lid is van het Verdrag.

Het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht bevindt zich in feite in een paradoxale toe-
stand: de bedragen waarvoor de exploitant aansprakelijk wordt gesteld, worden bewust laag ge-
houden om landen niet te zeer af te schrikken om tot het Verdrag toe te treden. Anderzijds weigert
een aantal andere landen om tot het Verdrag toe te treden ingevolgc de beperkte aansprakelijkheid
en/of de lage beschikbare bedragen. Een internationaal Verdrag biedt dus niet steeds de beste
garanties voor slachtoffers^.

Uit de juridische analyse blijkt dus dat ernstige vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het
"evenwicht" in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, met name bij de positie van slachtoffers van
een kemongeval. In de mate waarin andere rechtstakken dezelfde principes hanteren als het nu-
cleaire aansprakelijkheidsrecht, zullen de conclusies uit deze paragraaf cvenzeer gelden voor het
algemenemilieuaansprakelijkheidsrecht.

Cfr. jupro, § 2.2.8.2 van hoofdstuk 4.
Hierbij wordt met name gedacht aan een land waar de exploitant of de leverancier van de exploitant
omvangrijke bezittingen heeft.
Zie onze eerdere analyse Vandcn Borre, T., "Dekking van het nucleaire risico op nationaalrechtelijke
basis of via internationale Verdragen: de Verenigde Staten versus Europa", in Faure, M., Deketelaere,
K. en Verhoosel, G., (red.), "Grensoverschrijdende milieuproblemen", / . c , 482.
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2 . VOOR WAT BETREFT HET ALGEMENE MILIEUAANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Gelet op de plaats die de kanalisatie van aansprakelijkheid inneemt in dit onderzoek, kunnen
enkele conclusies worden getrokken over de toepassing van de kanalisatie van aansprakelijkheid
in het milieuaansprakelijkheidsrccht.

Risicoaansprakelijkheid wordt steeds geassocieerd met kanalisatie van aansprakelijkheid en met
een gekwalificeerde aansprakelijkheid. Zowel de "klassieke" gevallen van risicoaansprakelijkheid
onder het Belgische en Nederlandse BW, als de nieuwere gevallen van risicoaansprakelijkheid
leggen de aansprakelijkheid bij een persoon die een bepaalde hoedanigheid bezit; in al deze
gevallen wordt de aansprakelijkheid naar deze persoon gekanaliseerd.

Dit betckent dat in een klap twee zaken worden geregeld: er wordt een bijzondere aanspra-
kelijkheidsgrondslag gecreeerd^' en er wordt een uitspraak gcdaan over een mogelijk samen-
loopprobleem. Zodra een aansprakelijkheidsgrondslag inzake milieuschade een regime van risi-
coaansprakelijkheid introduced! en deze aansprakelijkheid kanaliseert naar een bepaalde persoon,
kan niet echt worden gesproken van een algemene risicoaansprakelijkheid voor milieuschade. De
desbetreffende grondslag zal namelijk uitsluitend kunnen worden ingeroepen ten aanzien van de
personen naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd.

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat kanalisatie van aansprakelijkheid in verband
staat met het aantal personen naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd, met het regres-
recht van deze persoon of personen en met de vraag of het gemeen recht intact wordt gelaten -
hiermee wordt bedoeld dat bepaalde juridische grondslagen van het gemeenrechtelijke aansprake-
lijkheidsrecht worden buiten werking gesteld.

Wanneer de aansprakelijkheid slechts naar e6n persoon wordt gekanaliseerd, wanneer deze over
geen enkel regTesrccht besehikt en wanneer het gemene aansprakelijkheidsrecht buiten werking
wordt gesteld, kan worden gesproken van een exc/us/eve aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid
van de exploitant van een kerninstallatie kan als een exclusieve aansprakelijkheid worden be-
schouwd, met dien verstande dat de exploitant in een beperkt aantal gevallen over een regresrecht
besehikt.

Het moet ook duidelijk zijn dat niets de wetgever belet om ook bij een regime van foutaansprake-
lijkheid deze aansprakelijkheid naar bepaalde personen te kanaliseren, c.q. om een gekwalificeer-
de foutaansprakelijkheid in te voeren.

Mogelijke rechtsdogmatische bezwaren tegen de kanalisatie van aansprakelijkheid zullen met
name aan de orde zijn zodra de kanalisatie ertoe leidt dat het gemene aansprakelijkheidsrecht
buiten werking wordt gesteld, hetzij door een beperking van het regres, hetzij door bepaalde
juridische grondslagen uit tc schakelen. In een dergelijk geval zullen slachtoffers slechts een
beperkt aantal personen kunnen aanspreken voor de compensatie van de door hen geleden schade;
dan zal de kanalisatie van aansprakelijkheid namelijk een beschermende of exonererende werking
hebben ten aanzien van een aantal potentiele schadeveroorzakers.

Met "bijzonder" wordt bedoeld dat deze grondslag afwijkt van de foutvereiste.
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Indien dus het begrip "kanalisatie van aansprakelijkheid" wordt gehanteerd, dient daar bijgevolg
omzichtig mee te worden omgesprongen en verdient het de aanbeveling om telkens de drie ge-
noemde variabelen af te wegen. Bijkomend onderzoek lijkt aangewezen om uit te maken of ook
in andere takkcn van het recht gebruik wordt gemaakt van een (soort van) kanalisatie van aan-
sprakelijkheid.

Een tweede conclusie in verband met het "algemene" milieuaansprakelijkheidsrecht houdt ver-
band met het feit dat grote delen van het milieuaansprakelijkheidsrecht eveneens zijn gesteund op
internationale verdragen. Deze Verdragen pogen in hoofdzaak een zekere harmonisatie tot stand
te brengen. Het nadeel van een verdrag is uiteraard dat het niet eenvoudig is om dit te wijzigen.
Totnogtoe werd het Verdrag van Parijs nog niet ingrijpend gewijzigd. Ook de wijziging van het
CLC-Verdrag was niet eenvoudig: het Protocol van 1984 is nooit in werking getreden. Enkel na
nieuwe onderhandelingen kon een akkoord worden bereikt over het Protocol van 1992, dat in
1996 in werking is getreden^.

Daarnaast bestaat de kans dat bij het totstandkomen van een Verdrag een land het internationale
forum aanwendt om de belangen van de eigen nationale industrie veilig te stellen, eerder dan oog
te hebben voor de belangen van slachtoffers van een kemongeval. Dit is met name het geval voor
de rol die de VS hebben gespeeld bij het totstandkomen van de nucleaire aansprakelijkheids-
verdragen van de eerste en van de tweede generatie. Hetzelfde kan overigens worden gezegd voor
een aantal westerse landen ten aanzien van de landen van het voormalige Oostblok en ten aanzien
van een aantal Aziatische landen.

Cfr. supra, in § 2.1 hoofdstuk 12.
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Hoofdstuk 15 - Rechtseconomische conclusies

HOOFDSTUK15

RECHTSECONOMISCHE CONCLUSIES

Zoals in de inleiding werd aangegeven, was het de ambitie van dit onderzoek om de nucleaire
aansprakelijkheidswetgeving in Belgic en Nederland te toetsen, zowel aan de hand van de rechts-
economische analyse als op basis van enkele rechtsvergelijkende beschouwingen.

In de vorige hoofdstukken werd reeds een algemeen rechtseconomisch model van het ongeval-
lenrecht aan de orde gesteld. Hieronder zal in eerste instantie het rechtseconomische model van
het kernongevallenrecht worden uitgebouwd (§ 1). In paragraaf 2 zullen ook de inzichten vanuit
de rechtsvergelijkende analyse aan dit model worden getoetst. De conclusie wordt weergegevcn
in paragraaf 3.

1. RECHTSECONOMISCH MODEL VAN HET KERNONGEVALLENRECHT

Het rechtseconomisch model van het kernongevallenrecht dient in feite te worden opgebouwd
door eerst de basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht rechtseconomisch te toetsen
(§ 1.1). Derhalve zal eerst worden nagegaan hoe de basisprincipes van het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht die in het eerste deel van dit boek werden besproken, zich verhouden tot de rechts-
economische uitgangspunten van het ongevallenrecht. Op basis van deze analyse wordt de vraag
beantwoord in welke mate het toekomstige nucleaire aansprakelijkheidsrecht de maatschappelijke
welvaart zal doen toenemen (§ 1.2). Vervolgens wordt ook de verzekering van het nucleaire risico
rechtseconomisch benaderd (§ 1.3). Tenslotte wordt getracht om een verklaring te geven voor het
huidige nucleaire aansprakelijkheidsrecht (§ 1.4).

/./. Z)e 6a.s/.s/?r//jc!/>es van

In eerste instantie wordt de vraag beantwoord of een regime van risicoaansprakelijkheid een
betere bescherming biedt aan de slachtoffers van een kernongeval dan foutaansprakelijkheid
(§ 1.1.1). In tweede instantie wordt bestudeerd wat de economische gevolgen zijn van de beper-
king van de aansprakelijkheid van de exploitant (§ 1.1.2) en van de juridische kanalisatie van de
aansprakelijkheid naar de exploitant van de kerninstallatie (§ 1.1.3). In § 1.1.4 worden de gevol-
gen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering aan de orde gesteld. Vervolgens wordt on-
derzocht wat vanuit rechtseconomisch oogpunt het nut is van een exclusief bevoegde rechtbank
(§ 1.1.5). Tenslotte wordt aangegeven of het zinvol is om, naast deze verschillende maatregclen
betreffende de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie, bij-
komende veiligheidsregulering op te leggen (§ 1.1.6).

l'1-l. Risicoaansprakelijkheid versus bescherming van slachtoffers van een kernongeval

Het doel van het ongevallenrecht is volgens de rechtseconomische analyse het minimaliseren van
de maatschappelijke ongevalskosten. De initiele vraag die aan de orde is, is of een tussenkomst
van het recht is vereist om een dergelijke optimale allocatie van de beschikbare middelen te be-
werkstelligen. Ronald Coase heeft aangetoond dat indien de markt perfect functioneert en indien
w geen transactiekosten zijn, een rechtsregel geen invloed heeft op de efficiente allocatie van de
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beschikbare middelen'. Een kemongeval daarentegen zal leiden tot massaschade; de exploitam
wordt dus geconfronteerd met een zeer grote groep van slachtoffers. Deze slachtoffers zijn per
definitie vreemden voor de exploitant. Bijgevolg zijn de transactiekosten prohibitief hoog, zullen
ex ante geen onderhandelingen kunnen plaatshebben, en zal een tussenkomst van het recht vereist
zijn om te leiden tot een optimale verdeling van de beschikbare middelen. De vraag rijst wefo
aansprakelijkheidsregel dit doel zal bereiken.

Kernongevallen zijn unilateral ongevallen, aangezien enkel de dader (en niet het slachtoffer) een
invloed heeft op het ongevalsrisico. Een slachtoffer kan hooguit indirect, en dan nog slechts tot op
beperkte hoogte, de omvang van de schade beinvloeden*.

Daarenboven zal een stelsel van risicoaansprakelijkheid er evenmin als een stelsel van foutaan-
sprakelijkheid in slagen om het hoofd te bieden aan een aantal klassieke problemen van het aan-
sprakelijkheidsrccht bij milieuschade: ook bij risicoaansprakelijkheid moet de causaliteit worden
bewezen, en kunnen de administratieve kosten van het ongeval hoog oplopen.

Vanuit rechtseconomische hoek bestaat er bij unilaterale ongevalsituaties, inzake de aansprake-
lijkheid voor milieuschade in het algemeen, een voorkeur voor een regime van risicoaansprake-
lijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid zal de dader namelijk niet alleen optimale zorg aanwenden;
hij zal eveneens een optimaal activiteitsniveau aanhouden. Bovendien zal de dader ook al die
preventieve maatregelen nemen die niet in de betamelijke zorg van de foutstandaard kunnen
worden geincorporeerd. Het is niet zeker of de rechtseconomische voorkeur voor risico-
aansprakelijkheid bij kernongevallen kan worden gemotiveerd door dit argument van het activi-
teitsniveau. Bij kernongevallen kan namelijk moeilijk worden gesproken van een optimaal activi-
teitsniveau: of een kerninstallatie 1 kWh, dan wel 1000 kWh aan elektriciteit produceert, heeft
immers nauwelijks een invloed op het ongevalsrisico. Dit is geheel anders bij bijvoorbeeld auto-
ongevallen, waar kan worden uitgegaan van een relatie tussen het aantal gereden kilometers en de
kans op een ongeval. Zodra een kerninstallatie kritisch is - dit betekent dat een kemreactie op
gang kan worden gebracht - bestaat het risico van een kemongeval. Wei kan ervan worden uitge-
gaan dat er een zeker verband bestaat tussen het vermogen van een reactor en de potentiele scha-
deomvang. Het is weinig waarschijnlijk dat een regime van risicoaansprakelijkheid tot gevolg
heeft dat exploitanten kleinere kerninstallaties zouden bouwen. Het aannemen van het juiste
activiteitsniveau kan dus moeilijk worden beschouwd als criterium om te kiezen voor een stelsel
van risicoaansprakelijkheid in het keraenergierecht. Echter, er zijn wel andere argumenten waar-
uit een voorkeur blijkt voor risicoaansprakelijkheid bij kernongevallen.

Bij een regime van foutaansprakelijkheid zal de dader aansprakelijk zijn indien hij onvoldoende
zorg heeft aangewend; de dader zal dus enkel worden aansprakelijk gesteld indien hij minder zorg
heeft besteed dan het niveau van de optimale zorg'. Maar een belangrijke randvoorwaarde bij
deze stelling, is dat de rechter erin slaagt de juridische redelijke zorg te vertalen naar en gelijkte
schakelen met het niveau van efficiente zorg. De informatiekosten ter zake kunnen voor de rech-
ter zeer hoog zijn. Inzake kernongevallen is het niet ondenkbeeldig dat het voor een rechter moei-

Cfr. supra, § 4.2 van hoofdstuk 7.
Hier moet voor ogen worden gehouden dat bij een kemongeval de schade aan derden niet noodzakelijk
zal worden veroorzaakt in de buurt van de kerninstallaties. Door de weersomstandigheden bij het on-
geval (voomamelijk dan in functie van de neerslag en de windrichting) kan de schade het grootst ajn
op een aanzienlijke afstand van de installatie.
Cfr. supra, in § 2.4 van hoofdstuk 8.
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]ijk zoniet onmogelijk zal zijn om het niveau van betamelijke zorg correct in te schatten. Met
andere woorden: in het nucleaire aansprakclijkheidsrecht kan een informatietekort in hoofde van
de rechter leiden tot een aanzienlijk welvaartverlies. Bij hoge onzekerheid over de vraag wie de
schade heeft veroorzaakt, is het overigens niet ondenkbeeldig dat het tfeepesf pocfef effect zal
spelen en dat de exploitant de schade zal moeten vergoeden omdat hij hiervoor is verzekerd. De
kans is reeel dat ofwel de exploitant niet aansprakelijk zal worden gesteld voor schade die hij
heeft veroorzaakt (wat leidt tot een belangrijk probleem van externalisatie), ofwel dat hij wordt
aansprakelijk gesteld voor schade die hij niet heeft veroorzaakt (waardoor hij een te hoog niveau
van zorg zal aanwenden). Risicoaansprakelijkheid heeft het voordeel dat de beslissing over de te
nemen zorg naar de dader wordt verschoven. Deze heeft vermoedelijk betere informatie over de
optimale preventieve maatregelen ter voorkoming van nucleaire ongevallen dan de rechter''. Dit
informatievoordeel in hoofde van de exploitant van een kerninstallatie, is dus een belangrijk
argument voor risicoaansprakelijkheid.

Daarenboven heeft de foutaansprakelijkheid als nadeel dat deze regel de exploitant alleen prikkels
zal geven om die preventieve maatregelen te nemen die de rechter kan herkennen bij het beoor-
delen van de betamelijke zorg. Het is goed mogelijk dat de exploitant ook andere efficiente pre-
ventieve maatregelen zou kunnen nemen ter reductie van het ongevalsrisico. Foutaanspra-
kelijkheid biedt daartoe geen prikkels, terwijl de exploitant onder een regime van risicoaanspra-
kelijkheid alle efficiente preventieve maatregelen zal nemen, ongeacht de vraag of de rechter deze
al dan niet zal herkennen. Dit vormt een belangrijk aanvullend argument ten voordele van een
regime van risicoaansprakelijkheid in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

Tenslotte dienen de administratieve kosten die gepaard gaan met het bewijzen van een fout in
aanmerking te worden genomen. Vanwege de complexiteit van het nucleaire risico kunnen de
administratieve kosten van de foutbeoordeling zeer hoog oplopen.

Vandaar verdient het toch de voorkeur om bij kemongevallen het regime van risicoaansprakelijk-
heid te behouden, zelfs indien het onzeker is in welke mate de risicoaansprakelijkheid in het kern-
energierecht een invloed kan hebben op het activiteitsniveau. De andere argumenten pro risico-
aansprakelijkheid zijn evenwel doorslaggevend. Hiermee is niet gezegd dat uitsluitend een regime
van risicoaansprakelijkheid in staat is om de administratieve kosten van een kernongeval optimaal
te reduceren. Weliswaar komen de kosten voor het bewijzen van een fout te vervallen; onder een
regime van risicoaansprakelijkheid echter leidt elk ongeval tot een procedure. Gelet op het grote
aantal potentielc slachtoffers bij een kernongeval kunnen de kosten van de administratieve afhan-
deling van een (risico)aansprakelijkheid toch ook zeer hoog oplopen.

1.1.2. Beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant van de kerninstallatie en ter
beschikking stellen van openbare middelen

Een tweede belangrijk principe in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht is de beperking van de
aansprakelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie (§ 1.1.2.1); daarenboven stelt, tenmin-
ste wat de verdragspartijen van het Aanvullend Verdrag van Brussel betreft, de overheid ook
publieke fondsen ter beschikking van de exploitanten (§ 1.1.2.2).

Corner, R., "Prices and Sanctions", Co/wmftia Ẑ nv rtev/ew, n° 84,1984, 1523.
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7.7.2./. 5eper&/ng van de aans/?ra£e////:/ieirf van a"e etp/o/tan/

De beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid lijkt haaks te staan op de economische
uitgangspunten van het ongevallenrecht. Een eerste gevolg van de beperkte aansprakelijkheid is
uiteraard dat zodra de schade van het kernongeval groter is dan dit bedrag, aan slachtoffers het
recht op volledige schadevergoeding wordt ontzegd. Dit betekent dat niet alle negatieve exteme
effecten van het gebruik van kernenergic worden gei'nternaliseerd. Dit Icidt tot een over-
consumptie van kernenergie voor wat betreft de productie van elektriciteit. Een deel van de kosten
van het nucleaire risico wordt door de limitering op de gemeenschap en dus op de belastingbetaler
afgewenteld. Er kan dan ook worden gesproken van een subsidie aan de nucleaire industrie: de
nucleaire sector moet niet alle kosten dragen van het door haar gecreeerde risico.

Dit kan ook een belangrijk aspect zijn in het kader van de liberalisering van de elektriciteits-
markt': er zal slechts sprake zijn van een eerlijke concurrence tussen de producenten indien de
verschillende energiebronnen de volledige kosten van het productieproces in rekening moeten
brengen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat bijvoorbeeld in Belgie, graag wordt uitgepakt met
het argument dat kerncnergic zeer goedkoop is in vergelijking met andere energiebronnen'. Van
een correcte vergelijking tussen de verschillende prijzen aan de consument kan evenwel slechts
sprake zijn indien dc negatieve externe effecten van de productie van kernenergie ten voile wor-
den geintemaliseerd.

Vanuit de optiek van het rationed energiegebruik is het ook belangrijk dat alle energiebronnen
volledig de negatieve effecten internaliseren: enkel indien de burger dc volledige kosten vande
elektriciteitsproductie moet dragen, kan hij een rationele beslissing nemen over zijn consumptie-
patroon. Hiermee is niet gezegd dat kernenergie de enige energiebron is die wordt gesubsidieerd;
bijkomend ondcrzoek zal moeten uitwijzen of aan andere energiebronnen niet evenzeer een subsi-
die wordt gegeven^.

Zelfs zonder de wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant van de kemin-
stallatie, kan worden aangenomen dat rfe/ac/o de aansprakelijkheid van de exploitant zal zijn
beperkt tot maximaal zijn gehele vermogen. Er mag worden aangenomen dat de door een zwaar
kernongeval veroorzaakte schade groter zal zijn dan het vermogen van de exploitant. Dit impli-
ceert dat, zclfs indien een stelsel van onbeperkte aansprakelijkheid zou gelden, deze aansprake-
lijkheid de/ac/o zou zijn begrensd. In rechtseconomische termen betekent dit dat er in het nu-
cleaire aansprakelijkheidsrecht een probleem rijst van Mnt/ero'e/erre/ice. De exploitant zal hande-

Richtlijn nr. 96/92/EG van het Europees Parlement en dc Raad van de Europese Unie van 19 december
1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (/*fl, 1997, L 27).
Omgezet in Nederlands rccht bij wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie,
het transport en de levering van elektriciteit (Srft., 1998, 427). Omgezet in Belgisch recht bij wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elcktriciteitsmarkt (B.S. 11 mei 1999) en Decree! van
17 juli 2000 houdende organisatie van de Belgische elektriciteitsmarkt (flS., 22 September 2000) Zie
hierover Dekctelaere, K., De Cock, K., Deridder, L. en Verhoosel, G., //anrfftoe* fnergierecAf, h"*'
sentia, Antwerpen-Groningen, 2001, 91 e.v.
Zie bijvoorbeeld het dossier in ATJQC* nr. 44 van november 2000, 35, waar wordt aangegeven dat dc
kostprijs (uitgedrukt in BEF/kWh) voor kernenergie 1 a 2 frank bedraagt, tegenover 4 frank voor hy-
draulische energie en 4,5 frank voor windmolens.
Onderzoek heeft aangegeven dat ook in de Verenigde Staten de kemenergie-industrie van een subsidie
kan genieten (Heyes, A. en Liston-Heyes, C, "Capping Environmental Liability: the Case of North
American Nuclear Power", 77ie Geneva Papers on /{int and /nsurance, vol. 25, n° 2, 2000,196-202)-
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len alsof zijn maximale schade gelijk is aan de wettelijkc bepcrking of aan de feitelijke aansprake-
lijkheidsbeperking. Dc eenvoudige conclusie is dan ook dat de beperking van aansprakelijkheid in
de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving een negatieve invloed heeft op dc prikkels tot het ne-
men van preventieve maatregelen. In de rechtseconomische literatuur is immers aangetoond dat
een risicoaansprakelijkheid alleen efficient is wanneer de dader ertoe gehouden wordt om de
totale schade integraal te vergoeden®. Er is bijgevolg nood aan een model dat de gevolgen van
deze underdeterrence opvangt en dat wel in staat is om ervoor te zorgen dat de exploitant van een
kerninstallatie, evenals de andere personen die een invloed hebben op het nucleaire risico - zoals
de leveranciers van de exploitant - voldoende prikkels hebben om preventieve maatregelen te
nemen.

In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt de aansprakelijkheid van de exploitant van de
kerninstallatie ook beperkt in de tijd. Ook op dit vlak verschilt de Nederlandse WAKO van de
Belgische nucleaire aansprakelijkheidswet. In de WAKO wordt een onderscheid gcmaakt al naar-
gelang de vorderingen betrekking hebben op letselschade (vervaltermijn van 30 jaar) dan wel
zaakschade (vervaltermijn van 10 jaar). In Belgie wordt dit onderscheid niet gemaakt en vervalt
de aansprakelijkheid van de exploitant 10 jaar na het kernongeval. In bcide landen is eenzelfde
verjaringstermijn van kracht: zodra een slachtoffer weet heeft of redelijkerwijze weet kan hebben
van de schade, beschikt hij maximaal over een periode van drie jaar om zijn vordering in te die-
nen. Na de periode van 10 jaar stelt de Belgische Staat zich kosteloos garant; de Nederlandse
Staat zal optreden als verzekeraar of als garant, maar kan hiervoor wel dcgelijk een vergoeding
vragen.

Met name ten aanzien van letselschade zal het, naarmate mecr tijd verstrijkt tussen het ongeval en
het indienen van de vordering, moeilijker worden om de causaliteit vast te stellen tussen de scha-
de en het kernongeval. Dit is problematisch, zowel vanuit het standpunt van de exploitant als
vanuit het standpunt van het slachtoffer. Voor deze laatste wordt het nagenoeg onmogelijk om het
bewijs aan te brengen dat zijn schade door het kernongeval is veroorzaakt; de exploitant loopt het
risico dat een foutieve rechterlijke beslissing hem aansprakelijk zal stellen voor een schade die hij
niet heeft veroorzaakt'. Aangezien de exploitant van een kerninstallatie op basis van het huidige
nucleaire aansprakelijkheidsrecht niet aansprakelijk is voor schade die zich na 10 jaar of na 30
jaar manifesteert, wordt slechts een deel van de reele schade gei'nternaliseerd.

Het nucleaire aansprakelijkheidsrecht zoals neergelegd in het Verdrag van Parijs van 1960 (en het
Aanvullend Verdrag van Brussel van 1963) leidt evenwel tot een dubbele subsidising van de
kemenergie-industric. Naast de wettelijke beperking van de aansprakelijkheid, stellen dc verschil-
lende vcrdragsluitende staten geld ter beschikking ingeval de schade groter is dan het beperkte
bedrag van aansprakelijkheid van de exploitant.

Cooter, R., "Prices and Sanctions", o.c, 1523.
Het spreekt voor zich dat het achterhalen van de causaliteit ook zal leiden tot een aanzienlijke verho-
ging van de tertiaire ongevalskosten.
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In de landen die zijn toegetreden tot het Aanvullend Verdrag van Brussel en die zullen toetreden
tot de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de tweede generatie'", wordt de subsidie ver-
sterkt omdat tegelijk wordt voorzien in een Staatstussenkomst. Op dit punt valt een opmerkelijk
verschil vast te stellen tussen het Belgische en het Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

In Belgie' werd de overheidstussenkomst in de tweede schijf van het Aanvullend Verdrag van
Brussel afgeschaft door de wet van 11 juli 2000. Onder de oorspronkelijke versie van de wet van
22 juli 1985 was wel degelijk voorzien in een tussenkomst van de Belgische Staat als instal-
latiestaat - namelijk voor een bedrag van 151,27 miljoen euro. Een van de opvallendste elemen-
ten van de Nederlandse WAKO is de zeer hoge staatstussenkomst (5 miljard gulden of 2,27 mil-
jard euro) als installatiestaat. Toch kan niet echt worden gesproken van een subsidie aangezien de
WAKO voorziet in de mogelijkheid dat de Nederlandse Staat aan de exploitant een vergoeding
vraagt voor het ter beschikking stellen van dit bedrag". In welke mate de Nederlandse Staat
inderdaad een vergoeding aanrekent aan de exploitant, is echter niet duidelijk.

Dit neemt echter niet weg dat, ten aanzien van de derde schijf van het Aanvullend Verdrag van
Brussel (collectieve schijf van de verschillende verdragsluitende Staten), de tussenkomst van
zowel Belgie als Nederland behouden blijft en dat nergens in het Verdrag bepalingen zijn opge-
nomen om hiervoor aan de exploitanten een vergoeding aan te rekenen. Hetzelfde geldt voor het
Verdrag inzake Bijkomende Compensatie. Op basis van het Aanvullend Verdrag van Brussel
bedraagt de bijdrage waarop de exploitant kan rekenen 178,88 miljoen euro en onder het Verdrag
inzake Bijkomende Compensatie 429,31 miljoen euro - dit uiteraard in de veronderstelling datde
schade groter is dan het bedrag dat beschikbaar is op basis van de aansprakelijkheidsverzekering
van de exploitant.

Vanuit rechtseconomisch oogpunt valt de tussenkomst van de verschillende verdragsluitende Sta-
ten in 1963 te verklaren vanuit een probleem van informatieasymmetrie: de overheidstussenkomst
in de jaren zestig was uitdrukkelijk bedoeld om het informatietekort in hoofde van de verzeke-
raars tegen te gaan. Er warcn nauwelijks gegevens voorhanden die toelieten om het nucleaire
risico in te schatten. Bij de aanvang van de eenentwintigste eeuw daarentegen zijn reeds heel wat
gegevens beschikbaar die de inschatting van de actuariele premie een stuk minder problematisch
maakt dan in 1960. Het is met andere woorden zeer de vraag of de informatieasymmetrie even
acuut is als in de jaren vijftig. Toch heeft de overheid geen blijk gegeven van de intentie om de
dubbele subsidising van de kernenergie-industrie af te bouwen: het in werking treden van het
Verdrag inzake Bijkomende Compensatie zal integendeel leiden tot een bestendiging van dit
beleid.

Door de afschaffing van de tussenkomst als installatiestaat kan Belgie als een uitzondering wor-
den aanzien; maar indien Belgie bijvoorbeeld zou toetreden tot het Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie, moet erover worden gewaakt dat deze tussenkomst niet opnieuw wordt ingevoerd.

'° Dit geldt in ieder geval voor het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie; voor wat betreft het Proto-
col van het Verdrag van Wenen, beschikt een land over de moge////Uie;'rf om zelf overheidsfondsen ter
beschikking te stellen.

" In de Belgische wet van 22 juli 1985 is een dergelijke mogelijkheid niet opgenomen.
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1.1.3. Juridische kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een kerninstal-
latie

De aansprakelijkheid zoals die is ingevoerd in het internationale nucleaire aansprakelijkhcidsrecht
werd officieel ingevoerd om piramidale verzekeringskosten te vermijden. Uit de juridische analyse
van de kanalisatie van aansprakelijkheid is gebleken dat de kanalisatie in feite is bedoeld als be-
scherming van de Amerikaanse nucleaire toeleveringsindustrie'^. In deze paragraaf wordt bestudeerd
in welke mate de kanalisatie inderdaad leidt tot een reductie van de piramidale verzekeringskosten
en welke, meer in het algemeen, de gevolgen zijn van deze juridische kanalisatie of exclusieve
aansprakelijkheid van de exploitant.

Hieronder wordt in eerste instantie bestudeerd of het Coase-theorema kan worden toegepast op de
kanalisatie van aansprakelijkheid (§ 1.1.3.1). Vervolgens wordt de kanalisatie van aansprakelijkheid
bestudeerd vanuit de Calabresiaanse visie (§ 1.1.3.2) en worden, vanuit een rechtseconomische
benadering, de functie en de gevolgen belicht van de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid (§
1.1.3.3).

/./ . i . / . Aiv/oerf van a*e Aana/uarte van aan.spra^e/i/A/ie/a' op </e toe/>a&r/ng van ne/ Coasg-
Jneorema -.••••••

In deze paragraaf wordt bestudeerd in welke mate - inzake de juridische kanalisatie van aansprake-
lijkheid - in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht toepassing kan worden gemaakt van het Coase-
theorema. Deze vraag is met name aan de orde met betrekking tot de positie van de leveranciers van
de exploitant. Hieronder wordt zowel de relatie tussen de exploitant van de keminstallatie en zijn
leverancier, als tussen de leverancier en de slachtoffers van een kernongeval aan de ordc gesteld.
Voor wat de eerstgenoemde relatie betreft, moet zowel de toepassing van het Coase-theorema ten
aanzien van de schade aan derden, als ten aanzien van de eigenschade van de exploitant worden
besproken.

De exploitant van een keminstallatie en zijn leverancier staan in een contractuele relatie, zodat mag
worden aangenomen dat de transactiekosten niet prohibitief hoog zijn. Op voorwaarde dat de markt
voldoende concurrentieel is, zal geen tussenkomst van het recht vereist zijn teneinde te komen tot
een optimale allocatie van de beschikbare middelen. Dit zou impliceren dat het van geen belang is of
de leverancier dan wel de exploitant uiteindelijk de schade zal moeten dragen".

In deze hypothese kunnen de exploitant en de leverancier in principe vooraf afspreken wie de schade
bij een kernongeval zal vergoeden. De uitkomst van deze onderhandelingen zal meteen een invloed
hebben op de prijs van het geleverde materiaal: indien de leverancier de schade moet vergoeden, zal
hij dit in aanmerking nemen bij de prijsbcrekening. In de meest eenvoudige vorm neemt hij hiervoor
een verzekering en de premie berekent hij door in de prijs van het geleverde materiaal. Indien de
exploitant de schade dient te vergoeden, zal het materiaal goedkoper zijn en kan hij eventueel een
verzekeringscontract afsluiten. Op het eerste gezicht kan dus in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
in een contractuele relatie informatie worden doorgegeven via het prijsmechanisme. Tegelijk zou

Cfr. supra, in § 2 van hoofdstuk 4.
Zie onze eerderc analyse Vanden Borre T., "Transplantatie van kanalisatie van aansprakelijkheid van
het kemenergierecht naar het milieu(aansprakelijkheids-)recht: een goede of een gebrekkige zaak?", in
Faure, M. en Deketelaere, K., (red.), "Ius Commune en Milieurecht", / . c , 364 e.v.
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kunnen worden afgesproken dat de exploitant in bepaalde gevallen over een regresrecht beschikt
tegen de leverancier.

Maar in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt het regresrecht van de exploitant ten aanzien
van de door hem aan slachtoffers betaalde schadevergoeding beperkt, in die zin dat het regres enkcl
kan worden uitgeoefend indien dit contractueel werd overeengekomen. Dit impliceert een beperking
van de onderhandelingspositie van de exploitant ten aanzien van het gemene aansprakelijkheids-
recht. In het gemene aansprakelijkheidsrecht zal in de regel een regresrecht openstaan, (enzj/
contractueel anders werd overeengekomen. In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht is deze situatie
precies omgekeerd. Wordt niets afgesproken tussen de exploitant van de keminstallatie en zijn leve-
ranciers, dan zal de exploitant - of zijn verzekeraar - geen regresrecht kunnen instellen. In de prak-
tijk blijken de overeenkomsten inderdaad niet in een regresrecht te voorzien.

Tegelijk moet worden vastgesteld dat slechts een beperkt aantal leveranciers van nucleair materiaal
op de markt actief is. Dit was zeker zo bij de totstandkoming van de Verdragen van Parijs en Wenen:
toen hadden de VS een monopolie op nucleaire kennis. Precies dankzij dit monopolie zijn zij erin
geslaagd om een invloed uit te oefenen op de verdragsteksten: via de kanalisatie van aansprakelijk-
heid wordt niet alleen ingegrepen in de externe relatie (leverancier-derden), maar eveneens in de
interne relatie (leverancier-exploitant). Er kan dan ook worden gesteld dat in het nucleaire aanspra-
kelijkheidsrecht de voor de toepassing van het Coase-theorema vereiste vrije onderhandelingen reeds
van tevoren zijn beperkt. De spelregels van de onderhandelingen zijn opgesteld ten voordele van de
leveranciers. Dit kan worden aanzien als een transactiekost, wat de toepasbaarheid van het Coase-
theorema in de relatie tussen de exploitant en zijn leverancier beperkt, ten minste ten aanzien van de
aan derden veroorzaakte schade.

Een tweede element in de relatie tussen de exploitant en zijn leverancier, is de eigenschade van de
exploitant. Een kemongeval zal in de eerste plaats schade toebrengen aan de keminstallatie zelf. Op
deze hypothese is het Verdrag van Parijs niet van toepassing, zodat de spelregels niet van tevoren
werden aangepast. Bij toepassing van het Coase-theorema kan de exploitant dus er ante met zijn
leverancier afspreken wie de gcvolgen zal moeten dragen van de schade aan de keminstallatie,
indien deze schade het gevolg is van een gebrek waarvoor de leverancier moet instaan (gebrekkig
onderhoud, gebrek in een onderdeel van de reactor, etc.). . .

In de relatie tussen de leverancier en het slachtoffer zullen de transactiekosten prohibitief hoog zijn,
zodat een tussenkomst van het recht zal nodig zijn. In de veronderstelling dat de aansprakelijkheid
niet zou worden gekanaliseerd, betekent dit dat de leverancier ten aanzien van het slachtoffer over
een prikkel zal beschikken om schade te vermijden. Maar precies deze situatie is in het nucleaire
aansprakelijkheidsrecht onmogelijk gemaakt: door de aansprakelijkheid exclusief naar de exploitant
van de keminstallatie te kanaliseren, is de leverancier ten aanzien van het slachtoffer juridisch voile-
dig geexonereerd. De leverancier zal bijgevolg ten aanzien van het slachtoffer geen prikkel hebben
vanuit het extracontractuele aansprakelijkheidsrecht.

Tot op zekere hoogte kan worden aangenomen dat de leverancier, zelf bij een systeem van kanalisa-
tie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een keminstallatie, een prikkel zal hebben ten aan-
zien van het slachtoffer van een kemongeval, met name via de doorwerking van de contractuele
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prikkel voor wat betreft de eigenschade van de exploitant'''. Maar deze stelling gaat enkel op ten
aanzien van de eigenschade die door een kernongeval wordt toegebracht aan de exploitant. Het is
zeer aannemelijk om ervan uit te gaan dat deze eigenschade een stuk lager zal liggen dan de totale
schade van een kernongeval. Het doorwerken van de contractuele prikkel zal dus slechts een bcperk-
te correctie aanbrengcn aan de stelling dat de leverancier geen prikkel heeft ten aanzien van slachtof-
fcrs van een kernongeval. ., , .̂ , _ , .

/./J.2. /teatofie van a"e ongevaMas/e/i vo/gen.y Ca/a6resi

Guido Calabresi onderscheidt de primaire, de secundaire en de tertiaire ongevalskosten". De pri-
maire ongevalskosten zijn de kosten veroorzaakt door het aantal ongevallen en van de emst daar-
van. Met secundaire ongevalskosten bedoelt Calabresi de kosten van schadespreiding. Tertiaire
kosten zijn de kosten die gepaard gaan met het afhandclen van ongevallen. De reductie van de
tertiaire ongevalskosten beoogt in feite de reductie van de primaire en de secundaire ongevalskos-
ten. Een efficient ongevallenrecht moet ernaar streven de totale ongevalskosten zo laag mogelijk
te houden. De vraag rijst hoe dit zich verhoudt tot het nucleaire aansprakelijkheidsrecht.

In de visie van Calabresi worden de primaire ongevalskosten gereduceerd door het uitoefenen van
optimale zorg. Een persoon zal zorgvuldig handelcn, voorzover hij hiertoe een prikkel krijgt. De
vraagt rijst dan ook wat de invloed is van de kanalisatie van aansprakelijkheid op de prikkels van de
exploitant van de keminstallatie en van diens leveranciers.

In onze analyse wordt ervan uitgegaan dat grosso modo twee personen een invloed kunnen hebben
op het ongevalsrisico (dat er met andere woorden slechts een tweetal potentiele daders zijn): in de
eerste plaats de exploitant zelf, en in de tweede plaats de leveranciers van dc exploitant. Hiermee
worden ook degenen bedoeld die bij de bouw of tijdens de exploitatie bepaalde onderdelcn leveren
of die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Op basis van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, is de exploitant aansprakelijk ten overstaan van
de slachtoffers van het kemongeval. Dit betekent dat, in de visie van Calabresi, de exploitant een
prikkel zal hebben om de primaire ongevalskosten te reduceren. De leverancier van de exploitant
daarentegen is niet aansprakelijk ten aanzien van derden. De leverancier heeft dan ook vanuit het
extracontractuele aansprakelijkheidsrecht geen prikkel tegenover een slachtoffer om veilig materiaal
te leveren.

Hieruit volgt dat diegenen die ten aanzien van het slachtoffer genieten van de beschermende werking
van de kanalisatie van aansprakelijkheid, een onvoldoende prikkel hebben om optimale zorg uit te
oefenen" waardoor het ongevalsrisico toeneemt en de primaire ongevalskosten stijgen. De kanalisa-
tie van aansprakelijkheid past derhalve niet in de Calabresiaanse visie inzake de reductie van de
primaire ongevalskosten.

Niet alleen de primaire ongevalskosten, maar ook de secundaire ongevalskosten dienen in een
rechtseconomische benadering van het ongevallenrecht te worden gereduceerd. Kosten om een

Vanden Borre T., "Transplantatie van kanalisatie van aansprakelijkheid van het kemenergierccht naar
hetmilieu(aansprakelijkheids-)recht: een goede of een gebrekkige zaak?", in Faure, M. en Dcketelaere,
K., (red.), "Ius Commune en Milieurecht", Ac, 365.
Cfr. supra, in § 4.1 van hoofdstuk 7.
Ook in die zin Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", / . c , 353.
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optimale schadespreiding te realiseren zoals verzekeringskosten, worden beschouwd als secun-
daire ongevalskosten. Officieel werd de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht
ingevoerd met het oog op de reductie van de verzekeringskosten. Door kanalisatie zouden pirami-
dale verzekeringskosten worden vermeden: toegepast op het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
betekent dit dat indien alle leveranciers van de exploitant van een keminstallatie elk een dekkine
zouden moeten nemen voor de uit een kernongeval voortvloeiende schade, dit zou leiden tot hoge
premies, zonder enig evenredig voordeel voor het slachtoffer.

De stelling dat de kanalisatie van aansprakelijkheid (of de exclusieve aansprakelijkheid) zou
bijdragen tot de reductie van de verzekeringskosten gaat uit van de veronderstelling dat de verze-
keringskosten stijgen indien meerdere personen een dekking nemen voor eenzelfde risico. De
vraag rijst uiteraard of dit argument correct is. Er moet namelijk worden vastgesteld dat dit argu-
ment enkel in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt gehanteerd. In andere takken van het
civiele aansprakelijkheidsrecht wordt ofwel de aansprakelijkheid niet gekanaliseerd, ofwel wordt
slechts een lichte vorm van kanalisatie ingevoerd". De vraag moet dus worden beantwoord of in
alle situaties waarin meerdere personen het ongevalsrisico kunnen bei'nvloeden (c.q. daderkunnen
zijn), de verzekeringskosten kunnen worden gedrukt indien slechts een van de mogelijke aan te
spreken personen zich voor het bewuste risico verzekert.

Het feit dat meerdere personen zich voor eenzelfde risico verzekeren betekent niet dat hierdoor de
verzekeringskosten stijgen. Er kan in tegendeel vanuit worden gegaan dat de gemiddelde kosten
van een bepaalde verzekeringsdekking afnemen naarmate meer polissen worden afgesloten. Bo-
vendien zal ook het premicvolume toenemen naarmate meer personen een verzekeringsdekking
wensen aan te schaffen. <

In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht daarentegen moet de exploitant zich echter niet alleen
verzekeren voor het risico dat hijzelf vertegenwoordigt, maar eveneens voor het risico dat door
zijn levcrancier(s) wordt veroorzaakt. Voor een verzekeraar is het echter niet makkelijk om het
risico in te schatten van andere personen dan de verzekeringsnemer, zeker ten aanzien van een
kemongeval. De verzekeraar kan namelijk het gedrag van zijn eigen verzekeringsnemer controle-
ren; het is veel moeilijker om ook het gedrag te controleren van personen waarvoor zijn verzeke-
ringsnemer moet instaan, met name wanneer deze personen een invloed hebben op het ongevals-
risico (i.e. de leveranciers van de exploitant).

Het essentifile punt bij de exclusieve aansprakelijkheid in het Internationale kernenergierecht is
dat de exploitant niet over de mogelijkheid beschikt om via onderhandelingen met de leveranciers
af te spreken wie het uiteindelijke risico zal dragen. Indien de exploitant over een regresrecht zou
beschikken, dan kan ex an/e worden afgesproken wie de uiteindelijke aansprakelijkheidslast zal
dragen. Dit zal zijn weerslag hebben op de prijs van het geleverde materiaal.

Precies op dit punt verschilt het Europese van het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht.
Aangezien in de Verenigde Staten het gemene aansprakelijkheidsrecht intact is gelaten, kunnen
leveranciers en exploitanten van tevoren onderhandelen over de aansprakelijkheidslast. De aan-
sprakelijkheid van de leverancier is gedekt via de omnibuspolis van de exploitant van de kemin-
stallatie; dit zal een weerslag hebben op de prijzen van de geleverde goederen en diensten. In de
landcn die lid zijn van de intemationale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen is de situatie an-
ders. De juridische kanalisatie van aansprakelijkheid in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht leidt

" Over de verschillende vormen van kanalisatie van aansprakelijkheid, zie § 2.4.2 van hoofdstuk 4.

696



Hoofdstuk 15 - Rechtseconomische conclusies

tot een welvaartsverlies, omdat de mogelijkheden om belangrijke signalen door te geven via het
prijzenmechanisme worden ontnomen. Met name het beperken van het regresrecht van de exploi-
tant en de aansprakelijkheidsexclusiviteit blijken dus zeer nadelig te zijn.

De stelling dat de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van een kerninstallatie leidt
tot een reductie van de secundaire ongevalkosten, is derhalve niet correct.

De kosten die gepaard gaan met het afhandelen van aansprakelijkheidsvorderingen, worden in de
rechtseconomische literatuur "administratieve kosten" genoemd". Deze kosten omvatten zowel
de tijd en de inspanningen door slachtoffers, daders, hun advocaten en verzekeraars om de vorde-
ring te regelen, hetzij onderling, hetzij voor de rechtbank. Ook de kosten die met de onderlinge
regeling gepaard gaan en de proceskosten maken in deze visie deel uit van de administratieve
kosten. Posner wijst er terecht op dat administratieve kosten, en meer in het bijzonder informatie-
kosten een belangrijke rol spelen bij het formuleren van efficiente aansprakelijkheidsregels". De
in het Harvard rapport aangehaalde procesrechtelijke reden ter invoering van de kanalisatie be-
oogde een reductie van deze tertiaire ongevalskosten (met name de kosten veroorzaakt door de
moeilijkheden en het tijdverlies bij internationale procesvoering).

De kanalisatie van aansprakelijkheid moet hier worden gezien in samenhang met een van de
andere basisprincipes van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving, namelijk de exclusieve
bevoegdheid van een rechter per land. Het feit dat een slachtoffer weet welke rechter bevoegd zal
zijn, biedt een aanzienlijke rechtszekerheid en bespaart hem de moeite vruchteloos in het buiten-
land te procederen. Ook de directe vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar van de
exploitant, is hierbij belangrijk. .;. : •

Een snelle afhandeling van de vordering is vanuit economisch oogpunt zinvol omdat het de maat-
schappelijke kosten van een kernongeval in belangrijke mate reduceert, met name de tertiaire
ongevalskosten: de procedure zelf zal minder kosten en voor slachtoffers leidt dit ertoe dat zij
geringere advocatenkosten zullen dienen te dragen en dat hun schade sneller wordt gecompen-
seerd. Het argument dat de kanalisatie van aansprakelijkheid de kosten van de procesvoering
reduceert is dus correct: slachtoffers zullen slechts de exploitant van de kerninstallatie (of diens
verzekeraar) dagvaarden en deze zal slechts in bepaalde gevallen een regresrecht kunnen uitoefe-
nen.

De immuniteit van de leveranciers leidt er evenwel toe dat de reductie van deze kosten gepaard
gaat met belangrijke negatieve effecten wat betreft de preventie van kemongevallen. Het is met
andere woorden onzeker of de daling van de proceskosten een voldoende opbrengst is voor
slachtoffers wiens vorderingsrechten zwaar zijn beperkt. Deze problematiek wordt hieronder aan
de orde gesteld bij de analyse van de functie en de gevolgen van de kanalisatie van aansprakelijk-
heid vanuit rechtseconomische hoek.

Shavell, S., "Accident Law", / .c , 262 e.v.; Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprake-
„ lijkheid", /.c.,98.

Posner, R., "Economic Analysis of Law", Ac, 167. .,,..._' .
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/ . / . J .5. Ff/nc/ie en gevo/ge/j van rfe iana/wafte van aanipraJte/y/tne/a" va/iu<7 recn/jeawiomisc/je

De kanalisatie van aansprakelijkheid werd in hct nucleaire aansprakelijkheidsrecht ingevoerd om
de proceskosten van een ongeval terug te dringen^". De redenering hierbij was dat een exclusieve
aansprakelijkheid in hoofde van de exploitant van de kerninstallatie blijkbaar een aantal voorde-
len oplevert. De vraag rijst evenwel of de beperking van het aantal schuldenaars - hicrmee wordt
bedoeld het aantal personen dat kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade uit
een kernongeval - voordelen biedt voor slachtoffers van een kernongeval, dan wel voor de poten-
tiele daders, of voor allebei.

Een rechtszaak naar aanleiding van een kernongeval is een vorm van zogenaamde massaschade*':
voor een enkele rechtbank zullen duizenden slachtoffers trachten compensatie te krijgen van de
door hen gcleden schade. Op het eerste gezicht lijkt het aannemelijk om ervan uit te gaan dat de
rechtsgang versnelt en de administratieve kosten dalen, wanneer het aantal personen dat tot de
rechtbank wordt toegelaten, wordt beperkt. Hier moet in eerste instantie worden aangegeven dat
hct problcem bij massavorderingen zich niet zozeer situeert aan de kant van de verweerders (ex-
ploitant en zijn leveranciers), maar aan de kant van de eisers (slachtoffers van een kernongeval).
Het is namelijk zeer de vraag of de administratieve kosten van het proces aanzienlijk dalen door-
dat de slachtoffers slechts tegen een verweerder een vordering kunnen indienen, in plaats van
tegen twee of drie verweerders.

Verder kan worden gesteld dat door het afschaffen van samenloop als gevolg van de kanalisatie
het aantal potentiele schuldenaars voor de slachtoffers verkleint, terwijl het voor deze laatsten
precies voordelig kan zijn meerdere personen aan te sprcken, zoals bijvoorbceld bij een vordering
inzake productaansprakelijkheid. De vraag naar de voordelen van de juridische kanalisatie van
aansprakelijkheid is daarom terug te voeren naar de belangenafweging tussen de voordelen op het
gebied van de reductie van de administratieve kosten en de nadelen veroorzaakt door de afbreuk
aan de verhaalspositie. Het is evenwel lang niet zeker of de marginale opbrengsten van kanalisatie
(vermijden van samenloop) opwegen tegen de marginale kosten van de verminderde verhaals-
positie voor benadeelden en van preventie. Men kan overigens ook de vraag stellen of het beper-
ken van de samenloop voor slachtoffers een voordeel dan wel een nadeel is: is een slachtoffer
beter gediend bij een brede waaier van aanspreckbare personen, dan wel bij een enkele - duidelijk
aanwijsbare - aan te spreken persoon?

Het feit dat bij een massaschade meerdere verweerders tegenover de massa eisers staan, hoeft niet
meteen problematisch te zijn. In de eerste plaats zal de snelheid en de efficientie waarmee een
zaak wordt behandeld in belangrijke mate worden bepaald door een goede organisatie van de
rechtbank. In de tweede plaats kan ook het recht hieraan tegemoet komen. Zo wordt in het Ver-
drag van Parijs zelf reeds een belangrijkc maatregcl genomcn die bijdraagt tot een reductie vande
tertiaire ongevalskosten: in het systeem van het Verdrag, is er in principe slechts een rechter
bevocgd. Zcker bij een grensoverschrijdend kernongeval zal het inderdaad uitermate zinvol zijn
dat partijen niet meer kunnen twisten over de bevoegdheidsvraag. Daarnaast lijkt hct niet uitge-

Dit blijkt met name uit een onderzoek van de Expose des Motifs van het Verdrag van Parijs en uit de
voorbereidende werken van het Verdrag van Wenen.
Zie hierover verschillende bijdragen in A/asmsc/iorfe. Kergf rfe 6e/ia«rfe/i>ig von nxma/e scAfl</e «"
6iyzo/irfere 6e/io</ering?, Inleidingen gehouden op het symposium van de Vcreniging van Letseischade
Advocaten 1996, Koninklijke Vermandc, Lelystad, 1996.
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sloten dat een advocaat meerdere risers vertegenwoordigt. In Nederland bijvoorbeeld trad op 1
april 1995 een nieuw artikel in het BW in werking, dat collectieve acties toelaat". Wei moet crop
worden gewezen dat deze regeling de uitkering van schadevergoeding in geld uitdrukkelijk uit-
sluit". Ook in Belgie is voorzien in een regeling voor de vorderingsrechten van bijvoorbeeld
milieuorganisaties^.

Vanuit het oogpunt van de administratieve kosten van een rechtszaak, kan inderdaad worden
aangenomen dat deze kosten stijgen naarmate samenloop is toegelaten. Maar vanuit het oogpunt
van het slachtoffer impliceert een samenloop dat meerdere personen kunnen worden aange-
sproken voor eenzelfde schade; in de mate waarin bijvoorbeeld ook twee onderscheiden personen
de schade hebben veroorzaakt en hiervoor worden aansprakelijk gesteld, betekent dit een toename
van de kans dat de gelcden schade zal worden gecompenseerd. Via de samenloop van schulde-
naars, beschikken de schuldeisers dus over een groter onderpand. Dit kan vanuit het pcrspectief
van de schadespreiding en de preventie worden beschouwd als een voordeel. Hiermee wordt
immers in de eerste plaats bereikt dat alle personen die een bepaalde schade hebben veroorzaakt,
een prikkel zullen hebben om dergelijke schade in de toekomst te vcrmijden. Daarnaast is het
wenselijk vanuit het perspectief van de schadespreiding om de verhaalsmogclijkheden van het
slachtoffer niet a p / w ; te beperken. Dit geeft aan dat samenloop wel degelijk als een maatschap-
pelijk voordeel kan worden beschouwd, en dit zowcl vanuit compensatie- als vanuit preventic-
oogpunt.

Vanuit het standpunt van slachtoffers heeft samenloop van vordcringen natuurlijk meer voor-
dclen, althans deze overstijgen ruimschoots de vermeende nadelcn. Overigens gaat het argument
dat kanalisatie het voordeel biedt dat het slachtoffer niet moet uitzoeken wie hij kan dagvaarden,
niet echt op. Een slachtoffer zal immers een beroep docn op gespccialiseerde juridische bijstand
(advocaat) voor wie de samenloop geen probleem mag opleveren* .

Inzake de organisatie van de advocatuur is wel een aanzienlijk verschil vast te stellen tussen -
grosso modo - het Amerikaanse en het Europese recht. In de VS worden advocaten in de regel
vergoed op basis van een HO cure no pay systeem en op een percentage van de verkregen schade-
vergoeding. Het is niet ondenkbeeldig dat een dergelijk systeem lcidt tot onnodige proceskosten.
Maar doordat in Europa een ander systeem wordt gehantecrd, is het risico dat samenloop tot
onoverkomelijke problemen leidt, veel geringer^.

Artikel 3:305a, lid 1 BW luidt: "Een stichting of vereniging met voliedige rechtsbevoegdheid kan een
rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen,
voorzover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt". Zie hierover met name Frenk, N., "Kol-
lectieve akties in het privaatrecht", Ac, 105 c.v.
Artikel 3:305a, lid 3 BW luidt: "Een rechtsvordering als bedocld in lid 1 kan niet strekken tot schade-
vergoeding te voldoen in geld". Deze regeling lijkt dan ook in hoofdzaak te zijn bedoeld voor acties
van algemeen belang. Zie hierover Stolker, C.J.J.M., "'U bent met te veel, dus u krijgt niets!' Ameri-
kaanse ervaring met collectief schadevcrhaal", in "Massaschade. Vergt de behandeling van massale
schade een bijzondere benadering?", Ac, 43 e.v.
Zie hierover vooral Carette, A., "Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeCigcnde
milieubestanddelen", /.c.
Tjittes, R.J., "Centralisering van aansprakelijkhcden", o.c, 280.
Over de zogenaamde claimcultuur, zie Spier, J., "Claimcultuur en aansprakelijkhcidsrecht", in Niezen,
G.J. Raaijmakers, M.J.G.C. en Tervoort, A.J.S.M. (red.), Oigeionrfen flec/if flerfn/ve/i. flerfny/i/uri'rf/-
sc/ie opjfe//e/i op rfe gre/is van Aef rferrfe miV/e/imum to/ ge/ege/iAe/d van /ie/ 70-yang bes/aan va/i /ie/
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Tenslotte mag ook de rol van de verzekeraar niet worden uit het oog verloren. Zoals blijkt drukt
bijvoorbeeld de Amerikaanse nucleaire verzekeringspool (ANI) de administratieve kosten en
maakt het een snelle uitkering van de beschikbare bedragen mogelijk door haar personeel in die
zin op te leiden. Dat is gebleken na het ongeval in Three Mile Island".

Het terugdringen van de administratieve kosten van een massavordering kan bijgevolg worden
bereikt zonder de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid; en dus door maatregelen on/ren het
aansprakelijkheidsrecht. Bovendien is kanalisatie van aansprakelijkheid niet de enige maatregel
die tot geringere kosten leidt; ook ingrepen in het procesrecht zoals de exclusieve bevoegdheid
van een rechter per land, een efficiente organisatie van de rechtbank en een vlotte afwikkeling van
schadedossiers door de verzekeraar leiden tot een dating van de administratieve kosten^*.

/.V.J.4. Co/jc/usie

De kanalisatie van aansprakelijkheid in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht beperkt de samen-
loop. Vanuit economisch oogpunt levert dit slechts een beperkt voordeel op.

Door aan slachtoffers de mogelijkheid te geven om meerdere personen aan te spreken (samen-
loop), kan een stijging van de administratieve kosten worden verwacht, maar deze stijging weegt
niet op tegenover de opbrengsten in de vorm van preventie en van compensatie van de slachtof-
fers.

Daarenboven moet worden aangegeven dat, aangenomen dat de kanalisatie van aansprakelijkheid
voordelen oplevert inzake de reductie van de tertiaire ongevalskosten, de afschaffing misschien
niet de enige maatregel is die een dergelijke reductie kan bewerkstelligen.

Ook vanuit de rechtseconomische analyse blijkt het belangrijk om een onderscheid te maken
tusscn de verschillende variabelen die de kanalisatie van aansprakelijkheid bepalen. Trebilcocken
Winter stellen namelijk dat door de beperking van aansprakelijkheid van de exploitant, meteen
ook dc aansprakelijkheid van de gehele groep worden beperkt^. Deze stelling houdt evenwel
onvoldoende rekening met de verschillende variabelen die in de kanalisatie van aansprakelijkheid
zitten vervat. In dit onderzoek werden drie variabelen geidentificeerd: het aantal personen waar-
naar de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd, de mogelijkheid voor de aansprakelijke om regres
uit te oefenen en tenslotte de mate waarin het gemene aansprakelijkheidsrecht wordt intact gela-
ten*°. Naar onze mening is het eerder de uitschakeling van de andere juridische grondslagen en de
beperking van het regres van de exploitant die de leveranciers civielrechtelijke immuniteit verle-
nen. Zelfs indien in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht de exploitant onbeperkt aansprakelijk
zou zijn, dan nog zouden de leveranciers in het geheel niet aansprakelijk zijn.

Genoof.se/ia/> van SeaV/j/i/umten, Kluwer, Deventer, 2000, 223-231; Faure, M. en Hart-
lief, T., "Enkele opmerkingen naar aanleiding van de brief van het kabinet over de Claimcultuur", /ffli-
jpra*e/{/*Ae«rf <S K«ze*erm£, 1999/4&5, 75-84; Bauw, E. en Barendrecht, J.M. (red.), / t o aanj/wate-
/ij'AAeiVfrrecA; m rfe 2 / ' " eeuw, Kluwer, Deventer, 1999.
Cfr. jupra, in § 3.2.4 van hoofdstuk 13. . . . . ' - . '•
Ook de Amerikaanse Price Anderson Act bevat bepalingen die het voor slachtoffers makkelijker
maken compensatie te krijgen voor letsel- en zaakschade en maakt het mogelijk dat een rechter be-
voegd is te oordelen, over alle vorderingen uit hetzelfde kemongeval (AEN/NEA, Afacfeflr iegisto'O"-
/fna(y/j'ca/ 5(ua[v, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear Activities, OECD, Paris, 1996)-
Trebilcock, M. en Winter, R.A., "The Economics of Nuclear Accident Law", o.r , 233.
Cfr. supra, in § 2.4.2 van hoofdstuk 4.
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Wei is het zo dat de combinatie van de kanalisatie van aansprakelijkheid en de beperking van
aansprakelijkheid leidt tot een stijging van de negatieve effecten (de kosten) van de kanalisatie.
Door de exclusieve aansprakelijkheid, wordt het ondcrpand waarover slachtoffers van ecn kem-
ongeval kunnen beschikken, gereduceerd. Wanneer - zoals in het nucleaire aansprakelijkheids-
recht - ook dit onderpand nog eens wordt beperkt, dan leidt de kanalisatie als het ware tot een
dubbele beperking van de verhaalsmogelijkheden.

1.1.4- Verplicht stellen van de aansprakelijkheidsverzekering

In de rechtseconomische analyse van verplichte aansprakelijkheidsverzekering is naar voren
gekomen dat er weinig redenen bestaan om deze dekking verplicht te stellen, of tenminste dat
enkel in een beperkt aantal gevallen een verplichte aansprakelijkheidsverzekering economisch
zinvol zal zijn". Het is namelijk niet omdat in een gegeven situatie een persoon spontaan een
aansprakelijkheidsverzekering zal wensen aan te schaffen, dat deze dekking mcteen ook moet
worden verplicht gesteld. Daarenboven kan worden aangenomen dat de potentiele dader het beste
in staat is om zijn eigen graad van risicoaversie in te schatten.

In het algemeen wordt een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voorgesteld als remedie
tegen de mogelijke insolventie van de dader. Hoewel in de literatuur vraagtekens werden ge-
plaatst bij de vraag of inzake kemongevallen sprake is van een ernstig insolventierisico", lijken
de cijfers toch in die richting te wijzen. Het is namelijk niet omdat de schade aan de eigen kernin-
stallatie is verzekerd voor een hoger bedrag dan de aansprakelijkheid tegenover derden, dat het
insolventierisico beperkt zou zijn. Vanuit actuarieel oogpunt is het logisch dat de eigenschade
gemakkelijker verzekerbaar is, in die zin dat voor de schade aan de kerninstallatie een correctere
inschatting kan worden gemaakt van de probabiliteit en de omvang van de schade. Ten aanzien
van de schade aan derden is dit een stuk moeilijker. In Belgie wordt de eigenschade aan de instal-
latie verzekerd voor een bedrag van 1,24 miljard euro; in de VS wordt de eigenschade verzekerd
voor een bedrag van 4,21 miljard euro. In deze landen bedraagt de "individuele" aansprakelijk-
heidsverzekering respectievelijk 297,47 miljoen euro en 182,84 miljoen euro. Aangezicn de totale
schade van een kernongeval een veelvoud kan zijn van het verzekerde bedrag van dc eigenschade
van de exploitant, biedt de eigenschadeverzekering de exploitant geen bescherming tegen insol-
ventie. In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht is het insolventierisico dus ree'el.

Indien er een ree'el insolventiegevaar bestaat, dan kan het zinvol zijn om een verzekeringsplicht in
te voeren omdat slachtoffers hierdoor, minstens ten belope van het verzekerde bedrag, de garantie
hebben dat hun schade wordt vergoed. Indien ervoor zou worden gekozen om een verzeke-
ringsplicht in te voeren, dan dient het bedrag waarvoor een dekking dient te worden aangekocht,
zodicht mogelijk bij de verwachte schade te liggen. In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht is het
de bedoeling geweest om het bedrag waarvoor de exploitant wordt verplicht om zich te verzeke-
ren, te koppelen aan de capaciteit op de verzekeringsmarkt. Dit veronderstelt evenwel dat het
bedrag van de verzekeringsplicht evolueert samen met de capaciteit van de verzekeringsmarkt".
Zoals aangegeven is in het Verdrag geen enkele verplichting in die zin opgenomen.

Cfr. supra, in § 3 van hoofdstuk 9.
Zie met name Faure, M. en Van den Bergh, R., "Liability for Nuclear Accidents in Belgium from an
Interest Group Perspective", o.c, 246.
Cfr. in/ra, in § 1.3 bij de bespreking van de economische analyse van het nucleaire risico.
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Maar zelfs indien er op de markt slechts een beperkte dekking voorhanden is, dan nog is het
volstrekt onduidelijk waarom dan ook meteen de aansprakelijkheid tot dit bedrag moet worden
beperkt. Het is vanuit economisch oogpunt veel zinvoller om de verzekerde voor een deel zelf
nog aan het risico te laten blootstaan: dit zal hem een prikkel geven om geen schade te veroorza-
ken (reductie van het morcle risico)". Doordat in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht de exploi-
tant zich moet verzekeren tot precies het bedrag van zijn beperkte aansprakelijkheid, wordt het
voor de verzekeraar niet eenvoudig om het morele risico te controleren. Nicts belet om een verze-
keringsplicht in te voeren voor een bedrag waarvoor dekking kan worden verkregen op de markt,
maar om de exploitant onbeperkt aansprakelijk te stellen.

Daarenboven is het beter om voor de omvang van deze verzekeringsplicht geen algemeen bedrag
vast te leggen in de wetgeving, maar om per kerninstallatie een bedrag vast te stellen. In de prak-
tijk kan dit door bijvoorbeeld deze bevoegdheid te geven aan het bevoegde gezag of aan een
onafhankelijk regulerend orgaan. Een algemeen bedrag houdt namelijk onvoldoende rekeningmet
de risicoaversie van de dader en met de verschillende sites waarover de exploitant desgevallend
beschikt. Nagenoeg alle exploitanten van een kerninstallatie beschikken inderdaad over meerdcre
sites en zelfs over meerdere types reactoren.

Het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering is echter niet de enige manier omhet
insolventiegevaar tegen te gaan. Als andere mogelijkheden werden in de literatuur naar voren
geschoven het verplicht stellen van een first-party verzekering voor de slachtoffers van een kem-
ongeval, het oprichten van een garantiefonds, of het invoercn van een regime van foutaan-
sprakelijkheid. Door een mogelijk probleem van informatietekort in hoofde van de rechter, zal
zoals gezegd een regime van foutaansprakelijkheid niet meteen een goede opiossing bieden. De
twee andere mogelijkheden worden aan dc ordc gesteld bij dc normatieve rechtseconomische
analyse van de rechtsvcrgelijkende inzichten".

1.1.5. Edn exclusief bevoegde rechtbank per land

Vanuit rechtseconomisch oogpunt beoogt het idee van een exclusief bevoegde rechtbank een
reductie van de administratieve ongevalskosten, en dan met name de proceskosten. Op zich is dit
een zeer valabel argument. Aangenomen mag worden dat, zeker bij een grensoverschrijdend
kernongeval, de proceskosten zeer hoog kunnen oplopen.

In de loop van het gcvoerde onderzoek is evenwel naar voren gekomen dat door de mogelijke
combinatie van een civielrechtelijke met een strafrechtelijke vordering, de effectiviteit van deze
maatregel in het gedrang dreigt te komen. Deze stelling gaat in ieder geval op voor wat betreft het
Belgische recht^. Het lijkt niet uitgesloten dat in Nederland of in andere landen waar een kernon-
geval plaatsheeft, eveneens een strafrechtelijke procedure zal worden gestart. Daarbij kan ondui-
delijkheid rijzen over de mogelijke cumulatie van de civiele en strafrechtelijke vordering bij
dezelfde rechter. In Nederland is dat namelijk bepaald niet gebruikelijk. Het strafproces kan
derhalve de exclusieve bevoegdheid soms doorkruisen. Dit zal de snelheid van de afhandeling van
de vordering niet ten goede komen en kan leiden tot een stijging van de proceskosten (advoca-
tenkosten, administratieve kosten voor de werking van de rechtbank, etc.).
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De effectiviteit van deze maatregel komt ook in het gedrang in de mate waarin bepaalde landen
deze verwijzingsregel niet erkennen en zolang slachtoffers zullen geneigd zijn of cr belang bij
hebben om een vordering in te leiden voor een andere rechtbank dan de rechtbank die overeen-
komstig het Internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht bevoegd zou zijn. Hiermee wordt
met name gerefereerd naar het risico van een Amoco-Cadiz scenario in het kemenergierccht.
Slachtoffers kunnen trachten om de beperking van de aansprakelijkheid te omzeilen door te dag-
vaarden in een land waar de beperking niet geldt.

In de huidige stand van de wetgeving is het immers niet ondenkbaar dat slachtoffers van een kern-
ongeval in Belgie en Nederland, wier schade niet wordt gecompenseerd ingevolge de bepcrkte
beschikbare bedragen, zullen trachten om bijvoorbeeld in de VS een vordering in te leiden tegen
de Amerikaanse leveranciers van de kerninstallatie waar het ongeval hceft plaatsgcvonden. Hier-
mee is niet gezegd dat een dergelijke vordering succesvol zal zijn; wel blijkt hieruit dat de proces-
rechtelijke regeling van het Verdrag van Parijs inzake een exclusief bevoegde rechtbank, haar
effect dreigt te misscn.

1.1.6. Nut van veiligheidsregulering < .

Naastde toepassing van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, is de exploitant van een kerninstal-
latie eveneens onderworpen aan gedetailleerde veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen wor-
den, voor wat Belgie en Nederland betreft, opgelegd via Euratom-richtlijnen en vervolgens omge-
zet in nationaal rechr".

In het algemeen zal het opleggen van veiligheidsregulering zinvol zijn indien de administratieve
kosten van het aansprakelijkheidsrecht hoog oplopen, indien sprake is van hoge informatiekosten
bij de inschatting van het risico en indien het risico bestaat dat een aansprakelijkheidsvordcring
geen preventief effect zal hebben. Ook het insolventierisico kan de effectiviteit van het aansprake-
lijkheidsrecht belemmeren en vormt derhalve een argument voor regulcring.

In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt getracht om aan het insolventierisico tegemoet te
komen door de combinatie van de beperkte aansprakelijkheid en de vcrplichte verzekering. Het is
daarom zeer de vraag waarom het insolventieprobleem nog eens extra dient te worden opgelost
door middcl van veiligheidsregulering en of het gecombineerd gebruik van risicoaansprakelijk-
heid, veiligheidsregulering en verplichte verzekering niet zal leiden tot inefficient hogc admini-
stratieve kosten. In bepaalde gevallen kan het gecombineerd gebruik van risicoaansprakclijkheid
en veiligheidsregulering maatschappelijke inefficienties zelf in de hand werken".

Vanuit rechtseconomisch oogpunt kan het echter zinvol zijn om, met name in gevallen waar de
dader niet in staat is om alle schade te vergoeden en indien er onvoldoende dreiging uitgaat van
een civiele aansprakelijkheidsrecht, bijkomende veiligheidsregulering op te leggen. Een uitermate
belangrijk criterium hierbij is de vraag of de reguleerder over betere informatie beschikt over het
ongevalsrisico dan de dader. Inzake kernongevallen is het niet zeker of aan deze laatste voorwaar-
de is voldaan. Echter, bij kernongevallen bestaat het risico dat aan aansprakelijkheidsvordering
niet zal worden ingesteld bijvoorbeeld omdat de letselschade zich lang na de blootstelling mani-

Cfr. ju/jra, in hoofdstuk 2.
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Negligence, Strict Liability and Regulation of Safety under Belgian
Law: An Introductory Economic Analysis", Ce/ievo Pa /w j o//?is* anrf Zn.su/-a/ice, 1987, 110-111;
Faure, M. en Van den Bergh, R., "Objectieve Aansprakelijkheid", Ac, 156 e.v.
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festeert. £x an/e veiligheidsregulering dient derhalve te worden gebruikt om, onafhankelijk van
de aansprakelijkheidsvraag, een behoorlijk niveau van preventieve zorg af te dwingen. In die zin
kan veiligheidsregulering dus voor een deel tegemoet komen aan de gebrekkige prikkelwerkins
vanuit het aansprakelijkheidsrecht. . , ,

7.2. flirt toeAwmsf/ge ««c/e«i>c aa/ispraAe/i/AAeiWsrecAf

Bij de analyse van de basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht in hoofdstuk 4
werd ook aandacht besteed aan de wijzigingen die door het Verdrag inzake Bijkomende Compen-
satie en het Protocol van het Verdrag van Wenen aan het nucleaire aansprakelijkheidsrecht wer-
den aangebracht en aan de lopende onderhandelingen met het oog op de revisie van het Verdrag
van Parijs.

Vanuit rechtseconomisch oogpunt hebben de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen van de twee-
de generatie weinig bijgedragen tot de verbetering van dc situatie: de aansprakelijkheid blijft
beperkt tot een zeer laag bedrag en de kanalisatie van aansprakelijkheid wordt intact gelaten"
Uitsluitend vanuit het oogpunt van de compensatie van slachtoffers kan worden gesproken van
een uiterst bcscheiden verbetering, in die zin dat de aansprakelijkheidslimict van de exploitant is
opgetrokken. Deze stap is inderdaad uiterst bescheiden omdat de nieuwe limiet die door het Pro-
tocol van het Verdrag van Wenen naar voren wordt geschoven (214 miljoen euro) lager is dan de
huidige aansprakelijkheidslimiet in Belgie en Nederland (respectievelijk 297 en 340 miljoen
euro).

De compensatie van slachtoffers wordt ook lichtjes verbeterd via het Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie dat voorziet in een bijkomende tussenkomst door de overheid. In de mate waarin de
overheid hiervoor geen vergoeding zal vragen, zal de externalisatie van de negatieve externe
effecten van een kernongeval worden doorgezet. Het in werking treden van het Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie zal dan leiden tot een bestendiging van de subsidie aan de nucleaire
industrie. Het is dus van groot belang dat een land dat op basis van het Verdrag inzake Bijkomen-
de Compensatie of van het Protocol van het Verdrag van Wenen overheidsfondsen ter beschik-
king stelt, hiervoor een vergoeding vraagt van de exploitanten.

Het valt nog af te wachten of de revisie van het Verdrag van Parijs wel tot aanzienlijke verande-
ringen zal leiden. Volgens de huidige ontwerpteksten lijkt het er niet op dat een substantiate in-
houdelijke verandering in het verschiet ligt: voor een groot deel zal de wijziging leiden tot een
gelijkschakeling met het Protocol van het Verdrag van Wenen en met het Verdrag inzake Bijko-
mende Compensatie. •:

Op een punt kan wel een belangrijke verandering worden bereikt, met name inzake de revisie van
het Aanvullend Verdrag van Brussel van 1963. In de loop van de onderhandelingen is namelijk
voorgesteld om de tussenkomst van Staat te vervangen door een collectieve schijf naar het voor-
beeld van de Price-Anderson Act. Dit zou kunnen leiden tot een substantiele verhoging van de
bijdragen van de exploitanten van een kerninstallatie in Europa. Uiteraard kan de uitkomst vande
onderhandelingen moeilijk worden voorspeld. Het feit dat ook gedurende de onderhandelingen
over de revisie van het Verdrag van Wenen aanvankelijk was voorgesteld om een soort collectie-

Vanden Borre, T., "Recente ontwikkelingen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht: innovatie of
renovatie?", o.c, 49.
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ve schijf in te voeren, maar dat daarover in de uiteindelijk goedgekeurde tekst niets meer is terug
te vinden, geeft aan dat er weinig reden is voor optimisme.

Na de rechtseconomische analyse van het huidige en toekomstige nucleaire aansprakelijkheids-
recht, dient ook de tweede pijler van het onderzoek in de analyse te worden betrokken. Hieronder
wordt de verzekering van het nucleaire risico vanuit economische hoek bestudeerd.

; j . £c0/i<w»»sc/ie ana/yse van rfe verzeA:«i/ig va/i Aef /iKc/eaire roico

In deze paragraaf wordt de verzekering van het nucleaire risico bestudeerd vanuit rechtseconomi-
sche hoek. Hierbij wordt in de eerste plaats de vraag beantwoord of het nucleaire risico verzeker-
baar is (§ 1.3.1). Nadien worden de gevolgen bestudeerd van de gebrekkige concurrcntie op de
nucleaire verzekeringsmarkt (§ 1.3.2). Tenslotte wordt het belang aangetoond van een fai/or-
mofe polis (§ 1.3.3).

1.3.1. Verzekerbaarheid van het nucleaire risico

Het nucleaire risico kan worden beschouwd een typevoorbeeld van een catastroferisico: het is
namelijk een risico met een geringe maar moeilijk in te schatten probabiliteit en met een zeer
hoge verwachte schade. Deze beide elementen volstaan evenwel niet om het nucleaire risico als
onverzekerbaar te beschouwen.

Het nucleaire risico zal enkel onverzekerbaar zijn indien het niet voorzienbaar is, indien het more-
le risico en problemen van averechtse selectie niet kunnen worden vermeden of indien er onvol-
doende capaciteit op de verzekeringsmarkt beschikbaar is'".

Voor wat de voorzienbaarheid betreft van het nucleaire risico, kan worden vastgesteld dat in de
jaren vijftig de inschatting van het risico inderdaad problematisch was. Maar inmiddels heeft de
verzekeringssector op dit vlak een aanzienlijke ervaring opgebouwd. Er kan moeilijk worden
ontkend dat de inschatting van het nucleaire risico bij de aanvang van de 6enentwintigste eeuw
een stuk eenvoudiger zal zijn dan in 1960. Bovendien dient een verzekeraar geen statistisch per-
fect voorzienbare inzichten te hebben om een risico te kunnen verzekercn. Bij /^wurer'i a/w6;gwz-
(V, kan namelijk een risicopremie worden toegevoegd om rekening te houden met deze onzeker-
heid in hoofde van de verzekeraar'".

Een uitermate belangrijk element bij de verzekerbaarheid van het nucleaire risico, is de beschik-
baarheid van correcte informatie. In essentie zijn het morele risico en het probleem van averechtse
selectie het gevolg van een informatieasymmetrie. Indien de verzekeraar cr niet in slaagt om via
de premies en de polisvoorwaarden prikkels te geven aan de exploitant om preventief te handelen,
kan dit leiden tot onverzekerbaarheid. In de praktijk blijkt dat de nucleaire verzekeringspools
regelmatig inspecties laten uitvoeren en dat de premie varieert in functie van het type installatie,
de ligging van de installatie etc. Dit duidt op een zekere premiedifferentiatie. Verder zal echter
blijken dat door de beperkte concurrence op de nucleaire verzekeringsmarkt de exploitanten
slechts in beperkte mate worden beloond voor de door hen genomen preventieve maatregelen.

Cfr. iupra, in § 5.6 van hoofdstuk 6.
Cfr. jwpra, in § 4.2 van hoofdstuk 9.
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Een bijzonder probleem voor wat betreft de dekking van het nucleaire risico, is uiteraard de be-
schikbare capaciteit. In 1995 werd de totale beschikbare verzekeringscapaciteit inzake eigenscha-
de en aansprakelijkheidsverzckering voor de OESO-landen geschat op 500 miljard dollar". An-
derzijds zou volgens schattingen een zeer zwaar kernongeval een schade kunnen veroorzaken van
100 miljard dollar". Los van de discussie of de verzekeringscapaciteit al dan niet is beperkt, dient
te worden vastgesteld dat de verzekerbaarheid in belangrijke mate afhangt van dc bereidheid van
een verzekeraar om een risico al dan niet te dekken. Deze bereidheid is per definitie een subjectief
gegeven**. Toch hebben de traditionele verzekeraars door rruddcl van de creatie van verzeke-
ringspools het capaciteitsprobleem minstens ten dele weten op te vangen.

In de loop der jaren werd evenwel door de exploitanten gezocht naar bijkomende verzekerings-
capaciteit: in dc jaren zeventig heeft een aantal onder hen namelijk een eigen systeem opgezetvan
onderlinge verzekering. In de nucleaire sector werden in de VS en in Europa respectievelijk NEIL
en EMANI opgericht. De beperkte concurrentie op dc nucleaire verzekeringsmarkt was een be-
langrijk element dat heeft geleid tot de oprichting van deze onderlinge verzekeringsmaat-
schappijen door de exploitanten (ook aangeduid als "captives").

Tenslotte wordt de Iaatste jaren via nieuwe financiele instrumenten meer en meer een beroep
gedaan op de veel hogere capaciteit van de flnanciele markt om de capaciteit van de verzekerings-
markt te verhogen'".

1.3.2. Gebrekkige concurrentie op de nucleaire verzekeringsmarkt

De nucleaire verzekeringen zijn georganiseerd in nationale verzekeringspools. De reden waarom
een dergelijke pool is opgericht, is duidclijk: de schade uit een kernongeval gaat de middelen van
een individuele verzekeraar te boven. Een verzekeringspool is er dus op gericht om de verzeke-
ringscapaciteit te verhogen. Tegelijk lcidt een nucleaire verzekeringspool tot een verbetcring van
het aantal marktdeelnemers: via het poolingsysteem kunnen kleinere verzekeraars ook een deel
van het nucleaire risico verzekercn. Zonder de oprichting van een pool zouden zij nict over deze
mogelijkheid beschikken. Ook de Europese Commissie heeft gewezen op de mogelijke voordelen
van de gemeenschappelijke dekking van met name catastroferisico's"''.

Doordat de nucleaire verzekeringspools echter nationaal zijn georganiseerd, bieden zij enkel
dekking voor het nucleaire risico van de "eigen" nationale exploitant. Deze Iaatste beschikt niet
over de mogelijkheid om zich tot een buitenlandse pool te richten: elke concurrentie tussen de
verschillcnde nucleaire verzekeringspools is uitgesloten. Dit gebrek aan concurrentie heeft duide-
lijk een aantal negatieve gevolgen. . ,..,,;

Uit het onderzoek is meenmaals de uitgebreide betrokkenheid van de verzekeringsindustrie naar
voren gekomen bij het tot stand komen van de nucleaire aansprakelijkheidswetgeving. Telkens
vraagt de wetgever aan de nucleaire verzekeringspool tot welk bedrag de pool dekking kan verle-

Radetzki, M. en Radetzki, M., "Private Arrangements to Cover Large-Scale Liabilities Caused by
Nuclear and Other Industrial Catastrophes", o.c, 184.
Ibidem.
Cfr. supra, in § 5 van hoofdstuk 9.
Cousy, H., "Over de verzekering van het onverzekerbare", in "Liber Amicorum Prof. Dr. Roger Blan-
pain", Ac, 708.
Cfr. su£>ra, in § 4.3 van hoofdstuk 6.
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nen. Maar door het monopolie van de nucleaire verzekeringspools is de wetgever in zeer belang-
rijke mate afhankelijk van de verklaringen van een monopolist en is hij met andere woorden
lcwetsbaar voor beinvloeding'". Dit wordt nog versterkt doordat in verschillende landen ook de
exploitant zich in een monopoliepositie bevindt; ook de informatie die van die kant aan de wetge-
ver wordt doorgeven, kan door dc wetgever zeer moeilijk worden getoetst. De monopolievorming
in de nucleaire sector creeert met andere woorden een ernstig probleem van informatieasymmctrie
in hoofde van de wetgever. Dit geldt ook op internationaal vlak: zowel dc exploitanten als de
verzekeraars nemen via Internationale belangengroeperingen deel aan de onderhandelingcn bij het
totstandkomen van de verdragen'**.

Zoals elke nutsmaximaliseerder zal ook de nucleaire verzekeringspool die zich in een monopolie-
positie bevindt, ernaar streven om monopoliewinsten te boeken, met alle negatievc gevolgen van
dien op de door de exploitant te betalen premies'". Het is uiteraard niet evident om in het alge-
meen uitspraken tc docn over de premies die de nucleaire exploitanten dienen te betalen of over
enig misbruik van de concurrentiepositie. Toch blcck bijvoorbceld dat de nucleaire verzekerings-
pools in het verleden nauwelijks bereid waren om enige premiereductie toe te staan indien de
exploitant een grotere vrijstelling op zich wou nemen'" " . Een bijzonder negatief gevolg van de
wijze waarop het nucleaire risico wordt verzekerd, is de onmogelijkheid voor exploitanten om de
concurrentie uit te spelen. Precies daarom is een aantal nucleaire exploitanten over gegaan tot de
oprichting van een eigen captive, met dien verstande dat de activiteiten van dezc captives hoofd-
zakelijk zijn gericht op de dekking van de eigenschade.

De laatste jaren zijn de nationale nucleaire verzekeringspools inderdaad in toenemende mate
onder druk komen te staan van de verschillende exploitanten. Doordat de concurrentie op de
elektriciteitsmarkt toencemt, lijken de exploitanten van een kerninstallatie niet langer geneigd om
de negatieve gevolgen van de beperkte concurrentie te aanvaarden. Over het algemeen is op de
nucleaire verzekcringsmarkt sprake van een bilatcraal monopolie: zowel dc aanbodzijde (pools)
als de vraagzijde (exploitanten) wordt gevormd door monopolisten". Hoewel in de literatuur
onenigheid bestaat over de vraag of de negatieve effecten van een dergelijk bilateraal monopolie
elkaar opheffen dan wel versterken, kan, althans wat de productie van kemenergie betreft, worden
vastgesteld dat de exploitanten van een kerninstallatie het monopolie van de verzekeraars meer in
vraag zijn gaan stellen naarmate het eigen elektriciteitsmonopolie afbrokkelde.

De vraag rijst dan ook of anno 2001, de nucleaire verzekeringspools de toets met het Europees
concurrenticrecht kunnen doorstaan. Het uitgangspunt van de analyse van de EG-Commissie blijft
klaarblijkelijk dat een verzekeringspool de enige manier mag zijn om een capacitcit te kunnen
genereren. Vastgesteld dient te worden dat de nucleaire verzekeringspools nog slechts gcdeeltelijk

Ook in die zin: Faure, M , "Vergoeding van nucleaire schade: verzekeringskartels of vergoeding van
risico's via de markt?", o.c, 9.
Dit geldt zowel voor de nucleaire aansprakelijkheidsveTdragen van de eerste als van de tweede genera-
tie.
Zie over de negatieve gevolgen van kartelvorming met name Faure, M. en Van den Bergh, R., "Het
toelaten van verzekeringskartels op de Europese verzekeringsmarkt", o.c, 266 e.v.
Debaets, M., "Insurance of Nuclear Power Stations", in A^wc/ear /nfer Jura '9/ , Bath, AIDN/INLA,
1991, 197.
Op een competitieve markt zal de premie inderdaad worden beinvloed door het eigen risico waaraan de
verzekerde blijft blootgesteld. Een hogere vrijstelling zou impliceren dat de verzekeraar minder heeft te
vrezen van het morele risico, waardoor de premie in beginsel kan worden verlaagd.
Zie bijvoorbeeld "Power Play. Hoe Electrabel de liberalisering afremt", Tre/irfj, oktober 2000, 24-29.

707



Efficiente preventie en compensatie van catastroferisico's

aan dit criterium beantwoorden. Het succes van de captives van de Amerikaanse exploitanten en
de toenemende belangstelling voor EMANI in Europa tonen aan dat, tenminste voor wat betreft
de dekking van de eigenschade van de exploitant, de nucleaire verzekeringspools niet langer
noodzakelijk zijn om capaciteit te genereren, of tenminste niet meer als enige capaciteit kunnen
genereren.

Daarmce is ook aangegeven dat het onzeker is of de nucleaire verzekeringspools voldoen aan het
tweede criterium van de EG-Commissie. De vraag rijst inderdaad of en in welke mate een billijk
aandeel van de verbetering van de producten aan de gebruiker ten goede komt: de reactie van de
exploitanten op de monopoliepositie van de verzekeraars geeft aan dat de nucleaire verzekerings-
pools niet leiden tot een verlaging van de premies.

Zelfs indien wordt aangenomen dat, met name ter zake van de dekking van de aansprakelijkheid
van de exploitant, de nucleaire verzekeringspools noodzakelijk zijn om een bepaalde capaciteit te
genereren, dan nog is het niet zeker of alle ermee gepaard gaande concurrentiebeperkingen on-
misbaar zijn om het beoogde doel te bereiken. Bijvoorbeeld in Belgie wordt de vrijheid van een
verzekeraar die participeert in SYBAN, om zelf het nucleaire risico (of een deel daarvan) te ver-
zekeren, ernstig beperkt. Zelfs al zou een deel worden verzekerd door een lid van de pool - en dus
niet door de pool zelf - dan nog zal SYBAN de premie bepalen. Naar aanleiding van de zaak
Assurpol is echter gebleken dat de Commissie terecht veel belang hecht aan de vrijheid van de
verschillende leden om zelf de premie te kunnen bepalen. Omdat de leden van de nucleaire verze-
keringspools zich ertoe hebben verbonden om hun overeenkomsten betreffende het verzekerde
risico geheel of gedeeltelijk in de groep onder te brcngen, lijkt de toepassing van het Europese
mededingingsrecht onafwendbaar. Daarenboven moet grondig worden onderzocht of een aantal
nucleaire verzekeringspools inmiddels niet zo groot is geworden dat een splitsing zich opdringt.
Omgekeerd lijkt niets uit te sluiten dat enkele kleinere pools nauwer zouden gaan samenwerken.

Ook kunnen vragen worden gesteld naar de gevolgen van de intensieve intemationale samen-
werking tussen de nucleaire verzekeringspools. Meerdere keren per jaar worden samenkomsten
georganiseerd tussen de managers van deze pools. Dit zou onder meer noodzakelijk zijn omdat de
pools elkaar herverzekeringsdekking verschaffen; een dergelijke dekking zou een regelmatig
overleg vereisen. Bij de oprichting van de nucleaire verzekeringspools werd het noodzakelijk
geacht dat de verschillende leden van de pool niet zelf hun deel van het risico zouden herverze-
keren, maar dat uitsluitcnd de pool dat zou doen. Op deze wijze zou worden verhinderd dat een
participerende verzekeraar het risico zou lopen om meerdere keren te moeten tussenkomen naar
aanleiding van eenzelfde kernongeval. Door het gebrek aan ervaring en kennis bij de start van de
kernenergie-industrie en door de geringe verzekeringscapaciteit in die tijd, kon deze maatregel
inderdaad worden verantwoord. Maar aangenomen mag worden dat in de afgelopen veertig jaar
de herverzekeringscapaciteit drastisch is gestegen, zodat het onzeker is of ook deze maatregel nog
steeds noodzakelijk is.

Deze stelling wordt bijvoorbeeld bevestigd door de analyse van de Amerikaanse nucleaire verze-
keringsmarkt. Tot 1997 deed ANI voor herverzekering in ruime mate een beroep op de andere
nucleaire pools. Maar geleidelijk aan werd een groter deel herverzekerd bij NEIL, de captive van
de exploitanten - einde 1999 werd zelfs 45 % van de aansprakelijkheidsdekking herverzekerd bij
NEIL. Dit impliceert dat de herverzekeringscapaciteit van de nucleaire verzekeringspools is toe-
genomen en dat de nucleaire pools niet meer de enige manier vormen om herverzekering aan te
bieden. Ook in Europa biedt EMANI herverzekeringscapaciteit aan. Daarnaast kan worden vast-
gesteld dat bijvoorbeeld EMANI en NEIL op dezelfde markt actief zijn en bijgevolg concurrenten
zijn. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de eigenschadeverzekering van Electrabel met
via de Europese maar wel via de Amerikaanse captive is gedekt. Het lijkt dus niet uitgesloten da
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de captives op termijn volwaardige concurrenten worden van elkaar en van de nucleaire verzeke-
ringspools. De nucleaire verzekeringsmarkt lijkt daarmee minstens van een zuiver monopolie naar
een oligopolie te transformeren. Het ideaal van de volkomen concurrentie is evenwel nog lang
niet bereikt.

Het feit dat de nucleaire exploitanten meer en meer zijn gaan zoeken naar een verzekeringsdek-
king buiten de traditionele verzekeringspools, duidt crop dat de exploitanten de monopoliepositie
van de nucleaire verzekeringspools niet langer houdbaar achtten. , ... , - , . , . . . , ., „

Vandaag lijkt het er overigens op dat de traditionele nucleaire verzekeringspools moeite hebben
om zich in dit concurrentiele veld te bewegen tegenover de goed georganiseerde captives van de
exploitanten. Het succes van de nieuwe vormen van dekking, zoals de captives, is overigens ook
niet verwonderlijk: door het gebrek aan concurrentie gedurende vele jaren, hadden de pools geen
enkele prikkel om bijvoorbeeld een behoorlijke kostenreductie na te streven.

Het is niet gemakkelijk om dergelijke zware conclusies te trekken voor het functioneren van alle
nucleaire verzekeringspools voor de verschillende landen. In dit onderzoek werd enkel aandacht
besteed aan de Belgische pool (SYBAN) en aan de Amerikaanse pool (ANI). Een opvallend
verschil tussen beiden wat de aansprakelijkheidsdekking betreft, is dat ANI een systeem hanteert
waarbij een deel van de risicopremie via het Industry Credit Rating Plan gedurende 10 jaar wordt
gereserveerd en bij afwezigheid van schadcgevallen wordt teruggestort aan de exploitant. Een
analoog systeem is in Belgie' niet voorhanden. Dit verklaart ten dele ook de popularitcit van de
captives: de premie die aan de nucleaire pool wordt betaald blijft, wanneer het risico zich niet
realiseert, behouden voor de pool, terwijl de premie bij een onderlinge verzekeringsmaatschappij
-oftenminste de opbrengsten daaruit- kan terugvloeien naar de exploitanten.

Het systeem waarbij de nucleaire verzekeringspools per land zijn georganiseerd, heeft een bijko-
mend nadeel, met name voor de exploitanten van een klein land. Het betekent namelijk dat de
mogelijkheden van de verzekeraar of de pool om het risico te spreiden, uitermate beperkt zijn. In
Belgie kan het risico slechts worden gespreid over 7 kerninstallaties voor de productie van elek-
triciteit; in Nederland is er slechts een kerninstallatie. De risicospreiding moet dus in belangrijke
mate worden verwezenlijkt via herverzekering. Indien er daarentegen een verzekeringssystcem op
Europees (of mondiaal) niveau zou worden opgebouwd, dan zou dit meteen de mogelijkheden tot
risicospreiding doen toenemen.

1.3.3. Tailor-made polis . . . - - • •

Een derde belangrijk element bij de rechtseconomische analyse van het nucleaire risico bestaat uit
de voordelen van een tailor made polis. Het geldende nucleaire aansprakelijkheidsrecht biedt niet
meteen een stimulans voor het afsluiten van een op de noden van de exploitant afgestemde polis.
Vanuit economisch oogpunt biedt een dergelijke /ai/or-marfe polis nochtans duidelijke voordelen.

In eerste instantie sluit een op maat gemaakte polis nauw aan bij de verlangens van de individuele
exploitant, en met name op zijn graad van risicoaversie. Volgens de rechtseconomische analyse
zal een verzekeringsdekking bijdragen tot een stijging van de maatschappelijke welvaart indien
het erin slaagt om de risicoaversie van de betrokken persoon op optimale wijze te reduceren. Bij
kerninstallaties kan worden gesteld dat de risicoaversie van exploitant tot exploitant zal verschil-
len en zelfs dat de risicoaversie van eenzelfde exploitant die een kerninstallatie uitbaat in verschil-
lende regio's, verschillend zal zijn.
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In tweede instantie is een op maat gemaakte polis van groot belang omdat dit de verzekeraar zal
helpen om problemen van averechtse selectie, evenals het morele risico in te dijken. Indien deze
beide problemen niet onder controle kunnen worden gehouden, kan dit namelijk leiden tot de
onverzekerbaarheid van het nucleaire risico. Ook de exploitant zelf heeft hier dus belang bij: het
risico blijft verzekerbaar, en daarenboven wordt hij beloond voor zijn preventief gedrag. In con-
creto betekent een "maatpolis" dat een dekking wordt geboden die qua inhoud en qua omvang
aansluit bij de gTaad van risicoaversie van de desbetreffende exploitant (er kan bijvoorbeeld een
voorkeur bestaan voor een hoog eigen risico, waarbij de verzekeraar allecn voor het ercess-wico
tussenkomt) en bij de verwachte schade - hoewel dat laatste, door de beperking van de bedragen
in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht alleen theorie is. De bedragen waarvoor de exploitant
vandaag aansprakelijk is weerspiegelen immers geenszins de verwachte schade.

Het spreekt voor zich dat de technische onderzoeken die vooraf gaan aan het uitschrijven van een
tailor made polis vrij uitgebreid zijn en dus vrij hoge kosten met zich meebrengen. Bij een gemid-
delde consumentenverzekering zullen de kosten dan ook niet opwegen tegen de voordelen. Daar
wordt dan ook geen tailor-made polis, maar een standaardpolis uitgeschreven. Toch zullen bij de
nucleaire aansprakelijkheidsverzekering deze kosten ruimschoots worden gecompenseerd door de
emit voortvloeiende baten: er wordt een polis aangeboden die aansluit bij de risicoaversie van de
exploitant. Doordat de exploitant wordt beloond voor het nemen van preventieve maarregelen,
mogen ook de voordelen op het vlak van de ongevallenpreventie niet uit het oog worden verloren.
Bij de nucleaire aansprakelijkheidsverzekering is dan ook het maatpak van de ge'individualiseerde
polis op zijn plaats eerder dan de standaardpolis.

De overheid heeft het nodig geacht om tussen te komen in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht:
Belgie' en Nederland hebben inderdaad de principes van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960
in het interne recht ingevocrd. Een dergelijkc tussenkomst kan vanuit twee gezichtspunten worden
benaderd. In eerste instantie van een Public Interest benadering (§ 1.4.1) en vervolgens vanuit een
Private Interest benadering (§ 1.4.2).

1.4.1. Vanuit een Public Interest benadering

In de rechtseconomische analyse wordt aanvaard dat er goede redenen kunnen bestaan om een
overheidsinterventie te rechtvaardigen. In dit onderzoek werd aangegeven dat een dergelijke
interventie kan worden verklaard met het oog op het verhelpen van de negatieve gevolgen voor de
maatschappelijke welvaart ingevolge de monopolicpositie van een marktspeler, ingevolge nega-
tieve externe effecten en ingevolge het bestaan van een informatieasymmetrie".

Voor wat betreft het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, kan moeilijk worden verdedigd dat het
Verdrag van Parijs en de daarop gebaseerde Nederlandse WAKO en de Bclgische wet van 22 juli
1985 de monopoliepositie van een aantal marktspelers wensten aan te pakken. De overheid heeft
in de mceste landen van Europa integendeel toegelaten dat per land een monopolie van verzeke-
raars tot stand is gekomen evenals een monopolie van de elektriciteitsproducenten. In de loop van
de jaren negentig werden evenwel, via de regelgeving inzake de vrije elektriciteitsmarkt, concrete
stappen gezet om het monopolie van de producenten te doorbreken. Deze laatste interventie kan

Cfr. supra, in § 1 van hoofdstuk 10.
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dus worden verklaard vanuit de betrachting om de negatieve economische gevolgen van een
monopolie ongedaan te maken, of minstens te verzachten.

Op het eerste gezicht kan de tussenkomst van de overheid in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
worden verklaard vanuit een poging om de negatieve externe effecten van cen kemongeval tegen
te gaan. Het staat buiten kijf dat de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen werden opgesteld met
als motivering dat een bepcrkt maar gcgarandeerd systeem beter was dan een onvolkomen sys-
teem, zonder enige garanties. Het risico dat een slachtoffer van een kemongeval geen schadevcr-
goeding zou bekomen ingevolge de insolventie van de exploitant, werd tegengegaan door het
invoeren van een beperkte, gekanaliseerde risicoaansprakelijkheid met een verplichte verzekering
voor dc exploitant van een kerninstallatie. Maar uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de
bedragen die op basis van het huidige nucleaire aansprakelijkheidsrecht worden gegenereerd,
eerderde externaliteit bestendigen dan dezc weg te werken.

Belangrijk is wel de vaststelling dat er misschien redenen bestaan om een beginnende industrie te
ondersteunen - hetgeen ook is gebeurd voor andere sectorcn zoals de luchtvaartindustrie - maar
het nucleaire aansprakelijkheidsrecht springt in het oog doordat het gedurende mecr dan veertig
jaar ongewijzigd is gebleven. Ook al worden de Verdragen van 1997 van kracht, dan nog zal dit
een bestendiging van de bescherming van de nucleaire industrie tot gevolg hebben. Vandaag lijkt
er uiteraard geen reden meer te bestaan om de nucleaire industrie via een aansprakelijkheids-
beperking een bijzondere bescherming te bieden.

De tussenkomst van de wetgever kan misschien worden verklaard om een bestaande informatie-
asymmetrie tegen te gaan. Het Ieidt weinig twijfel dat, zoals aangegeven in het Voorlopig Rap-
port, de ovcrheidstussenkomst in de jaren zestig diende om het informatictekort in hoofde van de
verzekeraars tegen te gaan. Er waren nauwelijks gegevens voorhandcn die toelicten om het nu-
cleaire risico in te schatten. Maar deze stalling gaat niet meer op veertig jaar na de start van de
nucleaire activiteiten.

De Public Interest theorie kan bijgevolg niet verklaren waarom het nucleaire aansprakelijkheids-
recht nog steeds niet fundamenteel werd gewijzigd. Derhalve dient te worden onderzocht of een
verklaring kan worden gevonden via de private interest benadering of de theorie van dc belangen-
groeperingen.

1.4.2. Vanuit een Private Interest benadering

Een van de meest fundamentele kenmerken van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, de juridi-
sche kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant, kan inderdaad vanuit de theorie van de
belangengroeperingen worden verklaard. Uit het onderzoek is gebleken dat de kanalisatie van
aansprakelijkheid is ingevoerd vanuit de betrachting om de Amerikaansc leveranciers van de
Europese exploitanten te beschermen. Dit duidelijk private belang heeft dus geprimeerd bij de
totstandkoming van het Verdragen van Parijs en Wenen. Zowel vanuit rechtsdogmatisch oogpunt
als vanuit rechtseconomisch oogpunt is deze kanalisatie nochtans nadelig. Kanalisatie beperkt
immers de rechten van slachtoffcrs van kemongevallen en heeft derhalve ook een nadelige in-
vloed op de prikkels tot preventie.

De Amerikaanse leveranciers zijn niet de enigen die erin zijn geslaagd om hun stempel te drukken
°P het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Ook de verzekeringsindustrie en de nucleaire exploi-
tomen zelf hebben een duidelijk belang bij (het behoud van) het huidige systeem. De klassieke
verzekeringsindustrie immers heeft via de nucleaire verzekeringspools gedurende vele jaren
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kunnen participeren in de dekking van het nucleaire risico. Het leidt weinig twijfel dat het ver-
schaffen van een dergelijke dekking in het begin van de jaren zestig niet eenvoudig was en dat de
creatie van samenwerkingsverbanden tussen verzekeraars de enige manier was om de nodige
capaciteit te genereren. Maar ook op dit punt geldt dat het nucleaire aansprakelijkheidsrecht niet
is geevolueerd: het dekkingsniveau is niet gestegen in verhouding tot de toegenomen verzeke-
ringscapaciteit. Er is dus een zekere stijging van de bedragen vast te stellen, maar deze staat niet
in verhouding tot de reele stijging van de capaciteit. De nucleaire verzekeringspools zijn immers
duidelijk niet meer de enige manier om een verzekeringscapaciteit te creeren. Hicrmee is niet
gezegd dat deze pools geen nut meer zouden hebben, wel integendeel. Niet de pools zelf leiden
vandaag tot een aanzienlijk welvaartsverlies, maar wel de daarmee gepaarde gaande beperkende
maatregelen, zoals het gebrek aan concurrence tussen de pools en de onmogelijkheid voor exploi-
tanten om zich bij een andere dan de eigen nationale pool te verzekeren.

Tenslotte leidt het geen twijfel dat ook de nucleaire exploitanten zelf belang hebben bij het huidi-
ge systeem: zij zijn slechts tot op zeer beperkte hoogte aansprakelijk voor het door hen gecreeerde
risico. Dit levert hen, zoals hierbovcn werd toegelicht, een belangrijk economisch voordeel (een
subsidie) op. - . : - : : . -

De invloed van de belangengroepentheorie is in Belgie ook aan de orde geweest bij de wijziging
die bij wet van 11 juli 2000 aan de nucleaire aansprakelijkheidswet werd aangebracht. Niet alleen
bleef de beperking van de aansprakelijkheid behouden; de verhoging van het aansprakelijkheids-
bedrag corrcspondeert niet met de werkelijke verzekeringscapaciteit van de Belgische nucleaire
verzekeringspool*'. De lobby van de Belgische exploitant lijkt dus een stuk efficienter te functio-
neren dan deze van de Belgische nucleaire verzekeringspool.

In zekere zin heeft het nucleaire aansprakelijkheidsrecht ertoe geleid dat de overheid zichzelf tot
gijzelaar heeft gemaakt van de verschillende belangengroepen. Uiteraard is er niks op tegen dat
een overheid, die een goede rcden heeft om in te grijpen in het marktproccs, informatie inwint bij
de verschillende actoren op de markt. Inzake kernenergie had de overheid echter te maken met
twee grote monopolies, zodat de overheid wel moest vertrouwen op de verklaringen van deze
monopolisten. Hierdoor heeft de overheid zichzelf de mogelijkheid ontnomen om de informatie
die via deze weg werd verkregen, kritisch te toetsen. Dit is overigens geen typisch nationaal
probleem: de verschillende nationale monopolies hebben ook op intemationaal vlak de krachten
gebundeld en slagen erin om ook op intemationaal niveau de regelgeving naar hun hand te zetten.

In de loop der jaren zijn tussen de verschillende belangengroepen inzake kernongevallen evenwel
nieuwe machtsverhoudingen zichtbaar geworden. In de jaren vijftig waren de verzekeraars de
bondgenoten van de leveranciers van de exploitant: onder het mom van het vermijden van pira-
midale verzekeringskosten werd de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid ingevoerd. Het
beperken van de aansprakelijkheid was dan weer zowel in het belang van de exploitanten als van
de verzekeraars: geen van beiden werd aan een te groot risico blootgesteld. Maar doordat het
monopolie van de exploitanten langzaam afbrokkelt, zijn er meer tegenstellingen gegroeid met de
verzekeraars. De traditionele verzekeringspools lijken vrij machteloos tegenover het streven van
een groot aantal exploitanten om zich te organiseren in eigen systemen van onderlinge verze-
kering. Zowel in Europa als in de VS staan de pools onder zeer zware druk. Het gevolg daarvan
was dan ook de opkomst van collectieve compensatiemechanismen van de exploitanten.

Cfr. supra, in § 3.1.2.2 van hoofdstuk 4. Zie ook Vanden Bone, T., "Recente ontwikkelingen in het
nucleaire aansprakelijkheidsrecht: innovatie of renovatie?", o.c, 47-48.
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Inmiddels heeft een aantal Europese exploitanten gelijklopende belangen met de Amerikaanse
leveranciers van nucleair materiaal omdat ook zij leverancier zijn geworden. Voor beiden is het
belangrijk dat met name ten aanzien van landen in Oost-Europa en in Azie, waar een aanzienlijke
groei van de nucleaire industrie in het verschiet ligt, de juridische kanalisatie van aansprake-
lijkheid behouden blijft.

2. NORMATIEVE RECHTSECONOMISCHE ANALYSE VAN DE RECHTSVERGELIJKENDE INZICHTEN

In dit boek werden op meerdere wijzen rechtsvergelijkende elementen in het onderzoek betrok-
ken. De rechtsvergelijking had zowel betTekking op de vergelijking van het nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht van een aantal landen (met name Belgie, Nederland en de Verenigde Staten), als op
de vergelijking tussen het nucleaire aansprakelijkheidsrecht en het civielrechtelijke aansprakelijk-
heidsrecht voor schade door olieverontreiniging op zee. Tegelijk werden ook enkele alternatieve
compensatiemechanismen bestudeerd. -r ; ; . , .

Hieronder wordt nagegaan in welke mate het zinvol is om mechanismen die buiten het kernener-
gierecht worden toegepast, in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht in te voeren. Daarbij passeren
de volgende mechanismen de revue: een first party dekking (§ 2.1), een nucleair schadefonds (§
2.2) en een collectief mechanisme van de exploitanten (§ 2.3).

2.7.

Uit de rechtseconomische analyse is naar voren gekomen dat bij risico's waarbij problemen van
antiselectie moeilijk onder controle zijn te houden, een first party dekking een aantrekkelijk alter-
natief kan bieden voor de "klassieke" aansprakelijkheidsverzekering, en dat een first-party verze-
kering een antwoord zou kunnen bieden voor het insolventierisico van de exploitant van de kern-
installatie. • • ,

Het theoretische voordeel van een first party dekking is dat deze verzekeringsvorm de verzekeraar
beter in staat stelt om voldoende informatie in te winnen over de verzekeringsnemer. Hierdoor
kan de verzekeraar de goede van de slechte risico's onderscheiden en kan hij een adequate risico-
differentiatie doorvoeren.

Toegepast op het nucleaire risico, zou dit impliceren dat personen die eventueel een schade kun-
nen lijden ingevolge een kernongeval, hiervoor een specifieke dekking kopen. De verzekeraar zal
dan rekening kunnen houden met een aantal specifieke elementen, zoals de gezondheid van de
verzekeringsnemer, het feit of hij al dan niet rookt, etc. Een medisch onderzoek kan deze gege-
vcns verder onderbouwen; op basis daarvan kan de premie worden berekend en kunnen de gocde
van de slechte risico's worden van elkaar onderscheiden. Ten aanzien van zaakschade kan reke-
ning worden gehouden met de waarde van onroerende goederen, etc.

Doordat een eigenschadeverzekering wordt afgesloten, worden de problemen van het aansprake-
lijkheidsrecht en van de aansprakelijkheidsverzekering vermeden. Het slachtoffer zal enkel dienen
te bewijzen dat hij schade heeft geleden en dat deze schade wordt gedekt onder de desbetreffende
polis. Bijvoorbeeld ten aanzien van letselschade is de causaliteitsvereiste in de relatie tussen
verzekeraar en verzekerde niet aan de orde. Dit betekent dan ook dat de administratieve ongevals-
kosten kunnen worden gereduceerd.

Een stelsel waarbij slachtoffers een first party verzekering zouden afsluiten, mag uiteraard niet
leiden tot een afbreuk van de prikkels waarover een exploitant dient te beschikken. Van een af-
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breuk zou sprake zijn indien de exploitant weet dat slachtoffers sowieso verzekerd zijn en dat
weinig te vrezen valt van het regres van de first party verzekeraars. In dit systeem is het dus zeer
belangrijk dat een afschrikkende werking uitgaat van deze regresvordering. Indien zou blijken dat
bij een y?«/-par(y <>i.sMrance de kansen van een regres zeer beperkt zijn, dan zullen ook in deze
situatie de negatieve effecten van het kemongeval worden afgewcnteld op andere personen. Voor
slachtoffers leidt dit systeem er uiteraard wel toe dat zijn schade wordt vergoed.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat indien slachtoffers een eigenschadeverzekering
zouden afsluiten, in zekere zin kan worden gesproken van een verplaatsing van dc administratieve
kosten van het kemongeval. Deze kosten zullen niet meer rijzen bij de uitbetaling van de vorde-
ring van de verzekeringsnemers^, maar vooral bij de uitoefening van het regres van de verze-
keraars. V . .

Of mogelijke slachtoffers vandaag zullen geneigd zijn om een first party dekking aan te kopen,
zal in belangrijke mate worden bcpaald door hun graad van risicoaversie. Deze risicoaversie zal
uiteraard grotendeels afhangen van de beschikbaarheid van een aansprakelijkhcidsverzekering
van de exploitant. Bovendien hangt het ervan af of een deel van de schadc reeds wordt gedekt,
hetzij via het sociale zekerheidssysteem, hetzij via de aansprakelijkheidsverzekcring van de ex-
ploitant.

Een andere mogelijke oplossing kan erin bestaan dat de exploitant van een kerninstallatie geen
aansprakelijkheidsverzekering meer afsluit, maar wel een directe verzekering ten behoeve van de
slachtoffers. Hierdoor worden mogelijke problemen van bewijs van aansprakelijkheid etc. verme-
den en worden met andere woorden de proceskosten aanzienlijk gereduceerd. In deze hypothese
dicnt cchter te worden vcrmeden dat de exploitant zal moeten instaan voor schade die hij niet
heeft vcroorzaakt. Het kan niet de bedoeling zijn dat door een stelsel van directe verzekering ten
behoeve van de slachtoffers van een kemongeval, de exploitant de schade moet vergoeden van
een longkanker die door het roken is veroorzaakt. Er dienen met andere woorden heldere causali-
teitscritcria tc worden gesteld.

De praktijk wijst evenwel uit dat directe verzekering vooral nuttig is indien de schade die kan
worden veroorzaakt geografisch kan worden beperkt. Ook de Nederlandse MSV-polis bijvoor-
bccld is enkel van toepassing op schade aan naburige percelen. Naarmate de dekking van een
directe verzekeringspolis algemener wordt, wordt de directe verzekering ten behoeve van derden
geconfrontcerd met analoge problemen als deze van de aansprakclijkheidsverzekeraar". Doordat
de schadc bij een kemongeval geografisch nagenoeg niet kan worden afgebakend, is het moeilijk
om deze toe te passen inzake het nucleaire risico. '̂

2.2. ScAarfe/o/irfs

Een belangrijk probleem dat in de loop van het onderzoek naar voren is gekomen, heeft betrek-
king op de causaliteitsproblematiek en op de beschikbaarheid van voldoende fondsen. De verlei-
ding is dan ook groot om, zoals ten aanzien van andere gevallen van milieuaansprakelijkheid
werd bepleit, een nucleair schadefonds in het leven te roepen. Maar een dergelijk Nucleair Fonds

Deze kosten hoeven niet zeer hoog te zijn. Ook bij de uitbetaling van de schadeloosstelling van slacht-
offers in het kader van een first party dekking komen enkele administratieve kosten om de hoek kijken,
zij het dat deze vermoedelijk beperkter zullen zijn dan bij een aansprakelijkheidsverzekering.
Cfr. supra, in § 2.1.3 van hoofdstuk 11.
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moet ook omzichtig worden benaderd. Het is immers niet duidelijk waarom een dergelijk fonds in
staat zou zijn om eventuele problemen die rijzen in het aansprakelijkheidsrecht op te lossen.

Een goed functionerend schadefonds veronderstelt dat de problemen van averechtse selectie en
het morele risico onder controle kunnen worden gehouden. Dit veronderstelt dan weer dat de
bijdragc van de exploitant tot het fonds precies is afgestemd op de mate waarin elke exploitant tot
het risico heeft bijgedragcn; dat er met andere woorden een voldoende graad van risicodiffcren-
tiatie tussen de verschillende installaties kan worden toegepast.

Ten tweede is de kans reeel dat een fonds dat door de overheid wordt beheerd vrij duur is; uit
onderzoek is gebleken dat dit met name het geval is voor het Nederlandse Fonds Luchtveront-
reiniging". De toekomst van dit Fonds is zelfs onzeker geworden.

Een derde reden waarom weinig vertrouwen kan worden gesteld in een algemeen Nucleair Scha-
defonds heeft betrekking op de informatieproblematiek. Er is ontegensprekelijk een aanzienlijke
kennis aanwezig op de huidige nucleaire verzekeringsmarkt, zelfs indien de werking van deze
markt, ingevolge de beperkte concurrentie, voor verbetering vatbaar is. De klassiekc verzeke-
ringsmaatschappijen zijn gespecialiseerd in het inschatten van de risico's en in het aanpassen van
de premie aan het gedrag van de verzekerde. De specialisatie en het bclang van de kennis worden
nog vcrsterkt via het succes van de captives van de nucleaire exploitanten.

Het is dus gevaarlijk om ervan uit te gaan dat een nucleair schadefonds erin zal slagen om een
aantal problemen van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht het hoofd te bieden, zeker indien dit
door de overheid zou worden beheerd. Doordat er op de markt reeds een nucleaire aansprake-
lijkheidsdekking beschikbaar is, is het inderdaad onduidclijk in welke mate een algemeen nucleai-
re schadefonds beter en tegen geringere kosten in staat zou zijn om een aansprakclijkhcidsdekking
te verlenen. Daarvoor zou alleen een argument bestaan als kan worden betoogd dat de beheerders
van het Fonds beter in staat zouden zijn om het nucleaire risico te controleren dan de verzekcraar.
Nu de nucleaire aansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden door nucleaire pools die juist in
dit risico zijn gespecialiseerd, lijkt dat weinig realistisch.

Anderzijds blijft overeind dat zelfs indien de werking van de nucleaire verzekeringsmarkt wordt
verbeterd, er nog steeds problemen kunnen rijzen ten aanzicn van de compensatie van letsel-
schade. Zekcr indien meerdere jarcn zijn verstreken tussen het kernongeval en het optreden van
de schade, c.q. het indienen van een vordering kan de causaliteit nog maar moeilijk worden vast-
gesteld. Bovendien kan de nucleaire verzekeringsmarkt nog steeds geen integrate schadcloos-
stelling waarborgen. Een nucleair schadefonds zou dus zinvol kunnen zijn als ccn vangnet om
schadegcvallen op te vangen die buiten het aansprakelijkheidsrecht vallen.

De bijdrage tot het Nucleaire Schadefonds, zou dan kunnen bestaan in een procentuele taks op de
premie die de exploitant betaalt aan zijn verzekeraar. Omdat in onze visie een op maat gemaakte
polis dient te worden uitgeschreven, kan ervan worden uitgegaan dat - in de toekomst - op een
competitieve verzekeringsmarkt dc premie rekening zal houden met het preventieve gedrag van
de exploitant. Toch moet worden benadrukt dat wij in een ideaal model van compensatie voor
schade veroorzaakt door kemongevallen slechts een beperkte rol zien weggelegd voor een fonds.
Immers, om de aangegeven redenen zullen andere compensaticmechanismen doorgaans effectie-

Cfr. supra, in § 2.1.3 van hoofdstuk 11.

715



Efliciente preventie en compensatic van catastroferisico's

ver zijn dan fondsen, zeker wanneer hierbij aan een fonds wordt gedacht dat onder publiek beheer
staat. Het fonds krijgt derhalve slechts een beperkte functie toebedeeld als vangnet, specifiek voor
gevallen waarbij bijvoorbeeld een lange tijd na het kernongeval nog schade zou blijken. Dit be-
perkt vangnet- of garantiefonds wordt gefinancierd op basis van heffingen die zijn gekoppeld aan
de financiele zekerheid die de exploitant dient te verschaffen. Bijgevolg kan via deze bepaling
van de financieringsbijdrage toch een zekere risicodifferentiatie worden gerealiseerd.

Bijkomend kan een Nucleair Schadefonds dienst doen als voorschotfonds. Met het oog op het
terugdringen van de administratieve kosten, kan het zinvol zijn dat het Fonds reeds bepaalde
voorschotten toekent, met name ter zake van letselschade. Voorwaarde is wel dat het Fonds de
uitgekeerde voorschotten integraal kan terugvorderen van de exploitant.

2.5. Co//ccft'«ve com/jen.samvnfc/ia/iK/n*'/! va«

In het kader van dit onderzoek werden de collectieve compensatiemechanismen in twee verschil-
lende rechtstakken bestudeerd, met name in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht en in het mari-
tieme aansprakelijkheidsrecht. Zoals aangegeven gaan beide rechtstakken tot op zekere hoogte uit
van dezelfde basisprincipes.

Voor wat betreft de dekking van de aan de activiteiten verbonden risico's, is opgevaliend dat
zowel in de nucleaire als in de maritieme sector systemen van onderlinge verzckering in voege
zijn. De P&I Clubs kunnen worden vergelekcn met de captives in de nucleaire sector. De gelijke-
nis tussen beide systemen bestaat erin dat de P&I Clubs verenigingen zijn die een onderlinge
verzekering aanbieden aan deelnemende leden. De winsten van Clubs en de captives komcn aan
de leden ten goede, dus respectievelijk de scheepseigenaren en de exploitanten van een keminstal-
latie.

De bijdragen die de leden van de P&I Clubs moeten betalen, bestaat uit twee schijven, namelijk
een voorafgaandelijke bijdrage en een bijkomende bijdrage. Al naargelang een aantal leden al dan
niet een verlies heeft geleden, zal worden bepaald of een bijkomende bijdrage is verschuldigd. Bij
de nucleaire captives wordt voorzover bekend slechts een jaarlijkse bijdrage gcvraagd; wel is een
ristorno voor de in het verleden betaalde bijdragen mogelijk. Voor een aantal leden van NEIL is
het bijvoorbeeld zelfs zo dat de ristorno groter is dan de te betalen bijdrage.

Anderzijds bieden dc P&I Clubs een veel ruimere dekking: naast de eigenschade van de scheeps-
eigenaren worden eveneens de aansprakelijkheid tegenover derden en zelfs de contractuele aan-
sprakelijkheid van de scheepseigenaar gedekt. . .-

De exploitanten hebben duidelijk bclang bij een participatie in een captive van verschillende nucleai-
re exploitanten. In eerste instantie om zuiver financiele redenen: in de mate waarin de captive winst-
gevend is, zal deze winst de leden van de captive, en dus de exploitanten ten goede komen. Dit kan
zelfs zo ver gaan dat de jaarlijks te betalen bijdrage geringer is dan het uit te keren dividend . Indien
de exploitanten uitsluitend een beroep doen op de klassieke nucleaire verzekeringspool, zullen de
premiewinsten enkel de verzekeraars te goede komen. Het spreekt voor zich dat er slechts van winst

De verklaring daarvoor is uiteraard dat de beheerder van de captive de bijdragen op succesvolle wijze
belegt op de beurs.
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sprake zal zijn indien er zich geen (emstige) schadegevallen hebben voorgedaan. Dit geldt zowel
voor de leden van de nucleaire verzekeringspool als voor de Ieden van de captive.

De activiteiten van NEIL en EMANI zijn zo opgebouwd dat de bijdrage die een bepaald lid betaalt,
in een bijzonder fonds blijft gereserveerd en dat elk lid in principe eigenaar blijft van de door hem
betaalde bijdragen. Deze captives bieden dus in feite twee diensten aan: een reservering van de
bijdragen en een risicospreiding dankzij de toegang tot het herverzekeringsmarkt. Met name ten
aanzien van een catastroferisico, is het dan ook duidelijk waar de voordelcn van de captive liggen:
hoe moeilijker een risico via de traditionele verzekeringstechnieken kan worden gedekt, hoe hoger
de risicopremie zal zijn die door een klassieke verzekeringsmaatschappij in rekening wordt gebracht.
Op een gegeven moment zal het voor de verzekerde interessant worden om zelf in te staan voor de
verzekering, omdat de opbrengsten van de risicopremie, bij afwezigheid van schadegevaJlen, hem
ten goede zullen komen. Er wordt als het ware een positieve prikkel gecreeerd: de vcrschillende
leden - en dus de exploitanten - hebben er belang bij dat er zich geen schadc voordoet.

Vanuit rechtseconomisch oogpunt leidt een captive er ook toe dat de informatie wordt gecentrali-
seerd. Een essentieel element in de verzekerbaarheid van het nucleaire risico heeft inderdaad betrek-
king op de kennis van het risico en op mogelijke problemen van informatieasymmetrie. Er kan van
worden uitgegaan dat de exploitant degene is die het risico het best kan inschatten; indien bijgcvolg
meerdere exploitanten zich organiseren om een eigen verzekeringssysteem op tc zetten, kan worden
aangenomen dat nog meer kennis beschikbaar wordt en dat deze tegen relatief geringe kosten kan
worden uitgewisseld. Voor het uitvoeren van de veiligheidscontroles doet NEIL bijvoorbeeld geen
beroep op exteme competentie: in de schoot van deze captive is een onafhankelijke technische
commissie opgericht die instaat voor de controle van de keminstallaties.

Een risicospreiding via een collectiviteit heeft ook als groot voordeel dat ex ante geen precieze
actuariele informatie beschikbaar dient te zijn over het ongevalsrisico. Er werd reeds op gewezen dat
verzekering veronderstelt dat ex ante steeds premies worden bctaald. Daartoe is derhalve actuarie'le -
en dus statistische - informatie over het ongevalsrisico vereist. Juist dat is een zwak punt bij het
nucleaire risico. Die onzekerheid kan weliswaar, zoals aangegeven, dcels worden gecompenseerd
door een additionele risicopremie in rekening te brengen". Maar ook die additionele risicopremie
kent zijn beperkingen. Juist bij onbekendheid betreffende het risico kan een risicospreiding door
exploitanten een uitkomst bieden. In de literatuur is er immers op gewezen dat daartoe er ante geen
statistische informatie is vereist. Er wordt immers geen premie geheven. Er is alleen vereist dat de
exploitanten elkaar wedcrzijds kunnen controleren en wederzijds preventieve maatregelen kunnen
opleggen*". De schadeverdeling daarentegen kan er/>ay/ plaatsvinden op basis van een vooraf afge-
sproken verdeelsleutel.

Het rechtsvergelijkend onderzoek heeft ook een aantal interessante elementen opgcleverd voor de
principes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Met name via de collectieve schijf in de Ameri-
kaanse Price-Anderson Act, worden de exploitanten verplicht om aanzienlijke bedragen te genere-
ren. De analyse van de Verdragen inzake de aansprakelijkheid voor schade door olieverontreiniging
op zee heeft aangetoond dat een minder strikte vorm van kanalisatie van aansprakelijkheid dan deze
in het kemenergierecht, de maatschappelijke welvaart kan doen toenemen.

Kunreuther, H., Hogarth, R. en Mesaros, J., "Insurer Ambiguity and Market Failure", ./ou/Tia/ o/Vto*
anrf Cncma/nfy, 1993, 71-81.
Skogh, G., "Development Risks, Strict Liability, and the Insurability of Industrial Hazards", 77ie
Geneve Papers on #w* ana" /n*ura/ice, vol. 23, n° 87, 1998, 253 e.v.
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3 . CONCLUSIE ^ : ...... :

Een model dat op efficiente wijze schade door kemongevallen wil voorkomen en wil voorzien in
een adequaat compensatiesysteem, moet dus met bovcnvermelde elementen rekening houden.

Dit betekent in de eerste plaats dat de aansprakelijkheid van de exploitant in principe onbeperkt
dient te zijn. Daarnaast dient ook de congruentieplicht te worden afgeschaft; op deze wijze zal de
exploitant steeds aan een eigen risico worden blootgesteld, wat zowel op het vlak van de preven-
tie als voor de bestrijding van het morele risico voordelen oplevert. In derde instantie dient de
juridische kanalisatie van aansprakelijkheid te worden afgeschaft - of een systeem wordt gehan-
teerd van economische kanalisatie wordt in beginsel overgelaten aan de onderhandelingen tussen
de exploitant en zijn leveranciers.

Inzake de dekking van het nucleaire risico bieden collectieve systemen van de exploitanten aan-
zienlijke voordelen, met name voor het vermijden van problemen van informatieasymmetrie. De
werking van de traditionele nucleaire verzekeringspools daarentegen is aan grondige herziening
toe. Tenslotte lijkt een voorschot- en een garantiefunctie weggelegd voor een Nucleair Schade-
fonds.

Deze normatieve rechtseconomische conclusies zullen thans met de juridische conclusies worden
gecombineerd voor het formuleren van enkele aanbevelingen.
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HOOFDSTUK16

AANBEVELINGEN: NAAR EEN VERBETERD MODEL INZAKE
COMPENSATIE VAN SCHADE DOOR KERNONGEVALLEN

Een verbeterd model voor de compensatie van schade veroorzaakt door kernongevallen kan wor-
den bereikt indien een verschillende maatregelen worden ingevoerd. In eerste instantie worden de
uitgangspunten van het model toegelicht (§ 1). Vervolgens wordt, ten laste van de exploitant, een
vijftrapssysteem ingevoerd voor de compensatie van de schade uit een kernongeval (§ 2) en wordt
aan de exploitant een beperking opgelegd om de eigenschade te verzekeren (§ 3).

1. UITGANGSPUNTEN

Het model is gebaseerd op drie uitgangspunten. In eerste instantie is het de bcdoeling dat het
model, zeker in de aanvangsfase, tot stand komt via een regionaal Verdrag dat telkens slechts
geldig is voor een periode van tien jaar (§ 1.1). Vervolgens moet het model zo worden opge-
bouwd dat een deel van de bedragen snel beschikbaar is en dat de bedragen gespreid in de tijd ter
beschikking worden gesteld (§ 1.2). Een bijzondere rol is weggelegd voor een onafhankelijk en
regulerend orgaan (§ 1.3).

Een nationaal compensatiesysteem voor een risico zoals het nuclcaire risico, kan in West-Europa
maar een beperkt succes hebben. Zo zijn de mogelijkheden tot risicospreiding evenals de verzeke-
ringsmogelijkheden binnen een enkel land, zeer beperkt. Anderzijds heeft een mondiaal Verdrag
tot gevolg dat voor een aantal landen de erin neergelegde principes nict ver genoeg gaan. Het
eerste belangrijke uitgangspunt bestaat erin dat het model op ieperfae /'n/ernaf/ona/e sc/iaa/ wordt
toegepast. Het model moet tot stand komen in regio's met gelijklopende sociaal-economische
achtergrond, waar ook de veiligheidsnormen waaraan de kerninstallaties voldoen, gelijklopend
zijn. Een ideaal kader wordt bijvoorbeeld gevormd door de landen van Euratom, of de landen van
West-Europa'.

Voor de verschillende regio's in de wereld moet een dergelijk model op poten worden gezet. Het
komt dan toe aan het IAEA om te waken over de coherentie tussen de verschillende bestaande
systemen.

/•2. 5«c/i/A;/>aar/i<?i</ va« Aerfrage/i: swe/ e« gespraV/«/»<te ri/7/

Het model wordt op een manier uitgebouwd dat niet alle fondsen meteen beschikbaar worden
gesteld, maar dat integendeel gedurende meerdere jaren bedragen zullen beschikbaar zijn. Onder
het huidige stelsel is het risico namelijk reeel dat enkel de schade zal worden vergoed van de
slachtoffers die als eerste een vordering indienen, of dat jaren moet worden gewacht vooraleer een
eerste uitkering zal kunnen worden verricht. Twee maatregelen komen hieraan tegemoet. Ten

Indien bijvoorbeeld Belgifi (7), Finland (4), Frankrijk (59), Duitsland (19), Nederland (1), Spanje (9),
Zweden (11), Zwitserland (5) en het Verenigd Koninkrijk (35) tot dit Verdrag toetreden, dan zullen
prccies 150 kerninstallaties onder dit compensatiesysteem vallen. Het cijfer tussen haakjes geeft het
aantal reactoren weer per land.
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eerste worden de bedragen die in de tweede trap wordcn gegenereerd, geleidelijk aan ter beschik-
king gesteld, naar het voorbeeld van de re/rospec/ive pre/n/ums van de exploitanten onder de
Price-Anderson Act. Indien deze bedragen niet volstaan om de eerste vorderingen te compense-
ren, zal het Nucleair Schadefonds voorschotten kunnen verstrekken, die evenwel integraal kunnen
worden teruggevorderd. Dit wordt hieronder meer in detail uiteengezet.

Van groot belang is ook dat de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid wordt afgeschaft
Vanuit rechtseconomische hoek leidt de kanalisatie tot onoverkoombare negatieve economische
effecten. Met name het feit dat de personen die een invloed hebben op het risico immuun zijn ten
aanzien van de slachtoffers, is zeer nadelig. Ook vanuit rechtsdogmatisch standpunt lijkt het
moeilijk verdedigbaar om een slachtoffer een aantal rechtsgronden voor de compensatie van
geleden schade te ontncmen.

7. J . O/ia/Tia/tAWiyA reg«/ere/i</ orgao/i

In het model worden regulerende bevoegdheden toegekend aan een onafhankelijk functionerend
orgaan, naar het voorbeeld van de Amerikaanse Afac/ear /?egw/a/ory Co/nm/551'on. Het is onzeker
of bijvoorbeeld het IAEA of Euratom deze taken zouden kunnen vervullen, aangezien beide
instanties zowel controlerende als promotionele taken hebben ten aanzien van kemenergie. Ook
de vroegere Amerikaanse Atomic Energy Commission had deze taken; om moeilijkheden te
vermijden werd deze gesplitst en werden de controlerende en regulerende taken toegewezen aan
de NRC\

Dit orgaan reikt de vergunningen uit, en bepaalt de hoogte van de verzekeringsplicht van elke
exploitant. Dit hangt ook samen met de visie dat de verzekeringsdekking en de omvang van de
verzekeringsplicht veeleer een maatpak dient te vormen dan de confectie van de algemene wette-
lijke beperkingen of de standaard verzekeringspolis. In de school van dit orgaan zullen weten-
schappelijke commissies worden opgericht die advies uitbrengen, bijvoorbeeld over het causali-
teitsvraagstuk. Makkelijkheidshalve wordt dit orgaan - West-Europa als voorbeeld nemend - het

A/wc/ear /tegu/a/ory /4ge/icy (ENRA) genoemd.

2 . INVOERING VAN EEN VIJFTRAPSSYSTEEM

Het is zinvol om het totale beschikbare schadevergoedingsbedrag in vijf schijven of trappen onder
te verdelen (zie onderstaand schema): een eerste trap bestaande uit de onbeperkte aansprakelijk-
heid van de exploitant, gekoppeld aan het stellen van een "individuele" financiele zekerheid
(§ 2.1). In de tweede trap dragen verschillende exploitanten collectief bij tot de schade (§ 2.2).

Cfr. jupro, in § 2.4.2 van hoofdstuk 13.
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Vijftrapssysteem

1

2

3

4

5

Individueleaansprakelijkheidsverzeke-
ring van de exploitant

Risicospreidingsovereenkomst - collec-
tieve bijdrage alle exploitanten

Herverzekering door de Staat

Nucleair Schadefonds

VLANOS

In de derde trap zullen de deelnemende
landen optrcden als herverzekeraar (§ 2.3).
De vierde trap wordt gevormd door een
Nucleair Schadefonds (§ 2.4). De vijfde trap
tenslotte is een facultatieve trap, in die zin
dat de exploitanten en de leveranciers die
participeren in een vrijwillig compensatic-
mechanisme, gerechtigd zijn om hun aan-
sprakelijkheid te beperken. Dit mechanisme
draagt de naam Ko/u/i/ary /•iaAiVi'0'
me«f o/ Akc/ear Operators
kortweg VLANOS (§ 2.5).

De precieze strekking van elk van deze trappen wordt in de onderstaande paragTafen verder
toegelicht.

2.7. £ers/e /rap: on&eperAfc aa/tspraAe/f/AAeuf me/ AeperAfc

Het uitgangspunt in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht moet zijn dat de exploitant in beginsel
onbeperkt aansprakelijk is voor de door hem aan derden veroorzaakte schade. Gelet op het reele
insolventierisico, dienen echter garanties te worden geleverd dat een financiele zekerheid be-
schikbaar is, ten belope van een minimaal bedrag. De exploitant mag zelf kiczen welke financiele
zekerheid hij hiervoor zal aanwenden: borgstelling, bankgarantie, aansprakelijkheidsverzekering,
directe verzekering of financiele instrumenten. Het model veronderstelt ook dat voldoende con-
currentie aanwezig is tcr dekking van de financiele zekerheid van de exploitant van de kerninstal-
latie.

Het bedrag van deze zekerheid zal worden bepaald door de ENRA, rekening houdend met ver-
schillende factoren. De ENRA zal ook de door de exploitant voorgelegde financiele zekerheid
beoordelen. Het is hierbij de bedoeling dat wordt nagegaan of er een garantie bestaat dat de be-
dragen ook zullen beschikbaar zijn wanneer het risico zich realiseert.

Aan de verschillende spelers op de nucleaire dekkingsmarkt wordt de plicht opgelegd om jaarlijks
een overzicht te geven van de evolutie van de capaciteit en van de elementen die een invlocd
hebben op de markt en om dit aan de ENRA te melden. Jaarlijks kunnen dan ook de bedragen
waarvoor de exploitanten worden verplicht om een dekking te nemen, worden aangepast.

Een exploitant die bijkomende veiligheidsinvesteringen heeft gedaan, zal met de ENRA kunnen
onderhandelen om het bedrag dat in de eerste trap moet ter beschikking staan te verlagen. Ui-
teraard moet in ieder geval de minimumlimiet worden gerespecteerd. Hier dient crop te worden
gewezen dat de ENRA alleen het minimumbedrag bepaalt waarvoor de exploitant in de eerste
schijf een financiele zekerheid dient te verschaffen; hij blijft echter in beginsel onverkort onbe-
perkt aansprakelijk voor de gehele schade.

Op voorwaarde dat deze instantie onafhankelijk en autonoom kan optreden, kan deze werkwijze
Woe leiden dat inderdaad een financiele zekerheid wordt verleend tot het bedrag dat op de finan-
cierings- en verzekeringsmarkt beschikbaar is en dat dit bedrag regelmatig kan worden aangepast.
Aangezien ons model eveneens veronderstelt dat er concurrence mogelijk is tussen de verschil-
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lende vormen van financiele zekerheid, zoals tussen de nucleaire verzekeringspools en tussen de
captives van de nucleaire exploitanten, zal deze instantie niet om de tuin kunnen worden geleid
door eenzijdige verklaringen van een exploitant of van een monopolistische verzekeraar. Essen-
tieel is immers dat het controleorgaan de financieringscapaciteiten kan beoordelen aan de hand
van verschillende beschikbare verzekerings- en financiele mechanismen. Deze zijn voor alle
duidelijkhcid niet beperkt tot de nucleaire verzekeringspools.

Maar zelfs indien dc ENRA erin slaagt om stelselmatig de capaciteit van de markt tot ver-
schaffing van financiele zekerheid "op te volgen", dan nog zal het probleem van underc/e/errence
en van ondercompensatie niet van de baan zijn. Het is aannemelijk om te stellen dat het bedrag
dat kan worden gedekt indien de maximale financierings- en verzekeringscapaciteit wordt ge-
bruikt, nog steeds onvoldoende zal zijn om a//e schade te compcnseren die door een kernongeval
kan worden vcroorzaakt. De door de financiele zekerheid beschikbare bedragen zullen vermoe-
delijk nog steeds een stuk lager liggen dan de waarde van het totale vermogen van de exploitant,
en zeker dan de schade uit een kernongeval.

2.2.

Naast de individuele aansprakelijkheid van de exploitant, dient een collectieve aansprakelijk-
heidsschijf te worden ingevoerd naar het voorbeeld van de Price-Anderson Act*. Dit impliceert
dat elke exploitant toetreedt tot een risicospreidingsovereenkomst": van tevoren spreken de ver-
schillende exploitanten af dat elk per kerninstallatie een bepaald bedrag zal dienen bij te dragen,
met dien verstande dat dc maximale jaarlijkse bijdrage cveneens wordt beperkt. Het lijkt bijvoor-
beeld zinvol om het totale bedrag van deze schijf in 10 te delen, zodat wordt gegarandeerd dat
gedurende 10 jaar na het kernongeval fondsen zullen beschikbaar zijn.

Indien een dergelijk systeem zou worden geintroduceerd in West-Europa dan betekent dit dat een
bijdrage in de tweede schijf dient te worden geleverd door de exploitanten van 150 kern-
installaties - dit is een groter aantal installaties dan in de tweede schijf van de Price-Anderson
Act. Indien bij voorbeeld alle exploitanten per kernongeval 100 miljoen euro zouden bijdragen,
dan betekent dit dat via de risicospreidingsovereenkomst in totaal 15 miljard euro zou beschikbaar
zijn; een bedrag dat gedurende 10 jaren wordt opgebouwd (jaarlijks 10 miljoen euro per kernin-
stallatie).

De meest geeigende juridische vorm voor de creatie van een dergelijke risicospreidingsovereen-
komst, is een systeem van onderlinge verzekering van de exploitant; een captive naar het voor-
beeld van NEIL en EMANI. In feite kan het onderschrijven van de risicospreidingsovereenkomst
deel uitmaken van de toetreding tot de captive.

Ook hiervoor geldt dat deze risicospreiding door de exploitanten wordt aangegaan, en dat daartoe
ook een plicht bestaat. Gelet op het publiekc belang dat hicrmee gepaard gaat, lijkt het aangewe-
zen om de risicospreiding weliswaar door de exploitanten te laten uitvoeren, maar om de uitvoe-
ring van deze risicospreidingsovereenkomst door het onafhankelijk orgaan te laten controleren.

Cfr. supra, in § 2.4.1.2 van hoofdstuk 13.
Faure, M. en Skogh, G., "Compensation for damages caused by nuclear accidents: a convention as
insurance", 77ie Geneva />ape« on /ta/t onrf /nwonce , n° 65, 1992, 499-513; Faure, M., "Naar een
nieuw model van vergoeding van nucleaire schade", in Faure, M. (red), "Aansprakelijkheid voor net
nucleaire risico", Ac, 141-175. Zoals besproken, in § 3.2 van hoofdstuk 11.
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Hiertoe dient een administratief kader te worden uitgewerkt. Dit kan de hierboven besproken
ENRA zijn, maar dat hoeft nict. Wei dient de bijdrage van de exploitant aan de risicospreidings-
overeenkomst uiteraard rekening te houden met de financie'le zekerheid die reeds in het kader van
de eerste schijf werd verschaft.

2J. Zterrfe <rap: </e verscAiV/enrfe fa/itfe/i a/s AerverzeAeraar

Het lijkt ook zinvol om de verschillende deelnemende landen te laten optreden als herverzekeraar.
Dit betekent dat zij dus fondsen ter beschikking stellen in mil voor een premie die de exploitanten
dienen op te brengen. Het voornaamste gevolg van deze derde trap zal erin bestaan dat de globale
capaciteit zal toenemen.

Deze maatregel komt in feite neer op een herziening van het systeem van het Aanvullend Vcrdrag
van Brussel en het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie, in die zin dat de Staat een vergoe-
ding vraagt voor de ter beschikking gestelde fondsen. Deze vergocding zal de gangbare tarieven
op de verzekeringsmarkt dienen te benaderen. Door een vergoeding te vragen voor deze hervcr-
zekeringsfunctie, wordt de huidige impliciete subsidie aan de nucleaire industrie beeindigd en zal
de prijs van kernenergie beter het reele risico reflecteren.

De exploitanten dienen ook verplicht bij te dragen tot een Nucleair Schadefonds dat wordt ge-
spijsd door een verplichte heffing ten laste van de exploitanten. Zoals reeds aangegeven kan het
zinvoJ zijn om een procentuele taks te heffen op de premie die de exploitant aan zijn verzekeraar
betaalt. Ervan uitgaande dat de verzekering kan worden verkregen op een competitieve markt en
dat een tailor made polis werd uitgeschreven, is voldaan aan de vereistc dat de exploitant slechts
een bijdrage tot het Fonds levert in de mate waarin hij tot het risico heeft bijgedragen'.

Dit fonds heeft een dubbele functie: een vangnetfunctie en een voorschotfunctie*. De fondsen die
in deze schijf beschikbaar zijn, zullen in essentie worden gebruikt voor de uitkering van de bedra-
gen die niet via de vorige trappen voor vergoeding in aanmerking zijn gekomen. Maar daarnaast
kan het fonds tot maximaal 30% van de beschikbare middelen uitkercn bij wijze van voorschot.
Doordat dc bedragen van de tweede trap bijvoorbeeld pas vrijkomen in jaar 4, zal het fonds reeds
een voorschot kunnen uitkeren. Het spreekt voor zich dat dit voorschot nadien kan worden terug-
gevorderd zodra het geld in de tweede trap beschikbaar is.

2.5. K/jf/i/e rrfl/;: Ko/u/i/a/y Li'aA(/(0' /Igrmne/i/ o / /Vwcfear Operators awrf

Tenslotte worden de exploitanten en de leveranciers aangemoedigd om te participeren in een
vrijwillig compensatiesysteem, VLANOS'.

Cfr. supra, in § 2.2 van hoofdstuk 15.
Cfr. supra, in § 2.1.5 van hoofdstuk 11; zo ook Faure, M. en Hartlief, T., "Een asbestfonds als alterna-
tief voor de aansprakelijkheid van de werkgever?", o.c, 41.

' Naar het voorbeeld van TOVALOP en CR1STAL.
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De exploitanten kunnen bijdragen tot een dergelijk systeem, bijvoorbeeld door een deel van de
ristomo's die zij jaarlijks terugkrijgen van de captive, in het systeem te storten. Alleen de exploi-
tanten die in een dergelijk systeem participeren, zijn gerechtigd om hun aansprakelijkheid te
beperken^. Tegelijk zijn zij gerechtigd om de kosten van verdediging via dit fonds terug te vorde-
ren. De hoogte van deze beperking wordt vastgesteld door de ENRA. Ook de leveranciers van de
nucleaire industrie die in een dergelijk systeem participeren, kunnen hun aansprakelijkheid beper-
ken. Doordat in het voorgestelde model er geen beperking wordt gesteld aan het aantal personen
dat door slachtoffers kan worden gedagvaard, kunnen ook de leveranciers door de slachtoffers
worden aangesproken ter compensatie van de door hen geleden schade'.

Hier dient het uitgangspunt te zijn dat de administratieve overheid verwacht dat het via VLANOS
ter beschikking gesteld bedrag, samen met de bedragen uit de eerdere schijven e* an/e in beginsel
kan worden geacht dekking te bieden voor de schade veroorzaakt door de exploitant. Juist omdat
dit bedrag zo hoog is, en het a"e /ege /a/a niet eens wordt benaderd, rechtvaardigt dit de beperking
van de aansprakelijkheid.

De beperking van aansprakelijkheid kan evenwel worden opgeheven indien zou blijken dat de
exploitant de toepasselijke veiligheidsregulering niet heeft nageleefd.

3. BEPERKTE MOGELIJKHEID OM DE EIGENSCHADE TE VERZEKEREN, MET "DECONTAMINATIE-

DEKKING"

Omdat zelfs met het vijftrapssysteem het uno'ero'e/erre/ice-probleem wellicht niet volledig zal zijn
aangepakt'", kan craan worden gedacht om de exploitant beperkingen op te leggen ten aanzien
van de mogelijkheid tot het verzekeren van zijn de schade aan de keminstallatie. Een kcrnongeval
zal immers in eerste instantie ernstige schade berokkenen aan de keminstallatie zelf. Indien de
exploitant een bijkomende prikkel zou krijgen om geen schade aan zijn eigen installatie te veroor-
zaken, dan zal deze prikkel automatisch ook de potentiele slachtoffers van een kemongeval ten
goede komen. Bovendien is in het huidige verzekeringssysteem het nadeel dat veel hogere bedra-
gen ter beschikking staan voor de dekking van de installatie dan voor derden. De eigenschadever-
zekering van de exploitant beperkt bijgevolg de capaciteit voor de dekking van aansprakelijkheid
tegenover derden. Wanneer de eigenschadeverzekering wordt beperkt, neemt de capaciteit voor
de aansprakclijkheidsdekking dus automatisch toe. Het lijkt dus om meerdere redenen aangewe-
zen om de mogelijkheden ter dekking van de eigenschade aan de installatie te beperken of zelfs
uit te sluiten.

De vraag hierbij rijst hoe ver een dergelijke beperking dient te gaan. Zoals aangegeven is geble-
ken dat in de onderzochte landen de eigenschade van de exploitanten is verzekerd voor een veel
hoger bedrag dan de aansprakelijkheid tegenover derden. In Belgie is bijvoorbeeld vandaag het
vijfvoudige beschikbaar voor de eigenschade van de exploitant dan voor de aansprakelijk-
heidspolis. Indien zonder meer zou worden besloten dat een exploitant in het geheel geen eigen-
schadeverzekering meer zou mogen ncmen, dan zal dit wellicht ook leiden tot een welvaarts-
verlies. Ten eerste wordt de risicoaversie van de exploitant niet meer weggenomen en ten tweede

Naar het voorbeeld van de voorstellen van de Commissie Bocken, cfr. supra, in § 2.1.2 van hoofdstuk

11- . .••
Uiteraard geldt ook hier dat de leverancier enkel dan aansprakelijk mag worden gesteld indien nij
daadwerkelijk aan de oorzaak ligt van de schade.
Zelfs met VLANOS kan expos/ immers blijken dat de re£!e schade hoger was dan verwacht.
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kunnen mogelijke investeerders in de nucleaire sector worden afgeschrikt. Het is onzeker of de
baten die voortvloeiend uit de gunstige prikkel van een beperking, zullen opwegen tegen de maat-
schappelijke kosten ervan.

De meest geeigende manier om ervoor te zorgen dat de exploitant van een kerninstallatie, via een
doorwerking van de prikkel om geen eigenschade te lijden, eveneens ertoe zal geneigd zijn om
geen schade aan derden te veroorzaken, is uiteraard door de exploitant voor een deel zelf te laten
blootstaan aan de eigenschade.

Zo kan worden bepaald dat een exploitant slechts een verzekeringsdekking mag nemen voor de
schade die een bepaald bedrag te boven gaat, en dat hij zich niet mag verzekeren voor deze eerste
schijf. Dit bedrag moet hoog genoeg zijn om een voldoende prikkel te genereren om geen eigen-
schade te veroorzaken; anderzijds mag het niet te hoog zijn om potentiele investeerders niet te
zeer af te schrikken. Een andere maatregel kan erin bestaan dat de exploitant zijn eigenschade
slechts tot een bepaald bedrag mag verzekeren. Alle eigenschade die groter is dan dit bedrag zal
hij uit eigen middelen moeten betalen.

De meest aangewezen oplossing bestaat erin om een koppeling te maken tussen het bedrag van de
aansprakelijkheidsverzekering en de eigenschade verzekering van de exploitant. In het verleden is
het aansprakelijkheidsbedrag laag gehouden onder druk van de lobby van de nucleaire exploitan-
ten. Indien de verzekering van de eigenschade en de aansprakelijkheidsverzekering op de een of
andere wijze worden verbonden, kan een dergelijke druk in de toekomst misschien worden ver-
meden. Zo kan worden bepaald dat de dekking van de eigenschade verzekering van de exploitant
nooit meer mag bedragen dan de aansprakelijkheidsdekking. Via deze maatregel zal een exploi-
tant die in hoge mate risicoavers is ten aanzien van schade aan dc eigen installatie, een prikkel
hebben om te voorzien in een afdoende aansprakelijkheidsdekking, volgens het hierboven ont-
wikkelde model.

Indien deze maatregel in het jaar 2000 zou worden ingevoerd, dan heeft dit een aanzienlijkc da-
ling van de verzekering van de eigenschade tot gevolg. Deze exploitant die een hogere eigenscha-
dedekking wenst, zal ook op zoek moeten gaan naar een hogere aansprakelijkheidsdekking. Op
deze wijze zal de exploitant zelf mee helpen zoeken naar additionele verzekeringscapaciteit.
Zodra deze is gevonden, moet de exploitant worden verplicht om zich voor dit hogere bedrag te
verzekeren; pas dan kan dc exploitant eveneens zijn dekking voor de eigenschadeverzekering
verhogen.

Tenslotte wordt de exploitant wel verplicht om - naar het voorbeeld van de property rule van de
NRC - een "decontaminatiedekking" voor de eigen site af te sluiten. De bedoeling hiervan is dat
de exploitant na een kemongeval prioritair de eigen site ontsmet; dit zal namelijk leiden tot een
daling van de totale ongevalskosten. Dc verzekeraar mag slechts overgaan tot uitkering van de
eigenschade aan goederen van de exploitant nadat de ontsmetting van de site is beeindigd.

Een model dat al deze elementen omvat zal in staat zijn om op efficiente wijze bij te dragen tot de
preventie van een kemongeval en zal kunnen voorzien in een adequate compensate van de door
een kemongeval veroorzaakte schade. In de mate waarin andere catastroferisico's analoge ken-
merken vertonen, kan dit model (of delen daarvan) ook buiten het nulceaire aansprakelijkhcids-
recht worden gehanteerd.
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Samenvatting

SAMENVATTING

In dit boek wordt aan de hand van een juridische, een rechtseconomische en een rechtsvcrgelij-
kende analyse onderzocht hoe de aansprakelijkheid voor schade door catastroferisico's op effi-
ciente wijze kan worden geregeld en op welke wijze kan worden voorzien in een compensatiesys-
teem. Het risico van een kernongeval en dus het nucleaire civielrechtelijke aansprakelijkheids-
recht worden hierbij als voorbeeld genomen. In dit onderzoek worden het civielrechtelijke aan-
sprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en milieuaansprakelijkheidsrecht aan de orde gesteld.

Dit boek bestaat uit vier delen: de analyse van het civielrechtelijke (nucleaire) aansprakelijk-
heidsrecht, de rechtseconomische analyse, de analyse van enkele andere compensatiemechanis-
men en tenslotte de conclusies en aanbevelingen.

DEEL 1 - ANALYSE VAN HET CIVIELRECHTELIJKE (NUCLEAIRE) AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

1. TOEPASSING VAN HET CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT OP MILIEUSCHADE

Het uitgangspunt van het Belgische en Nederlandse civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht is
hetzelfde: in principe draagt iedereen zijn eigen schade, tenzij er een goede reden bestaat om deze
schade te verschuiven. De meest traditionele reden tot schadeverschuiving is iemands fout. An-
ders gezegd: wanneer iemand onrechtmatig heeft gehandeld jegens een ander, dan zal deze per-
soon de door de andere geleden schade dienen te compenseren.

In de loop der jaren werden zowel door de rechter als door de wetgever een aantal nuanceringen
aan de foutvereiste aangebracht. De invoering van aansprakelijkheidsgrondslagen die van dc fout
afwijken (bepaalde vormen van risicoaansprakelijkheid) hceft evenwel geen goede diensten be-
wezen aan de coherentie van de wet civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Er bestaat onduidc-
lijkheid betrekkelijk een groot aantal begrippen, het onderscheid tussen de begrippen en de prc-
cieze draagwijdte daarvan.

Aangezien in dit onderzoek in belangrijke mate wordt gebruik gemaakt van een aantal begrippen
uit het aansprakelijkheidsrecht, dient duidelijkheid te bestaan met betrekking tot de precicze in-
houd van deze begrippen. Voor de eenduidigheid van de analyse betekent "foutaansprakclijkheid"
in dit boek elke vorm van aansprakelijkheid voor eigen fouten; "risicoaansprakelijkheid" daaren-
tegen is een aansprakelijkheid op grond van andere criteria dan de fout.

Een belangrijke factor die zowel de door de rechtspraak gecreeerde uitdijing van het aansprake-
lijkheidsrecht heeft mogelijk gemaakt, als de door de wetgever ingevoerde risicoaansprakelijkhe-
den, is het ontstaan van verzekeringen. Zeker bij een stelsel van sociale zekerheid, maar ook on-
der invloed van dc aansprakelijkheidsverzekering, wordt de indruk gewekt dat in bepaalde geval-
len een aansprakelijkheidsrecht niet meer van bclang is. De opkomst van andere compensatieme-
chanismen dan het aansprakelijkheidsrecht hebben de illusie gecreeerd dat het uitgangspunt van
het aansprakelijkheidsrecht werd gewijzigd.

In Nederland werd in 1970 een Nieuw Burgerlijk Wetboek van kracht en werden in 1995 belang-
rijke nieuwe kwalitatieve aansprakelijkheden toegevoegd. Wei hanteert het Nederlandse BW een
aantal termen die niet in het Belgische BW voorkomen (met name relativiteit). De verschillen
tussen het Belgische en het Nederlandse BW zijn echter in belangrijke mate terug te voeren tot
verschillen in terminologie. Inhoudelijk worden via andere concepten en begrippen vaak analoge
resultaten bereikt.
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Het gemene aansprakelijkheidsrecht biedt in een aantal gevallen een voldoende grondslag voorde
aansprakelijkheid voor milieuschade. Het Belgische en Nederlandse BW bieden zowel een juridi-
sche grondslag op basis van de klassieke foutaansprakelijkheid als op basis van verschillende risi-
coaansprakelijkheden. Toch lijden beide stelsels aan belangrijke tekortkomingen die bijvoorbeeld
te maken hebben met discussies omtrent de begrippen "gebrek" en "bijzonder gevaar".

2 . ONTSTAAN EN OVERZICHT VAN HET INTERNATIONALE EN NATIONALE KERNENERGIERECHT

Het kemenergierecht is een uitgesproken intemationale rechtstak. Deze intemationale dimensie is
makkelijk te verklaren, ten eerste door de inspanningen op intemationaal vlak om te verhinderen
dat kemenergie ook voor militaire doeleinden wordt aangewend. Ten tweede vereist het aanwen-
den van kemenergie dat men beschikt over een aanzienlijke technologische uitrusting, over de
juiste knowhow en over voldoende financiele middelen. Een dergelijke uitwisseling van weten-
schappelijke kennis en financiele ondersteuning wordt bevorderd door middel van intemationale
samenwerking. Tenslotte zou met name de veiligheidsregulering weinig zinvol zijn indien doorde
verschillende landen verschillende standaarden zouden worden gehanteerd. De intemationale
dimensie van het kemenergierecht uit zich bijgevolg vrij sterk inzake de harmonisatie van de wet-
geving in het algemeen en de inspanningen die de verschillende intemationale organisaties ter
zake leveren. Van groot belang voor het intemationale kemenergierecht zijn met name: het Inter-
nationaal Atoomagentschap van Wenen, het Energie-agentschap van de OESO en Euratom.
Nochtans kan enkcl Euratom juridisch dwingendc maatregelen opleggen aan de verschillende
lidstaten. De afdwingbaarheid van de verschillende intemationale Verdragen is overigens de
achillespees van het intemationale kemenergierecht.

In het intemationale kemenergierecht werd een onderscheid gemaakt tussen de Verdragen van de
eerste en die van de tweede generatie. De "demarcatielijn" was het ongeval in Tsjemobyl. Dit
ongeval was een stimulans voor het kemenergierecht in de mate waarin het heeft geleid tot inter-
national afspraken omtrent nieuwe thema's: onderlingc bijstand, vroegtijdige kennisgeving en
nucleairc veiligheid. Tcgelijk wcrden ook de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen aan een revi-
sie onderworpen. Dit revisieproces is slechts gedeeltelijk ten einde, in die zin dat de revisie van
het Verdrag van Parijs in 2000 nog lang niet was afgerond.

Het is overigens zeer de vraag of de nucleaire verdragen van de tweede generatie veel toevoegen
aan het intemationale kemenergierecht: de weinige verdragen met echt juridische verplichtingen
zullen waarschijnlijk nooit in werking treden (Verdrag inzake Bijkomende Compensatie en het
Protocol van het Verdrag van Wenen van 12 September 1997). De overige Verdragen van de
tweede generatie zijn zo algemeen dat hieruit geen juridisch bindende verplichtingen kunnen
worden afgeleid. Of het ongeval van Tsjemobyl heeft geleid tot een werkelijke breuk met het
verleden, is dus zeer twijfelachtig.

De belangrijkstc juridische instrumenten die in het kader van dit onderzoek worden gehanteerd
zijn het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake de wettclijke aansprakelijkheid op het gebied
van de kemenergie, de Belgische wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid
op het gebied van de kemenergie en de Nederlandse Wet Aansprakelijkheid Kemongevallen
(WAKO) van 17 maart 1979 (ingrijpend gewijzigd in 1991). Dit Verdrag en deze wetten voorzien
in een regeling indien derden schade lijden door een kemongeval.

Ook van belang is het Aanvullend Verdrag van Brussel van 1963, dat de verschillende Verdrag-
sluitende Staten verp/zc/i/ om een deel van de uit een kemongeval geleden schade te compenseren.
Ook in het toekomstige nucleaire aansprakelijkheidsrecht zal de overheid verplicht dienen tussen
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te komen: het Protocol van het Verdrag van Wenen van 1997 en het Verdrag inzake Bijkomende
Compensatie van 1997 voorzien in een tussenkomst vanwege de Staat. , , -« ,*• .. •,;-, , . . >

Het Belgische en het Nederlandse kernenergierecht dragen duidelijk de sporen van het intematio-
nale kader van deze rechtstak. Inzake jq/egwarrfs zijn Belgie en Nederland niet alleen een Eura-
tomlidstaat, maar bovendien zijn zij Partij bij het Non-Proliferatieverdrag van 1969. Inzake jq/e/y
zijn de Euratomverplichtingen en het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake de wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van kemenergie relevant. Inzake sec«r//y hebben beide landen de
Conventie van New York en Wenen van 3 maart 1980 inzake de fysieke bescherming van kem-
materiaal getekend en geratificeerd.

De invloed van het ongeval in Tsjernobyl is, wat het nationale Belgische kemenergierecht betreft,
niet meteen waarneembaar. Weliswaar werd in 1994 een wet aangenomen inzake de gevaren
voortspruitend uit ioniserende straling en is het de bedoeling dat hiermee de wet van 1958 wordt
vervangen, maar in oktober 2000 was deze wet slechts zeer partieel in werking getreden. Ook de
wet op de nucleaire aansprakelijkheid werd niet gewijzigd naar aanleiding van het ongeval in
Tsjemobyl. Na twee mislukte pogingen om de wet van 22 juli 1985 op de civiele aansprakelijk-
heid voor kernongevallen te wijzigen in 1986 en 1988, werd de wet uiteindelijk gewijzigd bij wet
van 11 juli 2000. Deze wijzigingen zijn van kracht geworden op 1 januari 2001.

In Nederland daarentegen kan tot op zekere hoogte wel worden gesproken van een duidelijkc
wijziging na het ongeval in Tsjernobyl. In 1991 werd de WAKO ingrijpend gewijzigd door de
invoering van de Staatstussenkomst van 5 miljard gulden. In 1994 werd de Kernenergiewet aan-
zienlijk uitgebreid.

3. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NKJCLEAIRE AANSPRAKELUKHEIDSWETGEVING

Het toepassingsgebied van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 is ruim omdat het in principe
voldoende is dat het feit of de schade voortkomt uit de gevaarlijke eigenschappen van radioactie-
ve stoffen, omdat niet noodzakelijk een vrijkomen van radioactiviteit is vereist en omdat evcnmin
een plotselinge gebeurtenis is vereist. Het toepassingsgebied is daarentegen beperkt in die zin dat
bepaalde fabrieken of inrichtingcn niet onder het Verdrag vallen, net zo min als bepaalde radioac-
tieve stoffen (zoals medische isotopen in ziekenhuizen). , . .

Het Verdrag van Parijs laat een bepaalde vrijheid aan de verschillende Verdragsluitende Staten
ten aanzien van het territoriale toepassingsgebied. Zowel Belgie als Nederland hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. Het Verdrag van Parijs is enkel van toepassing op een kern-
ongeval dat zich heeft voorgedaan op het grondgebied van een verdragsluitende Staat en op de
aldaar gcleden schade.

Een specifiek probleem met betrekking tot de beoordeling van de Verdragen van het NEA-regime
heeft betrekking op een aantal onduidelijkheden ingevolge de wisselwerking tussen het Verdrag
van Parijs en het Aanvullend Verdrag van Brussel. In de analyse werden verschillen vastgesteld in
het territoriale toepassingsgebied en met betrekking tot de vraag of ook kerninstallaties voor
vreedzaam gebruik onder het NEA-regime vallen.

Via de analyse van het Belgische en Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidsrecht is gebleken
dat de toepassing van de verschillende Verdragen tot complexc situaties en tot aanzienlijke ver-
schillen aanleiding kan geven. Doordat Nederland lid is van het Gemeenschappelijk Protocol van
1988, zullen Nederlandse slachtoffers van een kernongeval in Hongarije - dat lid is van het Ver-
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drag van Wenen en van het Gemeenschappelijk Protocol - een beroep kunnen doen op de bepa-
lingen van het Verdrag van Wenen. Doordat Belgie niet is aangesloten bij het Gemeenschappelijk
Protocol, zullen Belgische slachtoffers geen beroep kunnen doen op het Verdrag van Wenen.

4 . BASISPRINCIPES VAN HET NUCLEAIRE AANSPRAKELIJKHEIDSWETGEVING

De basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht zijn: risicoaansprakclijkheid van de
exploitant, kanalisatie van dcze aansprakelijkheid naar de exploitant van een kerninstallatie,
beperking van de aansprakelijkheid, verplichte dekking van de aansprakelijkheid en de exclusieve
bevoegdheid van een rechtbank.

Het Verdrag van Parijs voert een regime in van risicoaansprakelijkheid in hoofde van de exploi-
tant van een kerninstallatie. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid gaat echter verder dan een
aantal andcre vormen van risicoaansprakelijkheid, waar de aansprakelijke zich kan beroepcn op
de klassieke gevallen van overmacht of op een vreemde oorzaak. De aansprakelijkheid van de
exploitant is dus vrij absoluut; geheel absoluut kan diens aansprakelijkheid niet worden genoemd,
omdat bijvoorbeeld een burgeroorlog een geval van overmacht kan uitmaken. Vereist is wel dat
de burgeroorlog rechtstreeks het kemongeval heeft vcroorzaakt. De aansprakelijkheid van de
exploitant strekt zich ook uit tot het transport van nucleair materiaal van en naar zijn site.

In het internationalc kernenergierccht worden twee vormen van kanalisatie onderscheiden: de
economische kanalisatie en de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid. De Amerikaanse
Price-Anderson Act hanteert een systeem van economische kanalisatie; de intemationale Verdra-
gen gaan uit van een juridische kanalisatie van aansprakelijkheid waarbij zowel wordt ingegrepen
in het extracontractuele aansprakelijkheidsrecht (uitsluiten van andere rechtsgronden) als in het
contractuele aansprakelijkheidsrecht (regresrecht van de exploitant ten opzichte van zijn leveran-
ciers).

Volgens het zogenaamde Harvard Rapport van 1959 (gemaakt in opdracht van de Amerikaanse
nucleaire toeleveringsindustrie) was de kanalisatie van aansprakelijkheid naar de exploitant van
de kerninstallatie noodzakelijk om drie redenen. Door kanalisatie zou ten eerste een dubbele verze-
keringsdekking worden vermeden. Indien zowel de exploitant als diens leverancier voor hetzelfde
risico een verzekeringsdekking moeten nemen, zou dit resulteren in hogere verzekeringskosten
zonder evenredig voordeel voor slachtoffers. Vervolgens wordt ook het beperken van de samenloop
als voordeel gezien omdat een slachtoffcr eenvoudig kan achterhalen wie hij precies moet aanspre-
ken bij een vordering tot schadevergoeding. Tenslotte zou het onredelijk zijn de leverancier van een
klein onderdeel van de reactor aansprakelijk te stellen voor alle schade uit een kemongeval. Daarbij,
zo werd geredeneerd, zou het voor slachtoffers weinig zin hebben deze kleine bedrijven aan te spre-
ken omdat die onvoldoende middelen hebben om aan alle uit een kemongeval voortvloeiendc vorde-
ringen het hoofd te bieden. Op basis van dcze argumenten werd de kanalisatie van aansprakelijk-
heid ingeschreven in het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 en het Verdrag van Wenen van 21 mei
1963 inzake de civiele aansprakelijkheid bij kernongevallen: precies dezelfde redenen als aangege-
ven in het Harvard Rapport zijn terug te vinden in het Expose des Motifs van het Verdrag van Parijs
en bij de voorbereidende werken van het Verdrag van Wenen.

Het meest opvallende, en meteen vemieuwende element van de kanalisatie van aansprakelijkheid
in het kernenergierecht, bestaat in de combinatie van het dirigeren van de aansprakelijkheid naar
de exploitant van de kerninstallatie met het beperken van diens regresrechten en het buiten wer-
king stellen van het gemene aansprakelijkheidsrecht.
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Van meet af aan werd erkend dat de kanalisatie van aansprakelijkheid zoals verwoord in het
internationale kernenergierecht een drastische ingreep was in hct civiele aansprakelijkheidsrecht,
aangezien dit leidt tot de immuniteit van de leveranciers van dc exploitant van de kerninstallatic;
anderzijds werd ook gewezen op de voordelen ervan. Voorstanders van de kanalisatie in het
kernenergierecht benadrukken dat de afschaffing van de gemeenrechtelijke vorderingen bij een
kernongeval kadert in een geheel van maatregelen dat zowel de belangen van de industrie als de
belangen van de slachtofFers dient. De discussie omtrent het nut, de merites en dc tekortkomingen
van de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergierecht, is nog steeds actueel. Getuige
daarvan het feit dat Oostenrijk in 1999 de kanalisatie van aansprakelijkheid in het kernenergie-
recht heeft afgeschaft. . „ . . . . . . -._,-.. > . . , - , -,

Het belang dat met name de VS hechten aan de bescherming van de nucleaire industrie, is ook
gebleken naar aanleiding van hun inspanningen bij dc onderhandelingen van hct Verdrag inzake
Bijkomende Compensatie. Toen in de rechtszaken naar aanleiding van de ongevallcn met de
Amoco Cadiz en in Bhopal bleek dat de Amerikaanse leveranciers kwetsbaar waren voor vorde-
ringen in eigen land voor schade uit een kernongeval elders in de wereld en dat de oorzaak hier-
van was te vinden in het feit dat de VS geen lid waren van het internationale nucleaire aansprake-
lijkheidsrecht, hebben de VS actief deelgenomen aan de onderhandelingen. Hct resultaat is dat
zodra het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie in werking zal zijn getreden, de Amerikaanse
rechter de zaak in principe zal doorverwijzen naar de rechtbank van de installatiestaat.

Ook buiten hct nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt de term kanalisatie gehanteerd, maar het
moet duidelijk zijn dat de kanalisatie van aansprakelijkheid in het nucleaire aansprakelijkheids-
recht en in hct (milieu)aansprakelijkheidsrecht aanzienlijk van elkaar verschillen. Kanalisatie in
het kernenergierecht gaat duidelijk een stuk vcrder: het beperkt de mogelijkhcden van de slachtof-
fers om zich op een andere rechtsgrond te baseren enerzijds en anderzijds kan degene die wordt
aansprakelijk gesteld slechts in een beperkt aantal gevallen een regresrecht uitoefenen.

Het gebruik van deze term buiten het kernenergierecht gaat echter vaak gepaard met heel wat
verwarring; zo wordt risicoaansprakelijkheid in een dcel van de Belgische doctrine ten onrechte
beschouwd als een synoniem voor kanalisatie van aansprakelijkheid. Deze verwarring heeft voor
een groot dcel te maken met het feit dat in de praktijk risicoaansprakelijkheid en kanalisatie nage-
noeg steeds samen voorkomen. Uit de analyse is evenwcl gebleken dat de samenloopvraag dog-
matisch duidelijk dient te worden onderschciden van aansprakelijkhcidsgrondslag.

Kanalisatie van aansprakelijkheid is een begrip dat in essentie een uitspraak doet over samenloop-
problemcn: hct kiest uit een grote groep personen die personen uit die op basis van een specifieke
juridische grondslag aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het kanalisercn van aansprakelijkheid
betekent dat de aansprakelijkheid in een gegeven schadegeval, via een wcttelijke bepaling wordt
gedirigeerd naar een bepaalde persoon. Dit houdt in dat in een potentieel kluwen van rechtsver-
houdingen door de wetgever een welbepaalde persoon wordt aangeduid die - naargelang de vorm
van kanalisatie - hetzij mogelijk, hetzij in iedcr geval, hetzij als enige, hetzij samen met anderen
aansprakelijk zal worden gesteld.

De "strengheid" van een bepaalde vorm van kanalisatie van aansprakelijkheid zal afhangen van
drie factoren: het aantal personen naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd, hct al dan
niet intact Iaten van de regresvorderingen van dc gekanaliseerde en het al dan niet intact laten van
het gemene aansprakelijkheidsrecht voor slachtoffers van de schade. Teneinde absolute duidclijk-
heid te hebben bij de verschillende vormen van kanalisatie lijkt het aangewezen dat de wetgever,
telkens wanneer hij gebruik wenst te maken van de kanalisatie van aansprakelijkheid, steeds de
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drie criteria voor ogen houdt en motiveert waarom hij voor een strengere dan wel voor een lichte-
re vorm kiest van de kanalisatie van aansprakelijkheid.

Het derde basisprincipe van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht is de beperking van de aanspra-
kelijkheid van de exploitant van een kerninstallatie. Deze beperking werd ingevoerd op grond van
verzekeringstechnische redenen. Bij de start van de nucleaire industrie waren onvoldoende gege-
vens beschikbaar om het nucleaire risico te kunnen inschatten. Uit de onmogelijkheid om een vol-
ledige dekking te krijgen, werd de noodzaak afgeleid om de aansprakelijkheid te beperken. De
bijzonder goede reden om het slachtoffer van een kernongeval het recht op volledige schadeloos-
stelling te ontnemen is in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht dan ook van zuiver economische
aard: het dicnt dc exploitant te beschermen tcgen potentieel ruineuze vorderingen.

Het idee was dat de aansprakelijkheid diende te worden beperkt tot het bedrag dat op de verzeke-
ringsmarkt beschikbaar is. Maar doordat nergens in dc Verdragen de plicht is opgenomen om de
aansprakelijkheidslimiet mee te laten evolueren met de capaciteit van de nucleaire verzekerings-
markt lijkt het er sterk op dat in de meeste landen in werkelijkheid een hogere capaciteit beschik-
baar is dan de aansprakelijkheidslimiet van de exploitant. Er kan immers van uit worden gegaan
dat na meer dan vcertig jaar nucleaire activiteitcn meer gegevens beschikbaar zijn en dat in de-
zelfde periode de capaciteit van de nucleaire verzekeraars is toegenomen.

De economische reden om de aansprakelijkheid te beperken, wordt ook ingeroepen in andere
takken van het civiele aansprakelijkheidsrecht. Uit onderzoek blijkt dat de goede redenen om de
aansprakelijkheid te beperken in feite variaties zijn op eenzelfde thema, met name de onverzeker-
baarheid: onbeperkte risicoaansprakelijkheid zou onverzekerbaar zijn, elke aansprakelijkheid
dient door een verzekering te zijn gedekt, onverzekerbare aansprakelijkheid is niet in het belang
van het slachtoffer etc.

Een essentiSle vraag bij de discussie over de beperkte aansprakelijkheid, is of elke aansprakelijk-
heid door een verzekering moet zijn gedekt, laat staan dat elke aansprakelijkheid verzekerbaar
moet zijn. Door de aansprakelijkheid te beperken wordt namelijk een deel van de lasten afgewen-
teld op de gemeenschap. In het nucleaire aansprakelijkheidsrecht krijgt deze vaststelling een bij-
komende dimensie. Uit de analyse is gebleken dat het bedrag dat slachtoffers ter beschikking zul-
len hebben, afhangt van de verzekeringscapaciteit op de markt waar de exploitant zijn dekking
kan kopen en van de bereidheid van de Staat om hetzij een deel van deze aansprakelijkheid voor
zijn rekening te nemen, hetzij een bedrag te garanderen bovenop de aansprakelijkheid van de
exploitant. Door de combinatie van de rol van de installatiestaat en de beperking van de aanspra-
kelijkheid (waardoor een deel van de schade ten laste van de gemeenschap valt), draagt de Staat
in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht in feite op dubbele wijze bij ter zake van de compensatie
van schade uit een kemongeval.

Het vierde basisprincipe is de verplichte dekking van de aansprakelijkheid. Artikel 10 van het
Verdrag van Parijs voert het congruentievereiste in in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. Op
basis van deze vereiste dient de exploitant een dekking of een andere financiele zekerheid te heb-
ben en in stand te houden ter grootte van het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is. Het is duidelijk
dat de verdragspartijen hebben gewild dat de exploitant voor de dekking van zijn aansprakelijk-
heid over zeer ruime keuzemogelijkheden zou beschikken en dat aan de installatiestaat een ruime
vrijheid wordt gelaten om te oordelen welk type financiele dekking gepast is.

Het congruentievereiste wil garanderen dat tegenover elke aansprakelijkheid ook daadwerkelijk
financiele middelen staan. Het lijkt dan ook in de eerste plaats uiting te geven aan het Sc/iutt-
zwec* van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht. De garantie-idee in het nucleaire aansprakelijk-
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heidsrecht gaat zelfs zo ver dat het slachtoffer niet alleen wordt beschermd tegen het faillisscment
van de exploitant van de kerninstallatie, maar ook tegen het faillissement van de verzekeraar.

Maar het congruentievereiste impliceert dat een aansprakelijkheid waar geen verplichte dekking
tegenover staat, zinloos zou zijn. Ervan uitgaande dat de verzekeringsmarkt niet in staat is om een
ongelimiteerde dekking van het nucleaire risico te verschaffen, belet het congruentievereiste in de
intemationale nucleaire aansprakelijkheidsverdragen de invoering van een onbeperkte aansprake-
lijkheid.

Nochtans zijn in het Burgerlijk Wetboek - zowel in Belgie als in Nederland - heel wat voorbeel-
den te vinden van aansprakelijkheden waar geen dekkingsplicht tegenover staat. Het lijkt er zelfs
op dat als dusdanig de verzekeringsplicht zoals die in mindere of meerdere mate is terug te vinden
in het milieurecht, een andere strekking heeft dan de dekkingsplicht van de exploitant van een
kerninstallatie. In eerste instantie is er in het milieurecht geen bepaling opgenomen op basis
waarvan de Staat ertoe gehouden is om zich borg te stellen indien de dekking van een verzeke-
ringsplichtige zou falen. Ten tweede wordt in principe dc aansprakelijkheid van de verzekerings-
plichtige bovenop het bedrag waarvoor hij verplicht wordt om zich te verzekeren, ongemoeid
gelaten.

De exclusieve bevoegdheid van e6n rechtbank tenslotte wil de eenheid in rechtspraak garanderen.
Indien meerdere rechtbanken in verschillende landen bevoegd zouden zijn, dan bestaat namelijk
het risico dat elk van deze rechtbanken een schadevergoeding toekennen waarvan de som het
bedrag van de beperkte aansprakelijkheid (en de corresponderende beperkte dekking) van de
exploitant zou overtreffen. Ook dient via deze bepaling te worden vermeden dat de kanalisatie
van aansprakelijkheid kan worden omzeild.

Zodra echter ook schade wordt geleden in een land dat geen lid is van de intemationale nucleaire
aansprakelijkheidsverdragen, kan deze exclusieve bevoegdheid in het gedrang komen. Ook de
mogelijkheid tot het instellen van een strafvordering naar aanleiding van een kemongeval, kan de
exclusieve bevoegdheid in het gedrang brengen en kan aldus de afwikkeling van de schade-
vorderingen ernstig vertragen.

5. VERZEKERINGEN

De belangrijkste verzekering in het kader van dit onderzoek is de aansprakelijkheidsverzekering.
Een delicaat probleem bij aansprakelijkheidsverzekeringen is de dekking in de tijd. Centraal
hierbij staat de vraag hoe lang de verzekeraar ertoe kan worden verplicht om dekking te verlenen.
Bijvoorbeeld bij een kemongeval kunnen namelijk meerdere jaren zijn verstreken tussen het
ongeval, het zich manifesteren van de schade en het indienen van de vordering.

In de praktijk werden in de loop der jaren verschillende dekkingsgrondslagen ontwikkeld. In Bel-
gie en Nederland kan een analoge evolutie worden vastgesteld, in die zin dat bijvoorbeeld voor
milieurisico's een beroep wordt gedaan op de claims-made-dekkingsgrondslag. Voorheen werd
dekking verleend op basis van de act-committed of de loss-occurrence-grondslag. Over het alge-
meen worden de gevolgen van de loss-occurrence en de claims-made-grondslag verzacht doordat
ook dekking kan worden verleend voor het in- respectievelijk het uitlooprisico.

Een opvallend verschil tussen de situatie in Belgie en Nederland heeft betrekking op de wettelijke
basis van deze dekkingsgrondslagen. In Belgie is heel wat te doen geweest over de gevolgen van
de wet op de landverzekeringsoveTeenkomst van 25 juni 1992; hoofdzakelijk omwille van de
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onduidelijkheden inzake de toepasselijke dekkingsgrondslag, werd deze wet vrij snel gewijzigd.
In Nederland daarentegen bestaat geen analoge wettelijke regeling inzake de dekkingsgrondslag
voor de aansprakelijkheidsverzekering. De wijziging in de dekkingsgrondslag die zich ook in
Nederland heeft voltrokken, is tot stand gekomen via de door de verzekeraars uitgebrachte polis-
modellen. De wijziging in de dekkingsgrondslag is dus in Nederland tot stand kunnen komen
zonder tussenkomst van de wetgever.

De discussie met betrekking tot de dekkingsgrondslag van de aansprakelijkheidsverzekering heeft
overigens in essentie te maken met de verzekerbaarheid van aansprakelijkheid. Precies omdat de
verzekeraars oordeelden dat bijvoorbeeld met betrekking tot milieuaansprakelijkheid de loss-
occurrence-grondslag zou leiden tot de onverzekerbaarheid van dergelijke risico's, werd de
claims-made-grondslag geintroduceerd.

6. VERZEKERING VAN HET NUCLEAJRE RISICO

De nucleaire verzekeringspools werden opgericht omdat in de jaren vijftig onvoldoende informa-
tie beschikbaar was omtrent de dekking van het nucleaire risico en vooral omdat grote onzeker-
heid bestond over de mogelijke, uit een kemongeval voortvloeiende schade. Deze pools organise-
ren de dekking van het nucleaire risico op nationale basis. Dit impliceert dat nationale verzeke-
ringsondernemingen die dat wensen, een deel van het nucleaire risico kunnen dekken. Hoewel de
pools een aantal gemeenschappelijke kenmerken vertonen, verschilt de werking van deze pools
naargelang het een echte pool betreft die rechtspersoonlijkheid heeft, dan wel een syndicaat waar-
bij een lid van de pool optreedt als fronting-company.

Deze nucleaire verzekeringspools verlenen zowel dekking voor de eigen schade van de exploitant
als voor de aansprakelijkheid tegenover derden. Door de evolutie van de verzekeringsmarkt en
door de grotere maturiteit die dc nucleaire sector, dankzij een halve eeuw ervaring heeft weten op
te bouwen, blijken anno 2000 wel degelijk alternatieven te bestaan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de
eigen schadeverzekering, of delen daarvan (machinebreuk, brandverzekering) ook via andere
wegen, bijvoorbeeld via een door de exploitanten opgezette captive, kan worden gedekt.

Een bijkomend element is dat in dc loop der jaren het aantal verzekeraars is verminderd door
fusies van bank- en verzekeringsgroepen. In de mate waarin verschillende verzekeraars in een
pool participeren, heeft een fusie uiteraard gevolgen voor de (machts)positie van de verzekeraar
binnen de pool en van de pool zelf. Met name het feit dat concurrentie tussen de pools onmogelijk
is, maakt het voor de exploitanten nagenoeg onmogelijk om verzekeringsdekking te krijgen buiten
de nationale pool om.

Een belangrijk argument voor de Commissie om de vorming van verzekeringspools toe te laten,
bestaat in het feit dat op deze wijze ook kleine verzekeringsondememingen een dcel van het risico
kunnen dekken. De gemeenschappelijke dekking van bepaalde risico's is volgens de verzekerings-
industrie noodzakelijk om bepaalde grote "onverzekerbare" risico's het hoofd te bieden. In een
aantal gevallen kan een vorm van medeverzekering of medeherverzekering in een zogenaamde
verzekeringspool inderdaad efficient zijn. Door een systeem van pooling zullen immers ook een
aantal kleinere verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid krijgen om dekking te bieden voor
een bepaald risico waaraan ze anders nooit zouden kunnen participeren. Hierdoor vcrgroot ook
meteen de verzekeringscapaciteit, wat bijvoorbeeld bij de dekking van het nucleaire risico nood-
zakelijk kan zijn.
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Anderzijds is het zeer de vraag of in het licht van de vele jaren ervaring die de pools intussen
hebben opgebouwd, het niet dringend tijd wordt dat concurrentie tussen de pools wordt toege-
laten. Nict de verschillende pools op zich vormen een probleem, maar eerder de uitschakeling van
concurrentie tussen de verschillende pools. Het lijkt er sterk op dat een uitschakeling van de
concurrentie niet (meer) noodzakelijk is met het oog op het dekkcn van het nuclcaire risico, zeker
bijvoorbeeld ten aanzien van de dekking van de eigen schade en ten aanzien van de vcrzekering
van de werknemers van de exploitant.

DEEL 2. RECHTSECONOMISCHE ANALYSE , , • ,

7 EN 8. INLEIDING + RECHTSECONOMISCH MODEL VAN HET ONGEVALLENRECHT • • ^ • . • - . ; • • •

Volgens het uitgebouwde rechtseconomische model kan het aansprakelijkheidsrecht bijdragen tot
een verhoging van de maatschappelijke welvaart door de maatschappelijke kosten van een onge-
val zo laag mogelijk te houden. De maatschappelijke welvaart wordt gevormd door het gezamen-
lijke inkomen van dader en slachtoffer; de ongevalskosten zijn de kosten van voorzorg en de
verwachte ongevalskosten. Onder deze benadering wordt het maatschappelijke nut gemaximali-
seerd door optimale zorg uit te oefenen; van optimale zorg is sprake indien de marginale kosten
van zorg gelijk zijn aan de marginale opbrengst ervan.

In dit onderzoek gaat de aandacht met name uit naar unilaterale ongevalsituaties - dat wil zeggen
ongevallen waarbij enkel de dader een invloed heeft op het ongevalsrisico. Uit de analyse is ge-
bleken dat in dergelijke gevallen een aansprakelijkheidsregel is vereist. Bij afwezigheid van een
dergelijke regel zal de dader immers geen enkel prikkel hebben om zelfs maar dc geringste zorg
te besteden. Het Coase-theorema is dus niet van toepassing gelet op de prohibitief hoge transac-
tiekosten.

Een prikkel tot het uitoefenen van zorg zal daarentegen wei voorhanden zijn bij een regime van
foutaansprakelijkheid of bij risicoaansprakelijkheid. Het grote verschil tussen beide aansprake-
lijkheidsregimes bestaat erin dat bij risicoaansprakelijkheid de rechter enkel de grootte van de
schade dient vast te stellen en dat de uitgekeerde schadevergoeding dient overeen te stemmen met
de werkelijk gcleden schade, terwijl bij foutaansprakelijkheid de rechter het niveau van optimale
zorg moet berekenen en moet bepalen of de dader dit niveau van zorg heeft besteed. Onder dc
gestelde voorwaarden leiden zowel foutaansprakelijkheid als risicoaansprakelijkheid tot een
efficient resultaat.

Rekening houdend met het activiteitsniveau, bestaat in unilaterale ongevalsituaties een voorkeur
voor risicoaansprakelijkheid omdat in een dergelijk geval de dader niet allecn optimale zorg zal
uitoefenen, maar hij tegelijk het juiste activiteitsniveau zal aanhouden. Bij foutaansprakelijkheid
wordt enkel gekeken of de dader voldoende zorg heeft aangewend en niet of hij het optimale
activiteitsniveau heeft aangehouden.

Indien onzekerheid bestaat over de causaliteit of over de schadeomvang, dan kan dit een weerslag
hebben op de keuze van de meest efficiente rechtsregel.

Wat gevallen van causaliteitsonzekerheid betreft dient een belangenafweging te worden gemaakt
tussen enerzijds het feit dat de drempelwaarde nefaste gevolgen heeft op de prikkelwerking, en
anderzijds het feit dat via een systeem van proportionele aansprakelijkheid meer zaken voor de
rechtbank worden gebracht. Aangezien het aannemelijk is om ervan uit te gaan dat de geringe
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prikkelwerking bij een drempelwaarde enkel tegen aanzienlijke administratieve kosten kan wor-
den opgevangen, zal een voorkeur ontstaan voor proportionele aansprakelijkheid.

Indien er grote onzekerheid bestaat over de schade, dan kan die worden geschat. Bij grote onze-
kerheid is de kans dat de schade te hoog of te laag wordt ingeschat zeer aanzienlijk. In beide
gevallen zal een welvaartsverlies optreden: in het ene geval zal de dader teveel zorg uitoefenen en
in het andere geval zullen niet alle kosten worden ge'internaliseerd. Het kan dan ook zinvol zijn
om een "vermoedelijke" schade niet te aanvaarden omdat het welvaartverlies door het toelaten
van deze schade groter kan zijn dan het welvaartverlies ingevolge het niet toelaten. Enkel wan-
neer het niet in aanmerking nemen van een bepaalde schade een belangrijke invloed heeft op de
prikkelwerking, zal het zinvol zijn om deze schade te schatten en in de totale schadeomvang op te
nemen.

Tenslotte hebben de administratieve kosten een invloed op de efficientie van de aansprakelijk-
heidsregcl. Er bestaat een voorkeur voor risicoaansprakelijkheid omdat de informatiekosten lager
liggen dan bij foutaansprakelijkheid, zeker indien de gerechtskosten in de hand kunnen worden
gehouden. ,

9. ECONOMISCHE ANALYSE VAN VERZEKERINGEN

Vanuit rechtseconomisch oogpunt zal de houding ten aanzien van een risico bepalen of een ver-
zekering al dan niet zinvol is. Voor een risicoaverse persoon kan het zinvol zijn om het risico te
spreiden of te verschuiven.

Verzekeringen kunnen de maatschappelijke welvaart verhogen omdat een verzekeringsdekking de
risicoavcrsie van een persoon wegneemt. Wanneer degene die het risico overneemt beter in staat
is om het risico te dragen, dan stijgt de maatschappelijke welvaart. Toch dient aan een aantal
voorwaarden te zijn voldaan vooraleer verzekeringen ook de maatschappelijke welvaart verhogen.
In de eerste plaats dient de verzekeringsmarkt competitief te zijn; daarnaast moeten zowel het
morele risico als de averechtse selectie onder controle blijven. - •>:«<>,

Van een moree/ ra/'co is sprake wanneer de loutere beschikbaarheid van een verzekeringsdekking
het gedrag van de verzekerde zal wijzigen, wat resulteert in een toename van het risico. Door de
verzekerde gedeeltelijk zelf bloot te stellen aan het risico of door het gedrag van de verzekerde te
controleren met een eventuele aanpassing van de premie, kan het morele risico worden uitgeslo-
ten of beperkt. Aangezien het maatschappelijke nut in principe wordt geoptimaliseerd door het
verlenen van een volledige dekking, zal het de voorkeur verdienen om de premie aan te passen in
functie van de controle van het gedrag van de verzekeringsnemer of van de verzekerde. Indien er
onvoldoende informatie beschikbaar is over het gedrag van deze personen, zal het aangewezen
zijn om het morele risico in te perken via gedeeltelijke blootstelling aan het risico.

In de mate waarin de verzekeraar over onvoldoende informatie beschikt (in rechtseconomische
termen wordt dan gesproken van een informatieasymmetrie in hoofde van de verzekeraar), kan
het probleem van de averecA/se re/ec/ie opduiken. Onvoldoende informatie van de kant van de
verzekeraar zal leiden tot een te brede omschrijving van de risicogroepen, waardoor de goede
risico's de groep zullen verlaten. Dit zal het geval zijn zodra de gemiddelde premie van een nsi-
cogroep te hoog wordt in de ogen van de personen die een goed risico vertegenwoordigen. De
beste remedie tegen het probleem van de averechtse selectie is een strakke omschrijving van de
verschillende risicogroepen.
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Een voldoende concurrence op de verzekeringsmarkt is in dit kader van groot belang, aangezien
het een anrwoord zal kunnen bieden op de informatieasymmetrie in hoofde van de verzekeraar en
aangezien het gedrag van een voorzichtige verzekeringsnemer zal worden beloond. Gebrekkige
concurrence zal voorzichtig gedrag niet (voldoende) belonen, waardoor het ongevalrisico ver-
hoogt.

Het is echter niet omdat in een gegeven situatie een vraag naar een bepaalde dekking bestaat, dat
het zinvol zou zijn om deze dekking verplicht te stellen. De kans dat een verplichte verzekering
precies die dekking verplicht stelt die de dader zou nemen bij afwezigheid van een verplichte
dekking is klein, wat een welvaartverlies tot gevolg heeft. Traditioneel worden twee argumenten
ingeroepen om een verzekering verplicht te stellen: het risico van insolventie van de dader of het
bestaan van een informatieasymmetrie.

Wat zware milieurisico's betreft lijkt enkel het insolventierisico van de dader een valabel argu-
ment om een aansprakelijkheidsverzekering verplicht te stellen. Immers, bij faillissement van de
dader zullen slachtoffers als niet-bevoorrechte schuldeiser weinig kans maken om de door hen
geleden schade terug te vorderen. Indien kan worden gesproken van een reeel insolventierisico,
betekent dit dat het vermogen van de dader niet zal volstaan om alle schade te vergoeden; er is
met anderc woorden sprake van een beperkte aansprakelijkheid. Een verplichte dekking die be-
antwoordt aan de risicoaversie van de dader en rekening houdt met diens vermogen, kan wel dus
dienen als remedie tegen de gebrekkige prikkelwerking van een beperkte aansprakelijkheid. In-
dien een verzekering wordt verplicht gesteld als remedie tegen insolventie, dan moet er in ieder
geval over worden gewaakt dat het morele risico in de hand kan worden gehouden. Dit zal
makkelijker zijn wanneer het bedrag waarvoor de verzekeringsplicht geldt individueel, dit wil
zeggen per industriele site, wordt vastgesteld.

Het rweede klassieke argument ter rechtvaardiging van een regime van verplichte verzekering,
namelijk als remedie tegen een informatieasymmetrie, lijkt weinig aannemelijk. Zeker ten aanzien
van zware milieurisico's is het belangrijk dat de verschillende betrokkcn partijen de nodige prik-
kels behouden om informatie in te winnen over de activiteiten, het risico etc.

Een bijzonder element in het onderzoek vormt de verzekerbaarheid van een risico. Met is niet
eenvoudig om een eenduidige en alomvattende omschrijving te geven van een verzekerbaar risi-
co. Theoretisch kunnen alle risico's worden verzekerd, op voorwaarde dat ze voorzienbaar zijn,
dat het morele risico en het probleem van de averechtse selectie onder controle kunnen worden
gehouden en dat voldoende capaciteit op de verzekeringsmarkt aanwezig is.

Uitgaande van de vaststelling dat in toenemende mate een beroep wordt gedaan op het aansprake-
lijkheidsrecht, kan ook worden verwacht dat in toenemende mate een beroep zal worden gedaan
op verzekeringen (zowel first als third party-verzekeringen). Op zich is deze vaststelling niet
problematisch, wel integendeel: indien de uitbreiding voorzienbaar is, leidt de uitgebreide belang-
stelling voor aansprakelijkheidsverzekeringen tot een grotere vraag en tot nieuwe markten. Stijgt
de vraag naar aansprakelijkheidspolissen, dan zal de verzekeraar nieuwe polissen afsluiten en dus
ook nieuwe inkomsten genereren waarmee de nieuwe verliezen kunnen worden gedekt.

Een zeer hoge venvachte schade of een moeilijk in te schatten probabiliteit zijn geen voldoende
reden om te besluiten tot de onverzekerbaarheid van een risico. Niet alleen heeft de verzekerings-
industrie allerlei technieken ontwikkeld (herverzekering, verzekeringspools, etc.) om ook aan
grote risico's het hoofd te bieden, bovendien zal hiermee rekening worden gehouden bij het bepa-
len van de premie. Zolang veranderingen in p en S voorzienbaar zijn en zolang de verzekeraar de
premie en de polis dienovereenkomstig kan aanpassen, blijft dat risico verzekerbaar. Indien de
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voor de verzekeraar beschikbare gegevens moeilijk zijn in te schatten, is sprake van
ami/gmTy. Deze verzekeraar zal hieraan tegemoet komen door een additionele risicopremie in
aanmerking te nemen.

Moeilijker wordt het wanneer de voorzienbaarheid van het risico in het gedrang komt, met name
wanneer de verzekeraar wordt geconfronteerd met causaliteitsonzekerheid of retroactieve aan-
sprakelijkheid. De verschillende elementen die leiden tot de onverzekerbaarheid van een risico
hebben in feite te maken met een informatietekort, hetzij in hoofde van de verzekerde, hetzij in
hoofde van de verzekeraar, hetzij in hoofde van de rechter.

Uit de analyse is ook gebleken dat een verplichte verzekering een remedie kan zijn tegen het
insolventiegevaar van de dader, maar dat de combinatie tussen een verzekeringsplicht en een
beperkte aansprakelijkheid tot hetzelfde bedrag, economisch nadelig is. Het wordt voor de verze-
keraar namelijk moeilijk om het gedrag van de verzekerde te controleren; het morele risico wordt
in de hand gewerkt, hetgeen kan leiden tot problemen inzake verzekerbaarheid.

10. ECONOMISCHE ANALYSE VAN VEILIGHEIDSREGULERING -,'•.

Vaak wordt risicoaansprakelijkheid gecombineerd met het opleggen van veiligheidsregulering
omdat wordt geoordeeld dat dit noodzakelijk is om een optimale preventie te bewerkstelligen:
zelfs indien de dader prikkels heeft vanuit het aansprakelijkheidsrecht, wordt het noodzakelijk
geacht de dader door middel van veiligheidsregulering te verplichten bijkomende voorzorgsmaat-
regelen te nemen.

Veiligheidsregulering wordt in bepaalde gevallen afgekondigd als antwoord op mogelijke insol-
ventie van de dader. Niet alleen wordt hierbij uit het oog verloren dat veiligheidsregulering enkel
zinvol is indien de overheid over betcre informatie beschikt dan de potentiele dader, daarnaast
dient erop te worden gewezen dat bij mogelijke insolventie het efficienter kan zijn een beroep te
doen op foutaansprakelijkheid en niet op risicoaansprakelijkheid. Bovendien wordt reeds getracht
het insolventieprobleem te verhelpen door het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverze-
kering. Het is daarom zeer de vraag waarom het insolventieprobleem nog eens extra dient te wor-
den opgelost door middel van veiligheidsregulering en of het gecombineerd gebruik van risico-
aansprakelijkheid, veiligheidsregulering en verplichte verzekering niet zal leiden tot inefficient
hoge administratieve kosten.

Indien veiligheidsregulering daarentegen wordt gecombineerd met foutaansprakelijkheid, zullen
deze kosten een stuk lager liggen, met name indien er een insolventierisico bestaat. Bij foutaan-
sprakelijkheid zal de dader zorg aanwenden zolang deze kosten lager zijn dan zijn vermogen.
Vanuit de kant van slachtoffers volstaat het om aan te tonen dat de dader de veiligheidsvoor-
schriften niet heeft nageleefd. Het grote voordeel hierbij is dat slachtoffers via deze weg voldoen-
de prikkels krijgen om op te treden als handhavers van de veiligheidsregulering.

DEEL 3 . ANDERE COMPENSATIEMECHANISMEN

11. DEKKING VAN CATASTROFERISICO'S

Er zijn enkele opmerkelijke verschillen betreffende de dekking van milieurisico's op de Belgische
en de Nederlandse markt. De grootste Nederlandse verzekeraars hebben zich aangesloten bij een
samenwerkingsverband, met name de Nederlandse Milieupool. Deze pool is in feite de opvolger
van het M/ieu i4a#Mpra&>/(/Me/<i Same/werfangsve/^and of MAS. Aanvankelijk bood deze pool
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de specifieke MAS-polis aan, ter dekking van milieuaansprakclijkheid. Inmiddels is sinds 1998
ook een geintegreerde milieuschadeverzekering (MSV-polis) beschikbaar. Deze polis draagt
elemcnten in zich van een eigen schadeverzekering, maar is daarenboven ook een directe verzeke-
ring ten behoeve van derden. Deze directe verzekering biedt het voordeel dat een vordcring kan
worden afgehandeld buiten het aansprakelijkheidsrecht om.

Een analoge geintegreerde milieupolis is niet beschikbaar op de Belgische markt. Wei zijn sinds
1996 afzonderlijke polissen inzake milieuaansprakelijkheid beschikbaar. Deze polis wordt in
tegenstelling tot in Nederland, niet aangeboden door een samenwerkingsverband van verzeke-
raars, maar door een viertal verschillende grotere verzekeringsondernemingen. Een aanzienlijk
deel van dc dekking van milieurisico's is dan ook hetzij niet gedekt, hetzij gedekt als een bijzon-
dere waarborg onder de algemene polis BA-uitbating.

Naast de aansprakelijkheidsverzekering en de directe verzekering ten behoeve van derden, werd
ook de eigen schadeverzekering (of first party insurance) onderzocht. Voor zover bekend wordt
een first party-dekking op dc markt niet op algemene wijze aangeboden ter zake van de dekking
van milieuschade. Nochtans kan deze verzekeringsvorm een aantrekkelijk alternaticf vormen voor
de aansprakelijkheidsverzekering omdat beter kan worden tegemoet gekomen aan de problemcn
van antiselectie. Een first party-verzekering zal het inderdaad mogelijk maken om informatie in te
winnen van de verzekeringsnemer (minder probleem van informatieasymmetrie) en dus zullen de
goede risico's beter van de slechte kunncn worden onderscheiden. Een first party dekking en een
directe verzekering kunnen daarenboven een positieve invloed hebben op de tertiaire ongevals-
kosten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat schadefondsen die aansluiten op het aansprakelijkheidsrecht met
dezelfdc problemen kampen als het aansprakelijkheidsrecht en de aansprakelijkheidsverzekering.
Het is dan ook onduidelijk wat op dit terrein de voordelen zouden zijn van een schadefonds ver-
geleken met een verzekeringsdekking. Centraal in de discussie over het nut van een fonds verge-
leken met verzekeringen, staan de informatie en de kosten van het desbetreffendc compensatie-
mechanisme. Enkel in een zeer beperkt aantal gevallen zal een fonds over betere informatie be-
schikken dan een op een compctitievc markt actieve verzekeraar. Zelfs indicn er bijvoorbceld een
gebrek aan concurrentie is op de verzekeringsmarkt, moet misschien eerst worden gekeken of het
niet efficienter is om concurrentiebevorderende maatrcgelen te nemen, veeleer dan mcteen een
schadefonds in het leven te roepen. Net als bij een aansprakelijkheidsverzekering zal het ook voor
een fondsbeheerder niet eenvoudig zijn om antiselectie en het morele risico tegen te gaan. Tege-
lijk zijn twijfels gerezen bij de stelling dat een fonds goedkoper en efficienter zou werken dan een
commerciele verzekeringsmaatschappij. De ervaring met van het Nederlandse Fonds Luchtver-
ontreiniging bevestigt die twijfels.

Tegelijk mogen de voordelen van een first party dekking ten aanzien van de mogelijkheden tot
risicodifferentiatie, niet uit het oog worden verloren. Het grote voordeel van een first party-
dekking bestaat erin dat de verzekeraar ex a«/e - en dus tegen geringe kosten - informatie kan
inwinnen over het te dekken risico en dat hij dus relatief makkelijk de goede van de slechte ri-
sico's kan onderscheiden. Omdat bij third party-dekkingen de verzekeraar per definitie nauwclijks
gegevens in handen heeft over het risico, wordt de indeling in risicogroepen een stuk moeilijker.

Zowel een aansprakelijkheidsverzekering als een fonds dat aansluit op het aansprakelijkheidsrecht
blijven hoogdrempelige mechanismen die een nadeligc invloed hebben op de tertiaire ongevals-
kosten. Een directe verzekering of een first party-verzekering kan daarentegen een handig middel
zijn om bijkomende informatie in te winnen en om deze tertiaire ongevalskosten te drukken.
Beiden hebben onmiskenbaar een gunstige invloed op de snelle afhandeling van de vorderingen.
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Wat het terugdringen van de tertiaire ongevalskosten betreft, zal vooral de first party-dekking een
oplossing kunnen bieden. Een directe verzekering zal enkel dit voordeel hebben indien de groep
van begunstigden van deze dekking niet te groot is.

Indien er toch redenen zouden zijn voor de invoering van een fonds, is het zeer belangrijk dat
initieel het aansprakelijkheidsrecht ongemoeid wordt gelaten, zodat de prikkels die van daaruit
ontstaan, intact blijven. Vandaar kan voornamelijk een fonds met een waarborgfunctie zinvol zijn.
In een aantal gevallen zal overigens de combinatie van een waarborg- en een voorschotfonds
zinvol zijn. > i

In de loop der jaren werden zowel in Belgie (Vlaanderen) als in Nederland reeds verschillende
onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van een alternatief compensatiemechanisme. Bij de
voorstellen van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaam-
se Gewest (Commissie Bocken) springt in het oog dat aan de exploitant een brede waaier aan
mogelijkheden wordt geboden ter dekking van zijn aansprakelijkheid. Ook de idee om de exploi-
tant de mogelijkheid te bieden om zijn aansprakelijkheid te beperken in mil voor deelname aan
een vrijwillig compensatiemechanisme is uitermate waardevol. De Nederlandse voorstellen inza-
ke de creatie van een algemeen milieuschadefonds zijn vooral opmerkelijk aangezien dit fonds
gericht zou zijn op de compensatie van ecologische schade.

Tenslotte is gebleken dat blijkbaar op verschillende fronten wordt gezocht naar alternatieve oplos-
singen. Commerciele verzekeraars bundelen hun krachten in samenwerkingsverbanden; bijzon-
dere geintegreerde polissen worden gecreeerd; "daders" gaan op zoek naar manieren om zelf een
deel van het risico te dekken; verzekeraars gaan op hun beurt op zoek om via de kapitaalmarkt de
herverzekeringscapaciteit te verhogen. Het lijkt er dan ook op dat het onmogelijk is om een enige
en zaligmakende oplossing voor de dekking van een catastroferisico - zoals het nucleaire risico -
te vinden en toe te passen. Er moet meer worden gedacht aan gemengde mechanismen. In die zin
bevatten de besproken voorstellen inzake de dekking van het nucleaire risico waardevolle elemen-
ten, maar ze zullen in een groter geheel moeten worden geintegreerd.

12. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DOOR OLIEVERONTREINIGING OP ZEE

Uit de bespreking van de internationale Verdragen inzake aansprakelijkheid voor olieverontreini-
ging op zee, blijkt in eerste instantie dat deze Verdragen inhoudelijk vrij gelijklopend zijn metde
nucleaire aansprakelijkheidsverdragen, in die zin dat dezelfde basisprincipes kunnen worden
teruggevonden: risicoaansprakelijkheid, kanalisatie van aansprakelijkheid, verplichte verzekering
van aansprakelijkheid en beperking van de aansprakelijkheid.

Onder het CLC-Verdrag kan een exploitant zich echter enkel op deze beperking beroepen indien
hij een fonds heeft gevormd, gelijk aan het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is. In het maritieme
aansprakelijkheidsrecht onder het CLC- en het Oliefondsverdrag wordt de aansprakelijkheid
daarenboven verdeeld tussen de verschillende partijen die belang hebben bij het transport. In het
nucleaire aansprakelijkheidsrecht wordt er geen lastenverdeling ingevoerd met andere private
actoren. Bij transport van olie kan inderdaad worden aangenomen dat twee duidelijk onderschei-
den partijen belang hebben bij het transport en dat bijgevolg beiden een inspanningen dienen te
leveren. Bij de productie van kernenergie ligt eenzelfde lastenverdeling niet metecn voor de hand.
De rol die de Staat op zich neemt in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht kan niet als een analoge
lastenverdeling worden beschouwd. De staatstussenkomst werd namelijk initieel in het kern-
energierecht ingeschreven wegens de beperkte gegevens inzake de dekking van het nucleaire
risico.
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Recent hebben zich op het terrain van de aansprakelijkheid voor olieverontreiniging op zee een
aantal opmerkelijke en ingrijpende veranderingen voorgedaan. De belangrijkste wijziging betreft
het optrekken van de aansprakelijkheid van de verschillende actoren door de nieuwe CLC- en
Oliefondsverdragen. Tegelijk werden de vrijwillige afspraken tussen scheepscigenaren opge-
doekt. Blijkbaar is de industrie van oordeel dat de compensatiemechanismen die in de Verdragen
zijn uitgewerkt afdoende bescherming bieden.

De dekking van schade door olieverontreiniging op zee gebeurt via de Protection & Indemnity
Club. Dit is een captive van de scheepseigenaren. In tegenstelling tot de captive van de exploitan-
ten van een kerninstallatie in de VS, verzekert deze Club zowel de extracontractuele, de contrac-
tuele aansprakelijkheid als de eigen schade. Tussen deze Protection and Indemnity Clubs bestaat
ook concurrence, zodat de verschillende betrokken partijen een keuze hebben om zich bij een
welbepaalde Club aan te sluiten. Het is logisch dat de bevoegdheid van het clubbcheer om een lid
uit de club te zetten, met name de preventie van ongevallen ten goedc komt. Toch heeft de Euro-
pese Commissie heel wat vraagtekens geplaatst bij de werking van de P&I Club en met name bij
de wijze van herverzekering via de International Group of P&I Clubs. De Commissie heeft de
Clubs verplicht om belangrijke wijzigingen aan te brengen aan de wijze van herverzekeren.

Zowel in het maritieme recht als in het nucleaire recht wordt dus naast de aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en de exploitant van de kerninstallatie (respectievelijk het CLC-Verdrag van
1969 en het Verdrag van Parijs van 1960) ook voorzien in bijkomende compensatie. Maar in het
maritieme recht bestaat de aanvullende compensatie uit private middelen (Oliefondsverdrag),
terwijl in het kernenergierecht de verschillende verdragsluitende Staten van het Aanvullend Ver-
drag van Brussel van 1963 publieke fondsen ter beschikking stellen.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING VAN HET NUCLEAIRE RISICO IN DE VERENIGDE STATEN

Centraal in het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht staat de Price-Anderson Act van
1957. Deze wet heeft een aantal belangrijke principes gcTntroduceerd in de Atomic Energy Act.
Het doel van de Price-Anderson Act was het vinden van een evenwicht tussen de belangen van de
industrie en de belangen van slachtoffers van kernongevallen. Deze wet heeft sinds haar ontstaan
in 1957 een zeer grondige evolutie gekend. Belangrijk hierbij is dat deze wet steeds wordt afge-
sloten voor een beperkte periode omdat wordt geoordeeld dat het een uitzonderingsregime betreft;
bij elk van deze verlengingen werd telkens dc vraag gesteld of de doelstellingen van de wet af-
doende werden bereikt. Periodiek wordt de wet dus opnieuw voorgclegd aan het Amerikaanse
Congres, dat moet oordelen of er een voldoende evenwicht wordt bereikt tussen de belangen van
de industrie en de belangen van slachtoffers van een kernongeval.

Zonder enige twijfel kan worden gesteld dat de Price-Anderson Act in haar oorspronkelijke versie
vooral de Amerikaanse nucleaire industrie beschermde. Het overgrote deel van dc schadevergoe-
ding (500 miljoen dollar) viel ten laste van de overheid; de industrie diende zich te verzekeren
voor een bedrag dat op de markt beschikbaar was (60 miljoen dollar). Belangrijk voor de verho-
ging van de financiele lasten van de exploitant, was de introductie van een nieuwe schijf in het
compensatiesysteem van de Price-Anderson Act in 1975. Deze schijf werd gevormd door een
collectieve bijdrage van alle Amerikaanse exploitanten. Naarmate meer kerninstallaties waren
vergund, namen de beschikbare fondsen in deze schijf toe en werd de overheidstussenkomst
opgeheven. Een transfer van financie'le verantwoordelijkheid van de overheid naar de industrie is
in de VS dan ook consequent doorgevoerd, met dien verstande dat het totale beschikbare schade-
vergoedingsbedrag en de aansprakelijkheid van de exploitant beperkt blijven. Bij de wijzigingen
in 1988 stelde de NRC voor deze beperking op te heffen, hetgeen niet is doorgevoerd onder druk
van de nucleaire industrie.
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Een substantiele verhoging van het schadevergoedingsbedrag werd echter pas doorgevoerd door
de wijzigingen die in 1988 aan de Price-Anderson Act werden aangebracht, en dan met name
door een aanzienlijke verhoging van de bijdragen in de tweede schijf. Belangrijk is ook dat de
bijdragen van deze eerste schijf elke vijf jaar worden aangepast aan de index.

Via de combinatie van de individuele eerste schijf en de collectieve tweede schijf, is de Price-
Anderson Act inderdaad in staat om vrij hoge bedragen te genereren: in 2000 bedroeg het totale
beschikbare schadevergoedingsbedrag 9,11 miljard dollar, of 9,96 miljard euro. Maar naarmate
minder reactoren operationeel zullen zijn, zal het totale schadevergoedingsbedrag drastisch afhe-
men.

De evolutie van het Amerikaanse nucleaire aansprakelijkheidsrecht kan niet worden los gezien
van de rol die de Nuclear Regulatory Commission ter zake vervult. De voorganger van de NRC,
de Atomic Energy Commission werd opgeheven in 1974 omdat ernstige vragen werden gesteld
bij de rol die de AEC speelde bij de ontwikkeling van civiele toepassingen van kemenergie.
Vooral het feit dat de AEC zowel een promotionele als een controlerende functie had, gaf aanlei-
ding tot emstige kritiek. Daarom werd de NRC opgericht als een onafhankelijke instelling die
enkel verantwoording verschuldigd is aan de President van de Verenigde Staten. Precies deze
onafhankelijkheid van de NRC is een belangrijke factor geweest in de evolutie van de Price-
Anderson Act.

De evolutie die zich in de VS heeft voorgedaan, verliep parallel met de evolutie op de Ameri-
kaanse nucleaire verzekeringsmarkt. Onmiddellijk na de invoering van het stelsel van retroactieve
premies, bood ANI de daartoe noodzakelijke dekking aan. Hetzelfde geldt na het afkondigen door
de NRC van dc property rule. Het proactieve beleid van de Amerikaanse nucleaire industrie da-
teert overigens van voor het van kracht worden van de property rule. Toen de exploitanten van
kcrninstallatics in 1972 oordeelden dat de kosten voor de eigen schadeverzekering te hoog oplie-
pen, richtten zij een eigen captive op (Nuclear Mutual Limited). In 1981 werd daarenboven, als
reactic op het ongeval van Three Mile Island, een tweede captive opgericht. In 1997 boden de
verschillende polissen een gecombineerde dekking aan van 3,85 miljard dollar. Dankzij de wer-
king van de captives van de Amerikaanse nucleaire exploitanten, werden aanzienlijke reserves
opgebouwd, waardoor de bijdragen van de meeste leden kleiner zijn dan de retributie die ze jaar-
lijks terugkrijgen.

Het Europese nucleaire aansprakelijkheidsrecht is duidclijk verwant met de Amerikaanse Price-
Anderson Act. Ook in het Verdrag van Parijs wordt een regime van risicoaansprakelijkheid ge-
hanteerd, wordt de aansprakelijkheid van de exploitant beperkt en wordt de exploitant verpiicht
om deze aansprakelijkheid te verzekeren. Daarenboven voorzag ook de oorspronkelijke Price-
Anderson Act in een overheidstussenkomst. Deze verwantschap is ook niet verwonderlijk aange-
zien beide systemen voortbouwen op de conclusies van het Voorlopig Rapport. Op een funda-
menteel punt vcrschillen beide systemen evenwel van elkaar, met name inzake de juridische
kanalisatic van aansprakelijkheid. In de VS kunnen verschillendc personen die diensten of pro-
ductcn hebben geleverd aan de exploitant, worden gedagvaard door de slachtoffers van een kern-
ongeval. Dc leveranciers zijn evenwel economisch gedekt via de omnibusdekking in de aanspra-
kelijkheidsverzekering van de exploitant (economische kanalisatie).

De aanpassing van de Price-Anderson Act heeft geleid tot een belangrijk verschil wat de samen-
stelling van de collectieve schijf betreft. Beide stelsels voorzien, naast deze individuele aanspra-
kelijkheid van de exploitant, in bijkomende financie'le middelen. In de landen van de NEA zijn dit
evenwel middelen die door de overheid worden ter beschikking gesteld (met name via het Aan-
vullend Verdrag van Brussel van 1963); terwijl in de VS een collectief mechanisme van de ex-
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ploitanten deze bijkomende fondsen genereert. In de VS kwam initieel de Staat eveneens tussen-
beide, maar van de periodieke wijzigingen van de Price-Anderson Act werd gebruik gemaakt om
deze tussenkomst op te heffen. In het Europese nucleaire aansprakelijkheidsrecht heeft men dui-
delijk uit het oog verloren dat de overheidstussenkomst in het Voorlopig Rapport als een tijdelijke
maatregel werd beschouwd. j - . ,..,.,. ^.,.....,..-,; ^ ^ -,;.<.. ; ,

Daarnaast ligt de totale beschikbare schadevergoeding in Europa een stuk lager dan de in de VS
uit private middelen beschikbare schadevergoeding. Zelfs met de overheidstussenkomst blijven de
bedragen die op basis van het internationale nucleaire aansprakelijkheidsrecht - onder het Aan-
vullend Verdrag van Brussel van 1963 en onder het Verdrag inzake Bijkomende Compensatie van
1997 - beschikbaar zijn, vrij bescheiden.

DEEL 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

14. CONCLUSIES UIT DEJURIDISCHE ANALYSE ' , . . '

In de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen is geen enkele verplichting opgenomen op basis
waarvan de verplichte dekking automatisch de capaciteit van de verzekeringsmarkt zou volgen.
Het Belgische en het Nederlandse nucleaire aansprakelijkheidsrecht bevatten evenmin een derge-
lijke bepaling. De respectievelijke nucleaire aansprakelijkheidswetten bepalen enkel dat de rege-
ring het aansprakelijkheidsbedrag kan verhogen. Van enige verplichting tot systematische verho-
ging in functie van de capaciteiten van de verzekeringsmarkt, is geen sprake.

Zelfs indien rekening zou worden gehouden met een "gemiddeld" kernongeval, dan nog dient te
worden vastgesteld dat de exploitant slechts voor een klein deel aansprakelijk is voor de schade
die hij aan derden veroorzaakt. Behalve in enkele uitzonderingsgevallcn (Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk en Japan) kan de exploitant boven deze bedragen niet aansprakelijk worden gesteld. Er
moet worden erkend dat het zeer moeilijk is om louter op basis van bedragen gefundeerde uit-
spraken te doen over de merites van het compensatiesysteem van een land. De mate waarin een
slachtoffer wordt beschermd, hangt namelijk niet uitsluitend af van deze cijfers. Eveneens het in
een gegeven land aanwezige stelsel van sociale zekerheid en de interpretatie van bepaalde juridi-
sche begrippen zullen bepalend zijn voor de mate van slachtofferbescherming. Daarnaast worden
door de verzekeraars verschillende dekkingssystemen gehanteerd. Dit neemt niet weg dat de
cijfers met betrekking tot de aansprakelijkheidsbedragen een belangrijke indicatic bieden voor dc
sommen die, buiten sociale zekerheid, beschikbaar zijn voor de slachtoffcrs van een kernongeval.

Het is ook vreemd dat zowel de internationale Verdragen als de uitvoeringswetten een g
dekkingslimiet invoeren die dus van toepassing is op alle kerninstallaties van het land. Er wordt
met andere woorden niet een verschillende limiet opgelegd in functie van risicobepalende facto-
ren, zoals bijvoorbeeld het type reactor, de ligging van de reactor etc. Verzekeraars daarentegen
hanteren voor hetzelfde dekkingsbedrag verschillende premies. Dit wijst erop dat rekening wordt
gehouden met bijvoorbeeld de ligging van de reactor. Verzekeraars voeren dus een zekere graad
van risicodifferentiatie door. Door evenwel een enkel dekkingsbedrag in de wet vast te leggen -
dat dus van toepassing is op verschillende types reactoren met een verschillende ligging - wordt
de risicodifferentiatie ernstig bemoeilijkt.

De nucleaire industrie is onderworpen aan vrij gedetailleerde veiligheidsregulering inzake stra-
lingsbescherming, nucleaire veiligheid etc. Deze regulering voert normen in die dienen te worden
in acht genomen, zowel bij het ontwerp, bij de bouw als bij de eigenlijke uitbating van de kemin-
stallatie. Zowel naar Belgisch als naar Nederlands recht vormt de schending van een wettelijke
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bepaling een civielrechtelijke fout; het is dus nog maar de vraag of een regime van risicoaanspra-
kelijkheid daadwerkelijk tegemoet komt aan de belangen van het slachtoffer en een snellere com-
pensatie van de geleden schade mogelijk maakt. Immers, het bewijs van de fout bij kernongeval-
len vormt wellicht niet het belangrijkste obstakel; in een aantal gevallen zal het niet eenvoudig
zijn om de schade en de causaliteit te kunnen bewijzen. Het is dus twijfelachtig of risicoaanspra-
kelijkheid bij kemongevallen de positie van slachtoffers substantieel verbetert.

Officieel dient ook de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid de belangen van het slachtof-
fer. In het onderzoek is evenwel naar voren gekomen dat deze kanalisatie van aansprakelijkheid
werd ingevoerd onder druk van de Amerikaanse leveranciers van nucleair materiaal. Met name
doordat de kanalisatie van aansprakelijkheid aan het slachtoffer een aantal rechtsgronden ont-
neemt, werd dit principe - terecht - onder vuur genomen in de Duitse literatuur en heeft de Oos-
tenrijkse wetgever dit principe met ingang van 1 januari 1999 uit de nucleaire aansprakelijk-
heidswet geschrapt. Wat overigens opvalt bij de studie van het Harvard Rapport en van het tot-
standkomen van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, zijn de inspanningen die men heeft gedaan
om tc voorkomen dat slachtoffers buiten het compensatiesysteem van het Verdrag een vordering
zouden indienen. De rol die de VS hebben gespeeld bij het tot stand komen van het Verdrag
inzake Bijkomende Compensatie van 1997 valt grotendeels te verklaren vanuit de schrik om in
het nucleaire aansprakelijkheidsrecht te worden geconfronteerd met het "Amoco-Cadiz"-scenario.
Blijkbaar vinden slachtoffers van een kernongeval dus dat het nucleaire aansprakelijkheidsrecht
onvoldoende bescherming biedt. Immers, indien een afdoend compensatiesysteem zou worden
geboden, dan zouden slachtoffers er alle belang bij hebben om hun vordering binnen dat systeem
in te dienen.

Een belangrijk probleem van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht, is dat verschillende maatrege-
len waarvan het de bedoeling was dat zij slechts tijdelijk van toepassing zouden zijn, in een moei-
lijk te wijzigen verdrag zijn ingevoerd. Dit geldt met name ten aanzien van de kanalisatie van
aansprakelijkheid en van de overhcidstussenkomst in het Aanvullend Verdrag van Brussel.

De nucleaire verzekeringspools werden opgericht omdat er in de jaren vijftig onvoldoende gege-
vens en onvoldoende verzekeringscapaciteit beschikbaar waren. Daardoor was destijds een derge-
lijk monopolie wellicht gerechtvaardigd. Het lijkt evident dat vijftig jaar later dit argument (nood-
zaak van concurrentie-uitsluiting om meer capaciteit te genereren) niet meer, of althans niet meer
in dezelfde mate, opgaat. . ,; ... , . ,

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit monopolie de exploitanten een doom in het oog is. Zij
hebben een mogelijke wijziging in het beleid ten aanzien van de nucleaire verzekeringspools niet
afgewacht en hebben naar altematieven gezocht, tenminste wat de eigen schadeverzekering be-
treft. Met name de onderlinge verzekeringsmechanismen (captives) van de exploitanten lijken
momenteel sterk in trek. Andere risico's die vroeger ook door de nucleaire verzekeringspools
werden verzekerd, zoals de verzekering van de werknemers van de nucleaire sector, kunnen zelfs
buiten de pools en buiten de captives worden verzekerd. De capaciteit op de verzekeringsmarkt is
onmiskenbaar sterk gestegen en derhalve is het twijfelachtig of de monopoliepositie van de nucle-
aire pools vandaag nog kan worden gerechtvaardigd.

Hiermee is niet gezegd dat de nucleaire verzekeringspools geen reden van bestaan meer hebben.
Het is aannemelijk om ervan uit te gaan dat deze pools nog steeds nuttig zijn om een hogere
capaciteit te kunnen genereren, met name ten aanzien van de aansprakelijkheid tegenover derden;
het gebrek aan concurrence tussen de pools lijkt echter niet langer houdbaar.
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Gelet op de plaats die de kanalisatie van aansprakelijkheid inneemt in dit onderzoek, kunnen
enkele conclusies worden getrokken over de toepassing van de kanalisatie van aansprakelijkheid
in het milieuaansprakelijkheidsrecht.

Risicoaansprakelijkheid wordt steeds geassocieerd met kanalisatie van aansprakelijkheid en met
een gekwalificeerde aansprakelijkheid. Zowel de "klassieke" gevallen van risicoaansprakelijkheid
onder het Belgische en Nederlandse BW, als de nieuwere gevallen van risicoaansprakelijkheid
leggen de aansprakelijkheid bij een persoon die een bepaalde hoedanigheid bezit; in al deze
gevallen wordt de aansprakelijkheid naar deze persoon gekanaliseerd.

Dit betekent dat in e6n klap twee zaken worden geregeld: er wordt een bijzondere aansprakelijk-
heidsgrondslag gecreeerd en er wordt een uitspraak gedaan over een mogelijk samenlooppro-
bleem. Zodra een aansprakelijkheidsgrondslag inzake milieuschade een regime van risicoaan-
sprakelijkheid introduced! en deze aansprakelijkheid kanaliseert naar een bepaalde persoon, kan
niet echt worden gesproken van een algemene risicoaansprakelijkheid voor milieuschade. De
desbetreffende grondslag zal namelijk uitsluitend kunnen worden ingeroepen ten aanzien van de
personen naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd. Indien dus het begrip "kanalisatie
van aansprakelijkheid" wordt gehanteerd, dient daar bijgevolg omzichtig mee te worden omge-
sprongen en verdient het dc aanbeveling om telkens de drie genoemde variabelen af te wegen.
Bijkomend onderzoek lijkt aangewezen om uit te maken of ook in andere takken van het recht
dan het civiele aansprakelijkheidsrecht gebruik wordt gemaakt van een (soort van) kanalisatie van
aansprakelijkheid.

Een tweede conclusie in verband met het "algemene" milieuaansprakelijkheidsrecht houdt ver-
band met het feit dat grote delen van het milieuaansprakelijkheidsrecht eveneens zijn gesteund op
intemationale verdragen. Deze Verdragen pogen in hoofdzaak een zekere harmonisatie tot stand
te brengen. Het nadeel van een verdrag is uiteraard dat het niet eenvoudig is om dit te wijzigen.
Tornogtoe werd het Verdrag van Parijs nog niet ingrijpend gewijzigd. Ook de wijziging van het
CLC-Verdrag was niet eenvoudig: het Protocol van 1984 is nooit in werking getreden. Enkel na
nieuwe onderhandelingen kon een akkoord worden bereikt over het Protocol van 1922, dat in
1996 in werking is getreden.

Daarnaast bestaat de kans dat bij het totstandkomen van een Verdrag een land het intemationale
forum aanwendt om de belangen van de eigen nationale industrie veilig te stellen, eerder dan oog
te hebben voor de belangen van slachtoffers van een kernongeval. Dit is met name het geval voor
de rol die de VS hebben gespeeld bij het tot stand komen van de nucleaire aansprakelijkheidsver-
dragen van de eerste en van de tweede generatie. Hetzelfde kan overigens worden gezegd voor
een aantal westerse landen ten aanzien van de landen van het voormalige Oostblok en ten aanzien
van een aantal Aziatische landen. '; :•; - > ^ ,

• • . : • .-• J '

15. RECHTSECONOMISCHECONCLUSIES ' - '• ' - « '.

Kernongevallen zijn unilateral ongevallen, aangezien enkel de dader (en niet het slachtoffer) een
invloed heeft op het ongevalrisico. Een slachtoffer kan hooguit indirect, en dan nog slechts tot op
beperkte hoogte, de omvang van de schade beinvloeden. Hieruit kunnen enkele conclusies wor-
den getrokken inzake de basisprincipes van het nucleaire aansprakelijkheidsrecht en inzake de
wijze van verzekering van het nucleaire risico en kan het belang worden ingeschat van enkele
altematieve compensatiemechanismen.
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Indien in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht zou worden uitgegaan van een regime van fout-
aansprakelijkheid, dan kan een informatietekort in hoofde van de rechter leiden tot een aanzienlijk
welvaartsverlies. Bij kernongevallen is het niet ondenkbeeldig dat het voor een rechter moeilijk
zoniet onmogelijk zal zijn om het niveau van betamelijke zorg correct in te schatten. De kans is
reeel dat ofwel de exploitant niet aansprakelijk zal worden gesteld voor schade die hij heeft ver-
oorzaakt (wat leidt tot een belangrijk probleem van externalisatie), ofwel dat hij wordt aansprake-
lijk gesteld voor schade die hij niet heeft veroorzaakt (waardoor hij een te hoog niveau van zorg
zal aanwenden). Risicoaansprakelijkheid heeft het voordeel dat de beslissing over dc te nemen
zorg naar de dader wordt verschoven. Deze heeft vermoedelijk betere informatie over dc optimale
prevcntieve maatregelcn ter voorkoming van nucleaire ongevallen dan de rechter. Dit informatie-
voordeel in hoofde van de exploitant van een kerninstallatic, is dus een belangrijk argument voor
risicoaansprakelijkheid.

De beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid lijkt haaks te staan op de economische
uitgangspunten van het ongevallenrecht. Een eerste gevolg van de beperkte aansprakelijkheid is
uiteraard dat zodra de schade van het kemongeval groter is dan dit bedrag, aan slachtoffers het
recht op volledige schadevergoeding wordt ontzegd. Dit betekcnt dat niet alle negatieve exteme
effecten van het gebruik van kemenergie worden geinternaliseerd. Dit leidt tot een overconsump-
tie van kemenergie voor de productie van elektriciteit. Een deel van de kosten van het nucleaire
risico wordt door de limitering op de gemeenschap en dus op de belastingbetaler afgewenteld. Er
kan dan ook worden gesproken van een subsidie aan de nucleaire industrie: de nucleaire sector
moet niet alle kosten dragen van het door haar gecreeerde risico.

Het nucleaire aansprakelijkheidsrecht zoals neergelegd in het Verdrag van Parijs van 1960 (en het
Aanvullend Verdrag van Brussel van 1963) Icidt evenwel tot een dubbele subsidiering van dc
kcrnenergic-industrie. Naast de wettelijke beperking van de aansprakelijkheid, stellen de verschil-
lendc verdragsluitende staten geld ter beschikking ingeval de schade groter is dan het beperkte
bedrag van aansprakelijkheid van de exploitant.

De kanalisatic van aansprakelijkheid in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht beperkt de samenloop.
Vanuit economisch oogpunt levert dit slechts een beperkt voordeel op. Door aan slachtoffers de
mogelijkheid te geven om meerdere personen aan te spreken (samenloop), kan een stijging van de
administratieve kosten worden vcrwacht, maar deze stijging weegt niet op tegenover de opbrengsten
in de vorm van preventie en van compensatie van de slachtoffers. Daarenboven moet worden aange-
geven dat, aangenomen dat de kanalisatie van aansprakelijkheid voordelen oplevcrt inzake de reduc-
tie van de tertiaire ongevalskosten, de afschaffing misschicn niet de enige maatregel is die een derge-
lijke rcductic kan bewerkstelligcn.

De vraag naar de voordelen van de kanalisatie van aansprakelijkheid is daarom terug te voeren naar
de belangenafweging tussen de voordelen op het gebied van de reductie van de administratieve
kosten en de nadelen veroorzaakt door de afbrcuk aan de verhaalspositie. Het is evenwel lang niet
zeker of de marginale opbrengsten van kanalisatie (vermijden van samenloop) opwegen tegen de
marginale kosten van de verminderde verhaalspositie voor benadeelden en van preventie. Men kan
overigens ook de vraag stellen of het bepcrken van de samenloop voor slachtoffers een voordeel dan
wel een nadeel is: is een slachtoffer beter gediend bij een brede waaier van aanspreekbare personen,
dan wel bij een enkele - duidelijk aanwijsbare - aan te spreken persoon?

Indien er een reeel insolventiegevaar bestaat, dan kan het zinvol zijn om een verzekeringsplicht in te
voeren omdat slachtoffers hierdoor, minstens ten belope van het verzekerde bedrag, dc garantie
hebben dat hun schade wordt vergoed. Aangezien de totale schade van een kemongeval een veel-
voud kan zijn van het verzekerde bedrag van de eigen schade van de exploitant, biedt de eigen scha-
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deverzekering de exploitant geen bescherming tegen insolventie. In het nucleaire aansprakelijkheids-
recht is het insolventierisico dus reecl. Doordat in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht de exploitant
zich moet verzekcren tot precies het bedrag van zijn aansprakelijkheid, wordt het voor de verzcke-
raar niet eenvoudig om het morele risico te controlercn. Nicts belet om een verzekeringsplicht in te
voeren voor een bedrag waarvoor dekking kan wordcn verkregen op de markt, maar om de exploi-
tant onbeperkt aansprakclijk te stellen.

Vanuit rechtseconomisch oogpunt kan het zinvol zijn om, met name in gevallen waar de dader
niet in staat is om alle schade te vergoeden en indien er onvoldoende dreiging uitgaat van een ci-
viele aansprakelijkheidsrecht, bijkomende veiligheidsregulering op te leggen. Een uitermate be-
langrijk criterium hierbij is de vraag of de reguleerder over betere informatie beschikt over het
ongevalsrisico dan de dader. Inzake kernongevallen is het niet zeker of aan deze laatste voorwaar-
de is voldaan. Echter, bij kernongevallen bestaat het risico dat een aansprakelijkheidsvordering
niet zal worden ingesteld bijvoorbeeld omdat de letselschade zich lang na de blootstelling mani-
festeert. E* a/ife veiligheidsregulering dient derhalve te worden gebruikt om, onafhankelijk van
de aansprakelijkheidsvraag, een behoorlijk niveau van preventieve zorg af te dwingen. In die zin
kan veiligheidsregulering dus voor een deel tegemoet komen aan de gebrekkige prikkelwerking
vanuit het aansprakelijkheidsrecht.

De rechtseconomische conclusies inzake de verzekering van het nucleaire risico kunnen als volgt
worden samengevat. Het nucleaire risico zal enkel onverzekerbaar zijn indien het niet voorzien-
baar is, indien het morele risico en problemen van averechtse selectie niet kunnen worden verme-
den of indien er onvoldoende capaciteit op de verzekeringsmarkt beschikbaar is. Een uitermate
belangrijk element bij de verzekerbaarheid van het nucleaire risico, is de beschikbaarheid van
correcte informatie. In essentie zijn het morele risico en het probleem van averechtse selectie het
gevolg van een informaticasymmetrie. Indien de verzekeraar er niet in slaagt om via de premies
en de polisvoorwaarden prikkels te geven aan de exploitant om preventief te handelen, kan dit
leiden tot onverzekerbaarheid.

Precies op dit punt leidt de organisatie van de nucleaire verzekcringspools tot een aantal proble-
men. Door het monopolic van de nucleaire verzekeringspools is de wetgever in zeer belangrijke
mate afhankelijk van de verklaringen van een monopolist en is hij met andere woorden kwetsbaar
voor beinvloeding. Dit wordt nog versterkt doordat in verschillende landen ook de exploitant zich
in een monopoliepositie bevindt; ook de informatie die van die kant aan de wetgever wordt door-
gegeven, kan door de wetgever zeer moeilijk worden getoetst. De monopolievorming in de nucle-
aire sector creeert met andere woorden een ernstig probleem van informatieasymmetrie in hoofde
van de wetgever. Dit geldt ook op internationaal vlak: zowel de exploitanten als de verzekeraars
nemen via intemationale belangengroeperingen deel aan de onderhandelingen voor de revisie van
het Verdrag van Parijs.

De vraag rijst dan ook of anno 2000, de nucleaire verzekeringspools de toets met het Europees
concurrentierecht kunnen doorstaan. Het uitgangspunt van de analyse van de EG-Commissie blijft
klaarblijkelijk dat een verzekeringspool de enige manier zou zijn om een capaciteit te kunnen
genereren. Vastgesteld dient te worden dat de nucleaire verzekeringspools nog slechts gedeeltelijk
aan dit criterium beantwoorden. Het succes van de captives van de Amerikaanse exploitanten en
de toenemende belangstelling voor EMANI in Europa tonen echter aan dat, tenminste wat de
dekking van de eigen schade van de exploitant betreft, de nucleaire verzekeringspools niet langer
noodzakelijk zijn om capaciteit te genereren, of tenminste niet meer als enige capaciteit kunnen
genereren.
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Daarmee is ook aangegeven dat het onzeker is of de nucleaire verzekeringspools voldoen aan het
tweede criterium van de EG-Commissie. De vraag rijst inderdaad of en in welke mate een billijk
aandeel van de verbetering van de producten aan de gebruiker ten goede komt: de reactie van de
exploitanten op de monopoliepositie van de verzekeraars geeft aan dat de nucleaire verzekerings-
pools niet leiden tot een verlaging van de premies.

Inzake de verzekering van het nucleaire risico, is ook van belang dat de aan de exploitant ter
beschikking gestelde dekking een ta/7or-/na<fe polis is. Een op maat gemaakte polis is van groot
belang omdat dit de verzekeraar zal helpen om probiemen van averechtse selectie, evenals het
morele risico in te dijken. Indien deze beide probiemen niet onder controle kunnen worden ge-
houden, kan dit namelijk leiden tot de onverzekerbaarheid van het nucleaire risico. Ook de exploi-
tant zelf heeft hier dus belang bij: het risico blijft verzekerbaar, en daarenboven wordt hij beloond
voor zijn preventief gedrag. In concreto betekent een "maatpolis" dat een dekking wordt geboden
die qua inhoud en qua omvang aansluit bij de graad van risicoaversie en corresponderende vraag
naar verzekering van de desbetreffende exploitant (er kan bijvoorbeeld een voorkeur bestaan voor
een hoog eigen risico, waarbij de verzekeraar alleen voor het erce.M-ri.sico tussenkomt) en bij de
verwachte schade - hoewel dat laatste, door de beperking van de bedragen in het nucleaire aan-
sprakelijkheidsrecht alleen theorie is. De bedragen waarvoor de exploitant vandaag aansprakelijk
is weerspiegelen immers geenszins de verwachte schade.

Wat betreft de mogelijke alternatieve compensatiemechanismen, kan worden vastgesteld dat een
first party-dekking inzake de schade uit kernongevallen niet meteen voor de hand ligt. Of moge-
lijke slachtoffers vandaag geneigd zullen zijn om een first party-dekking aan te kopen, zal in
belangrijke mate worden bepaald door hun graad van risicoaversie. Deze risicoaversie zal ui-
teraard in belangrijke mate worden bepaald door de beschikbaarheid van een aansprakelijkheids-
verzekering van de exploitant.

Een andere mogelijke oplossing kan erin bestaan dat de exploitant van een keminstallatie geen
aansprakelijkheidsverzekering meer afsluit, maar wel een directe verzekering ten behoeve van de
slachtoffers. De praktijk wijst evenwel uit dat directe verzekering vooral nuttig is indien de scha-
de die kan worden veroorzaakt geografisch kan worden beperkt. Ook de Nederlandse milieuscha-
deverzekeringspolis bijvoorbeeld is enkel van toepassing op schade aan naburige percelen. Naar-
mate de dekking van een directe verzekeringspolis algemener wordt, wordt de directe verzekering
ten behoeve van derden geconfronteerd met analoge probiemen als die van de aansprakelijk-
heidsverzekeraar.

Een algemeen Nucleair Schadefonds kan evenmin worden beschouwd als de ideale oplossing
omdat een dergelijk fonds vrij duur is en omdat het onzeker is of een dergelijk Fonds erin zal sla-
gen om de probiemen van averechtse selectie en van het morele risico in te dijken. Anderzijds kan
de nucleaire verzekeringsmarkt nog steeds geen integrale schadeloosstelling waarborgen. Een
nucleair schadefonds zou dus zinvol kunnen zijn als een vangnet om schadegevallen op te vangen
diebuitenhetaansprakelijkheidsrechtvallen. =.:•:• • • • , . ; . ••-••••-. ; -«

Inzake de dekking van het nucleaire risico bieden collectieve systemen van de exploitanten aan-
zienlijke voordelen. De exploitanten hebben duidelijk belang bij een participate in een captive van
verschillende nucleaire exploitanten. In eerste instantie om zuiver financiele redenen: in de mate
waarin de captive winstgevend is, zal deze winst de leden van de captive, en dus de exploitanten ten
goede komen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat de jaarlijks te betalen bijdrage geringer is dan het uit te
keren dividend. Vanuit rechtseconomisch oogpunt leidt een captive er ook toe dat de informatie
wordt gecentraliseerd. Een essentieel element in de verzekerbaarhcid van het nucleaire risico heeft
inderdaad betrekking op de kennis van het risico en op mogelijke probiemen van informatieasymme-
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trie. Er kan van wordcn uitgegaan dat de exploitant degene is die het risico het best kan inschatten;
indien bijgevolg meerdere exploitanten zich organiseren om een eigen verzekeringssysteem op te
zetten, kan worden aangenomen dat nog meer kennis beschikbaar wordt en dat die tegen relatief
geringe kosten kan worden uitgewisseld.

16. AANBEVELINGEN

Het naar voren geschoven model inzake compensatie van schade door kernongevallen is geba-
seerd op drie uitgangspunten. Ten eerste wordt het model op beperkte intemationale schaal toege-
past. Het model moet tot stand komen in regio's met gelijklopende sociaal-economische achter-
grond, waar ook de veiligheidsnormen waaraan de keminstallaties voldoen, gclijklopend zijn.
Voor de verschillende regio's in de wereld moet een dergelijk model op poten worden gezet. Het
komt dan toe aan het IAEA om te waken over de coherentie tussen de verschillende bestaande
systemen. Ten tweede wordt het model op een manier uitgebouwd dat niet alle fondsen meteen
beschikbaar worden gesteld, maar dat integendeel gedurende meerdere jaren bedragen beschik-
baar zullen zijn. Dit doel wordt bereikt doordat de bedragen die in de tweede trap worden gegene-
reerd, geleidelijk aan ter beschikking worden gesteld, naar het voorbeeld van de retroactieve
premies van de exploitanten onder de Price-Anderson Act. Indien deze bedragen niet volstaan om
de eerste vorderingen te compenseren, zal het Nucleair Schadefonds voorschotten kunnen ver-
strekken, die evenwel integraal kunnen worden teruggevorderd. Het derde uitgangspunt is dat
regulerende bevoegdheden worden toegekend aan een onafhankelijk functionerend orgaan, naar
het voorbeeld van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission. Dit orgaan rcikt de vergun-
ningen uit, en bepaalt de hoogte van de verzekeringsplicht van elke exploitant. Mmakkelijkheids-
halve wordt dit orgaan - West-Europa als voorbeeld nemend - het European Afac/ear flegw/a/ory
•dge/icy (ENRA) genoemd.

Van groot belang is ook dat de juridische kanalisatie van aansprakelijkheid wordt afgeschaft.
Vanuit rechtseconomische hoek leidt de kanalisatie tot onoverkoombare ncgatieve economische
effecten. Met name het feit dat de personen die een invloed hebben op het risico, immuun zijn ten
aanzien van de slachtoffers, is zeer nadelig.

Het uitgebouwde model bestaat uit een vijftrapssysteem:
1. Het uitgangspunt in het nucleaire aansprakelijkheidsrecht moet zijn dat de exploitant in begin-

sel onbeperkt aansprakelijk is voor de door hem aan derden veroorzaakte schade. Gelct op het
reele insolventierisico, dienen garanties te worden geleverd dat een financiele zekcrheid be-
schikbaar is, ten belope van een minimaal bedrag.

2. Naast de individuele aansprakelijkheid van de exploitant, dient een collectieve aansprakclijk-
heidsschijf te worden ingevoerd naar het voorbeeld van de Price-Anderson Act. Dit impliceert
dat elke exploitant toetreedt tot een risicospreidingsovereenkomst: van tevoren sprcken de ver-

.,. schillende exploitanten af dat elk van hen per kerninstallatic een bepaald bedrag zal dienen bij
te dragen, met dien verstande dat de maximale jaarlijkse bijdrage eveneens wordt beperkt. De
meest geeigende juridische vorm voor de creatie van een dergelijke risicospreidingsovereen-

. komst, is een systeem van onderlinge verzekering van de exploitant; een captive naar het
' voorbeeld van NEIL en EMANI. In feite kan het onderschrijven van de risicospreidingsover-

eenkomst deel uitmaken van de toetreding tot de captive.
3. Het lijkt ook zinvol om de verschillende dcelnemende landen te laten optreden als herverzeke-

raar. Dit betekent dat zij dus fondsen ter beschikking stellen in ruil voor een premie die de ex-
ploitanten dienen op te brengen. Het voornaamste gevolg van deze derde trap zal erin bestaan
dat de globale capaciteit zal toenemen.

4- De exploitanten dienen ook verplicht bij te dragen tot een Nucleair Schadefonds dat wordt
gespijsd door een verplichte heffing op de exploitanten. Dit fonds heeft een dubbelc functie:
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een vangnetfunctie en een voorschotfunctie. De fondsen die in deze schijf beschikbaar zijn,
zullen in essentie worden gebruikt voor de uitkering van de bedragen die niet via de vorige
trappen voor vergoeding in aanmerking zijn gekomen. Maar daarnaast kan het fonds ook mid-
delen uitkeren bij wijze van voorschot.

5. Tenslotte worden de exploitanten en de leveranciers aangemoedigd om te participeren in een
vrijwillig compensatiesystcem, de Ko/un/ary Z,(a6i7i/y /4greeme/i/ o/AW/ear Operators anrf
Sw/?/>/;ers (VLANOS). De exploitanten kunnen bijdragen tot een dergelijk systeem, bijvoor-
beeld door een deel van de restomo's die zij jaarlijks terugkrijgen van de captive, in het sys-
teem te storten. Alleen de exploitanten die in een dergelijk systeem participeren, zijn gerech-
tigd om hun aansprakelijkheid te beperken.

Omdat zelfs met het vijftrapssysteem het u/M/erc/e/errence-probleem wellicht niet volledig zal zijn
aangepakt, kan eraan worden gedacht om de exploitant beperkingen op te leggen ten aanzien van
de mogelijkheid tot het verzekeren van zijn de schade aan de keminstallatie. Bijkomend wordt de
exploitant verplicht om - naar het voorbeeld van de property rule van de NRC - een "decontami-
natiedekking" voor de eigen site af te sluiten. De bedoeling hiervan is dat de exploitant na een
kemongeval prioritair de eigen site ontsmet; dit zal namelijk leiden tot een daling van de totale
ongevalskosten.
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SUMMARY

As the title of this PhD-research (fi^c/en/ preve/i/iow anrf co/Mpensaf/'o/j o/cafas/rop/izc
(Ae examp/e o/nuc/ear acc/rfen/^) already indicates, this book deals with the liability for damage
due to catastrophic risks. The nuclear liability law serves as an example of such a catastrophic
risk. The question that we tried to answer is what an efficient compensation scheme for catastro-
phic risks should look like. This question is dealt with both from a law and an economic point of
view and from a comparative point of view. The main element in comparing the laws in different
countries is the comparison between Belgian and Dutch civil (nuclear) liability law. But also
American nuclear liability law is part of the analysis (the Price-Anderson Act).

The book consists of four parts: (nuclear) civil liability law, legal and economic approach, analy-
sis of other compensation systems and conclusions. The big themes in this book are therefore civil
(nuclear) liability law, insurance law and environmental liability law.

PART 1 - ANALYSIS OF THE CIVIL (NUCLEAR) LIABILITY LAW

1. THE APPLICABILITY OF CIVIL LIABILITY LAW TO ENVIRONMENTAL DAMAGE

The basic principle of Belgian and Dutch civil liability law (both based on the corfe napo/ecm) is
the same: everyone has to bear the damage he suffered, unless there is a good reason for shifting
the damage. The most traditional reason to shift the damage to someone else is a/an/r (tort).
When someone acted wrongfully towards someone else, then he needs to compensate the damage
suffered by that person.

In the course of time, both the judge and the legislator have made some differentiations in the
meaning of the word "tort". New types of liability that are no longer based on tort (several types
of sfncf /laA/V/Vy) were indeed introduced. But those new types of liability were never adopted in a
coherent and structured manner. Even for a lawyer it has become quite difficult to assess the exact
content of several notions as well as the consequences thereof. It is therefore not surprising that in
a given liability case, it will not be easy to determine the relevant clue. This holds true both for
the Belgian and for the Dutch Civil Code. In this book, we use the words/aw// //a£>/7i/y for deter-
mining a liability based on tort, whereas sMc/ /ia£>i7i(y will mean a liability based on another
criterion than tort.

The evolution in law and jurisprudence was made possible by the success of different types of
insurance. Especially in a social security system, but also in a liability insurance policy, people
get the impression that the question of who is finally liable is no longer at stake. The success of
other compensation schemes has created the illusion that the basic principles of civil liability law
have been changed. '

At first glance, it is not easy to compare Dutch and Belgian civil liability law. First of all, a new
Dutch Civil Code was adopted in the seventies. Secondly, some important new liabilities were
introduced in the Dutch Civil Code in 1995. Thirdly, some notions used in the Dutch Civil Code
appear to be quite different from the Belgian Civil Code (e.g. "relativity"). However, those diffe-
rences do not reflect major differences between both legal systems; very often, similar results will
be obtained via other notions or concepts.
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Both Dutch and Belgian civil liability law offer a legal basis for the liability for environmental
damage, basing on both tort and strict liability. However, in an important number of cases, tort
liability will not be able to compensate the damage suffered by the victims of an accident.

2. OVERVIEW OF INTERNATIONAL AND NATIONAL NUCLEAR LAW

This international dimension of nuclear law is easy to explain. First of all, a lot of efforts were
(and are) being made in order to prevent nuclear energy being used for military purposes. Second-
ly, the use of nuclear energy presupposes that a country has sufficient technological equipment,
know-how and financial means. Finally, the use of safety regulation only makes sense if different
countries apply the same standards and rules. The international dimension of nuclear law becomes
evident in the different efforts to harmonise nuclear law and in the activities of some important
international organisations. Of major importance for nuclear law are the International Atomic
Energy Agency (IAEA, Vienna), the Nuclear Energy Agency (NEA, Paris) and Euratom. How-
ever, only Euratom can take legally binding decisions. The enforcement of the different interna-
tional treaties in nuclear law is indeed the weak point of international nuclear law.

As far as nuclear liability law is concerned, two regimes exist. The first regime is the NEA-
Regime. This regime consists of the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of
Nuclear Energy (July 29th, 1960) and the Brussels Supplementary Convention of (January 31 st,
1693). The Paris Convention introduced the five principles of nuclear liability law (cf. in/ra). The
Brussels Supplementary Convention obliges the Contracting Parties to guarantee the availability
of certain amounts, including public funds. Belgium and the Netherlands are Contracting Party of
the two treaties of the NEA regime; they have introduced the legal principles of the treaties by
law of July 22nd, 1985 (Belgium), and by law of March 17th, 1979 (the Netherlands). The IAEA
regime consists of only one treaty, being the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear
Damage (May 21st, 1963). Therefore, there is no obligation to make available public funds under
the IAEA-regime.

In international nuclear law, a distinction can be made between the treaties of the first and second
generation. The Chernobyl accident can be seen as the dividing line. This accident has indeed
served as a stimulus for international nuclear liability law, because treaties on new issues (early
notification and assistance, nuclear safety) were concluded shortly after the accident or as a con-
sequence of it. At the same time, a revision process of the nuclear liability treaties was initiated.
This revision exercise was only partially terminated in the beginning of 2001: in September 1997
two new treaties have been opened for signature (Protocol to the Vienna Convention and Conven-
tion on Supplementary Funding), but none of those treaties have yet come into effect. At the same
time, the revision of the Paris Convention was still ongoing.

It is also important that in 1988 an agreement was reached concerning the Joint Protocol relating
to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention. This Convention in fact
makes a bridge between the geographical scope of the Paris and the Vienna Convention.

The influence of the Chernobyl accident is not directly clear in Belgian nuclear (liability) law.
Although in 1994 a new law concerning the protection of the public and the workers against the
consequences of ionising radiation was voted, this law has only partially come into effect. After
two failed attempts in 1986 and 1988, the Belgian Nuclear Liability Act was changed on July
1 lth, 2000. Those changes became effective on January 1st, 2001.
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As far as the Dutch nuclear liability Act is concerned, one could speak of a certain "Chernobyl
effect". The Act indeed has been substantially changed in 1991, by making available considerable
amounts of public funds (5 billion Dutch guilders or 2,7 billion EUR).

3. SCOPE OF APPLICATION

In fact, the scope of application of the Paris Convention is quite wide, because it is enough that
the fact or the damage is the consequence of the dangerous properties of radioactive substances or
material. The release of radiation is not necessary, nor is a sudden event. On the other hand, the
scope of application is rather limited because the Convention does not apply to certain installa-
tions where nuclear materials are present (e.g. medical isotopes used in hospitals).

The Paris Convention offers a certain freedom to the Contracting States as far as the territorial
scope is concerned. Basically, the Paris Convention is not applicable to a nuclear accident that
occurred on the territory of a Contracting State, nor does it apply to the damage suffered in such a
State. Both the Belgian and the Dutch Nuclear Liability Act have used the freedom to extend the
scope.

But the application of the different nuclear liability conventions will often not be very easy, even
in the NEA regime. This is mainly due to the fact that only few countries of the Paris Convention
are also member of the Joint Protocol of 1988. Once the nuclear liability treaties of the second
generation will come into effect, those problems will only get worse.

4. BASIC PRINCIPLES OF NUCLEAR LIABILITY LAW

The Paris Convention introduces the following principles: strict liability, channelling of liability
to the nuclear operator, limitation of his liability, compulsory insurance and the exclusive compe-
tence of the courts of one country.

The Paris Convention makes the nuclear operator strictly liable for damage caused by a nuclear
incident. This type of strict liability is however more severe than a classical type of strict liability,
because the nuclear operator cannot invoke some classical types of force majeure. Whether one
could qualify this liability as an absolute liability is questionable, because the operator will not be
liable if the nuclear incident was caused by e.g. a civil war.

In nuclear liability law two types of channelling are distinguished: economic and legal channel-
ling. The American Price-Anderson Act applies the system of economic channelling whereas the
Paris and Vienna Convention apply legal channelling. Legal channelling means that changes are
made to the ordinary civil law rules, i.e. it excludes the use of legal rules that might be available
under common civil law. At the same time legal channelling limits the contractual liability: the
operator has a right of recourse - mainly towards his suppliers - only in a limited number of
cases.

According to the Harvard Report of 1959 (ordered by the American nuclear suppliers), it was
necessary to channel all liability to the nuclear operator for the following reasons. Channelling
would avoid pyramiding insurance costs, meaning that if both the nuclear operator and his sup-
plier should buy an insurance coverage this would only increase the insurance costs without any
benefit for victims of a nuclear incident. Secondly, channelling offers the advantage that the
victim knows exactly against whom he should file his claim. Finally, it would be unreasonable if
the supplier of a small part of a nuclear reactor were held liable for the entire damage of a nuclear
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incident. Based on those arguments, legal channelling was introduced in the Paris and the Vienna
Convention. It is interesting to note that exactly the arguments of the Harvard Report can be
found in the £x/xwe </es Afofj/s of the Paris Convention and in the Official Records of the Vienna
Convention.

A new element in this channelling of liability in nuclear energy law is the combination of direc-
ting the liability to the nuclear operator whilst limiting his right of recourse and whilst excluding
any application of ordinary civil law. From the beginning, the channelling of liability was being
considered as a novel principle in civil liability law, because it leads to the immunity of the sup-
pliers of the nuclear operator. Those in favour of legal channelling tend to say that the channelling
of liability is part of a bigger entity, i.e. that one has to consider the principles of nuclear liability
law as a whole and that this whole serves both the interests of victims and the industry. But the
discussion about legal channelling has never really ceased. On the contrary, it is still very vivid.
Austria for example has recently abolished legal channelling. The analysis of the Harvard Report
showed however that channelling was, in fact, introduced with the aim of protecting the American
nuclear industry.

In the course of the lawsuits in the Bhopal and the Amoco Cadiz cases, the American suppliers
realised that they were still vulnerable to lawsuits in their own country for a nuclear accident
elsewhere in the world. The major problem was that the US is not a party of the international
nuclear liability conventions and that the rules of international private law of the Paris Convention
are thus not applicable in the US. Those rules aim at guaranteeing that a lawsuit based on a nu-
clear accident is only filed in a court and according to the law of a State that has accepted the
principles of nuclear liability law. This explains the role the US has played during the negotia-
tions of the Supplementary Funding Convention. Once this Convention will come into effect, an
American court will refer to the court of the place where the accident took place.

The notion of "legal channelling" has also been used outside nuclear liability law, i.e. in environ-
mental liability law. However, both types of channelling are quite different. Channelling in nu-
clear liability law is much more severe than channelling in environmental liability law, since the
right of recourse of the operator is limited and since it excludes the application of legal bases in
common liability law.

The use of the channelling concept outside nuclear liability law has however led to considerable
confusion; several authors consider channelling as a synonym of strict liability. This confusion is
caused by the fact that in practice, channelling has always been used together with a strict liability
regime. Our analysis has shown that a clear distinction needs to be made between the concurrence
of lawsuits and the legal basis of liability.

Basically, the channelling of liability is a concept that deals with problems of concurrence of
lawsuits: out of a bigger group of potentially liable persons, it singles out one or several persons
who may be liable for a certain damage. In fact, a channelled liability implies that a liability is
directed to e.g. the operator of dangerous activities. When the legislator introduces channelling, it
means that in a tangle of potential claims, the person who is deemed to be liable (either alone or
together with other persons) is pointed out. .... . . ^ . ,.._,_.,,

The severity of the type of channelling used, will depend on three elements: the number of per-
sons to whom the liability is channelled, the extent to which the right of recourse of the person
liable is limited and the extent to which victims of the accident still can call upon the legal bases
of common liability law. In order not to create confusion in using the channelling of liability, the
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legislator should take into account those three criteria and he should clearly motivate why such a
type of channelling is used.

The third basic principle of nuclear liability law is the limitation of the nuclear operator's liability.
This limitation was introduced because of insurance reasons. At the start of the nuclear industry in
the fifties, there were no sufficient data available allowing insurance to assess the nuclear risk. At
the same time, there was not enough capacity available on the insurance market. The nuclear
operator could not obtain full insurance coverage and it was therefore deemed necessary to limit
his liability. The limitation of liability is thus protecting the operator against ruinous claims.

The idea was that the nuclear operator's liability needs to be limited to the amount available on
the insurance market. But none of the existing nuclear liability treaties impose a legal duty ac-
cording to which the liability amounts evolve in step with the increasing capacity of the nuclear
insurance market. One can easily argue that after forty years of nuclear activities, the knowledge
about the nuclear risk and the insurance capacity have considerably increased.

In fact, the reasons for limiting someone's liability all have to do with the same issue, being the
insurability of a certain risk: an unlimited liability is deemed to be uninsurable, every liability
needs to be covered by an insurance coverage; an uninsured liability is not in the best interests of
avictimetc. - .«..- •.„ • . . .

Due to the limitation of liability, part of the burden of liability is shifted to the community as a
whole (no internalisation of external costs). In nuclear liability law, there is in fact a double shift
to the community because - under the NEA regime - the installation states pay part of the damage
of a nuclear accident.

The fourth basic principle is the compulsory financial coverage of liability. Article 10 of the Paris
Convention indeed introduces what is called the congn<ence principle. This implies that the nu-
clear operator is obliged to have and maintain coverage (insurance or other financial security) for
the amount for which he is liable. A nuclear operator is clearly free to determine the kind of cove-
rage he sees fit.

The congruence principle wants to guarantee that any liability is covered by insurance. Tn fact, it
aims to protect the victims against a possible bankruptcy of the operator (5c/iu/zzwecA of nuclear
liability law). But the protection under the Paris Convention goes beyond that since it also wants
to protect victims against bankruptcy of the insurer or the person that has given a financial secu-
rity. On the other hand, the congruence principle implies that a liability without cover is useless.
Taking into account that the insurance market is not able to provide full coverage, the congruence
principle does not allow unlimited liability.

Finally, the exclusive liability of one court wants to guarantee unity in jurisprudence. If several
courts were competent to deal with lawsuits following a nuclear incident, and if each court
granted compensation, than it might well be that the total amount of compensation granted ex-
ceeds the amount of limited liability and thus of insurance cover. At the same time, the exclusive
liability needs to guarantee that the channelling of liability is not by-passed.

But whenever damage is suffered outside a Contracting State, this exclusive liability might be put
in jeopardy. Also the possibility to start criminal investigations can seriously retard the final
settlement of all claims.
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5. INSURANCE 1 •.•:. ...,,.

The type of insurance coverage that is most relevant to our analysis is liability insurance. A deli-
cate problem of liability insurance is the coverage in time. The major question with this is how
long after the expiry of the policy the insurer can be obliged to offer coverage. In case of a nu-
clear incident it may take several years before the consequences of radiation become evident (e.g.
latent effects of cancer). .. . •

In practice, several fnggers have been developed. In Belgium and the Netherlands - as elsewhere
in the world - a similar evolution has taken place. Initially insurance coverage was granted on an
act-committed trigger, meaning that the act leading to the damage must have taken place during
the duration of the policy; gradually the act-committed trigger was replaced by the loss-occur-
rence trigger, meaning that the loss must have taken place during the policy duration. Under a
loss-occurrence trigger both the "in-risk" and "out-risk" are covered. As far as environmental risks
are concerned, a new trigger has been developed, namely claims-made insurance policies. Under
such a policy, a claim must be filed during the duration of the policy; a claims-made insurance
basically excludes any coverage after the duration of the policy.

The discussion concerning the relevant trigger in a liability insurance coverage has a major im-
pact on the issue of the insurability of a certain risk. It is indeed because insurance claimed that
the use of the loss-occurrence trigger in covering environmental risks would lead to the uninsura-
bility of those risks, that the claims-made trigger has been introduced. „•,

6. INSURANCE OF THE NUCLEAR RISK . • :•..

The nuclear insurance pools were created in the fifties because there was not enough information
available concerning the coverage of nuclear incidents. Although the existing nuclear pools have
several characteristics in common, their way of working can vary considerably. Some pools are to
be considered as entirely independent legal entities whereas other pools work via an existing
insurer that acts as a fronting company. In the latter case, the pool is called a sjWica/e. The nu-
clear insurance pools offer coverage for the nuclear operator's own damage as well as for his third
party liability.

These pools offer coverage for the nuclear risk on a national basis. This means that the insurance
companies of a given country that wish to insure part of the nuclear risk, can do so. This also
means that the nuclear operator can only buy coverage with "his" national insurance pool. This, of
course, is a serious limitation of competition, which was perhaps necessary at the start of the
nuclear industry.

But thanks to the evolution of the insurance market and the increased strength of the nuclear
industry, there appear to exist alternatives to the nuclear insurance pools. Especially for the cove-
rage of own damage, a captive insurance company owned by the nuclear operators appears to be
quite a valid alternative.

Additionally, due to several mergers and acquisitions in the insurance and banking sector, the
number of insurance companies has decreased over the past few years. Thus, it is not excluded
that the power of one insurer inside a specific nuclear insurance pool has become bigger and
bigger. One could therefore seriously question the conformity of those practices with European
competition law.
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An important motive for the European Commission to allow insurance pools, is the fact that a
pool allows smaller insurance companies to participate in the coverage of a big risk. The insu-
rance world claims that the common coverage of certain risks is necessary to keep the risk insura-
ble. It is clear that in a certain number of cases, insurance and reinsurance pools are necessary to
offer a specific coverage.

However it remains questionable whether the experience the insurance business has gathered in
the last 50 years still necessitates a complete lack of competition between the nuclear insurance
pools. It seems that especially the lack of competition between the pools is no longer necessary in
covering (parts of) the nuclear risk, e.g. as far as an operator's own damage is concerned.

PART 2. LEGAL AND ECONOMIC APPROACH

7 AND 8. INTRODUCTION AND ECONOMIC ANALYSIS OF ACCIDENT LAW

The basic assumption under the law and economic approach is that the law (and thus also liability
rules) gives an incentive to potential parties of an accident to behave carefully and that, more
generally, legal rules influence human behaviour. According to a law and economic approach,
accident law can contribute to an increase of social welfare by lowering the social costs of acci-
dents. Social welfare consists of the joint income of victims and injurers; the costs of accidents
are the prevention costs and the expected costs of an accident. Under this approach, social welfare
is maximised by applying optimal care. This means applying a level of care at which the marginal
costs of care equal the marginal benefits thereof.

Our attention is primarily aimed at unilateral accidents, meaning accidents in which only the
injurer has an influence on the accident risk. In our case, a liability rule is necessary because the
Coase-theorem cannot be applied to nuclear accidents: the transaction costs are too high.

The economic approach of law tends to favour strict liability in unilateral accidents because the
injurer will not only have to exercise optimal care, but he will also have to apply the optimal level
of care. Under fault liability rule, he will not have the incentive to apply the optimal activity level.
It is also important that from an economic point of view strict liability is preferable in cases in
which it is difficult to assess the magnitude of the damage. Under fault liability rule, the judge
needs to estimate the optimal level of care and he has to assess whether or not the injurer applied
this level of care. Under strict liability rule on the other hand, the judge will only have to assess
the magnitude of the damage. Thus, the information costs and the error risk is much more remote
under a strict liability regime.

9. ECONOMIC ANALYSIS OF INSURANCE

From an economic viewpoint the attitude towards risk will determine whether insurance increases
social welfare. For a risk-averse person it will be efficient to spread or shift the risk. Insurance can
indeed increase social welfare if it takes away the risk aversion from a person. Especially when
the person who is taking over the risk is in a better position to bear the risk, social welfare will
increase. • • • . . .

But a certain number of conditions need to be fulfilled. First of all, the insurance market needs to
be competitive; secondly moral hazard and adverse selection need to be kept under control.
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A/ora/ Ziazara' means that the availability of insurance cover influences the incentive to avoid any
damage inducing behaviour. The problem of moral hazard can be dealt with by exposing the
insured partially to the risk or by controlling the insured's behaviour while adjusting the premium
he has to pay. Since social utility is optimised by granting full coverage, it will be preferable to
have full coverage by adapting the premium accordingly. However, if there is too little informa-
tion available about his behaviour, then the first solution will be preferable.

A situation where the insurer has insufficient information, can lead to arfvewe se/ec//on. When he
has not got enough information, the risk categories will be too broad. This means that the average
insurance premium will be too high for the good risks within the group, causing the good risks to
leave. In the end, the insurer will only have bad risks left. The best remedy against adverse selec-
tion is a narrow definition of the different risk groups.

It is also important that there is enough competition on the insurance market, because this can be
an answer to a possible information asymmetry of the insurer. Insufficient competition will not
sufficiently award careful conduct, which will lead to an increase of the accident risk.

A legal and economic analysis also offers some interesting views concerning compulsory insu-
rance. According to this analysis, the advantage of a compulsory insurance cover is not very
obvious. The likelihood that an obligation to insure will precisely match the insurance that the
insured would take without any compulsory insurance, is very small. Traditionally there are two
arguments favouring compulsory insurance: the insolvency risk of the injurer and the problem of
information asymmetry.

As far as environmental risks are concerned, only the insolvency risk seems to be a valid argu-
ment for introducing a compulsory liability insurance coverage. If the injurer goes bankrupt the
victims of the accident will have little or no chance of having their damage compensated. In those
cases a compulsory insurance might increase social welfare if the obligation meets the risk aver-
sion of that person as closely as possible and if moral hazard can be controlled. This will be easier
if the amount of coverage is fixed on an individual basis (thus varying from one industrial site to
another).

It seems very unlikely that concerning environmental or nuclear risks compulsory insurance is
able to meet a problem of information asymmetry. Especially concerning such type of risks it is
crucial that the different parties involved still have an incentive to gather enough information
about the risk.

Another important element in this book is the insurability of a risk. It is not easy to give an exact
definition of an insurable risk. Theoretically any risk can be insured, if it is foreseeable and if
problems of moral hazard and adverse selection can be controlled. This analysis also presupposes
that there is sufficient competition on the insurance market.

As such, a risk is not uninsurable if there is a very high potential damage or if it is very difficult to
assess the probability. The insurance business has developed several techniques (co-insurance,
insurance pools etc.) allowing to deal with big risks. The key is that changes of the probability or
the damage need to be foreseeable allowing the insurer to adapt the premium and the policy ac-
cordingly. If the insurer encounters major difficulties in interpreting the available data, we can
speak of insurer's ambiguity. The insurer will deal with this problem by taking into account an
additional risk premium.
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The insurability of a risk will really become a problem in case the foreseeability of the risk is at
stake, e.g. in cases of retroactive liability. Basically, the different elements in the insurability of a
risk all have to do with a lack of information with either the insured or the insurer or the judge.

Finally it is important to note that the combination of a duty to insure and a limited liability to the
same amount is detrimental to social welfare. In those cases it will be very difficult for an insurer
to control the insured's behaviour, leading to a moral hazard problem.

10. ECONOMIC ANALYSIS OF SAFETY REGULATION

Whilst aiming at the increased protection of accident victims, strict liability is often introduced
together with safety regulation. Even if liability law gives the injurer incentives to avoid damage,
it is deemed that safety regulation gives additional incentives.

In a number of cases, safety regulation is used as a remedy to possible insolvency of the injurer. It
is however questionable whether the government has more or better information than the potential
injurer. Moreover, the insolvency problem can also be dealt with by introducing a compulsory
insurance. It seems however that even given a certain problem of information asymmetry, it can
be efficient to have additional safety regulation in cases where liability law is unable to give
sufficient incentives to act carefully (the so-called problem of u/7<ferrfete/-re/ice of liability law).

PART 3. OTHER COMPENSATION SYSTEMS

11. COVERAGE OF CATASTROPHIC RISKS :

The coverage of environmental risks is quite different on the Belgian and Dutch insurance market.
The biggest Dutch insurance companies have indeed joined their forces in the DwfcA £nv/ron-
mento/ Poo/ ("Nederlandse Milieupool"), formerly the £nv/>o/imen/a/ £ia6(7i7y Co-operafj'ort
("Milieuaansprakelijkheid Samenwcrkingsverband" or MAS). Initially this pool offered a specific
policy for environmental liability but since 1998 the pool also offers an integrated environmental
damage policy. This policy is partially an insurance for own damage but contains also elements of
a direct insurance of victims. This direct insurance has the advantage that a claim can be dealt
with outside liability law. A similar policy is not available on the Belgian insurance market.
Where the biggest insurance companies offer a specific environmental liability policy. In other
cases, environmental liability is (partially) covered as a part of a company's more general third
party liability policy.

As such, the market in both countries does not seem to offer a first party insurance for covering
environmental damage. Yet, such a policy can be a valid alternative to liability insurance because
problems of adverse selection can be better dealt with. For the insurer it will indeed be easier to
obtain information about the insured enabling him to clearly divide good and bad risks. Additio-
nally, a first party insurance and a direct insurance will have a positive influence on the tertiary
accident costs. Hence, the positive effects of direct insurance on tertiary accident costs will only
be substantial if the group of persons who benefit from the cover is not too large.

As far as compensation funds are concerned, it seems that a fund that is linked to liability law,
faces the same problems as liability law and third party liability insurance. An important element
in assessing pros and cons of a compensation fund, is the information as well as the costs of the
system. Only in a very limited number of cases a fund will have better information than an insurer
active on a competitive market. Even for the administrator of the fund it will not be easy to tackle
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adverse selection and moral hazard. On top of that, it is highly doubtful whether a fund will be
cheaper and more efficient than a commercial insurance company. The experience with the Dutch
Fund on Air Pollution ("Fonds Luchtvcrontreiniging") seems to confirm this.

A first party insurance also offers advantages in terms of risk differentiation. A first party insurer
can gather information ex a/i/e about the risk more easily and thus he will be in a better position to
distinguish good and bad risks. By definition the third party insurer has hardly any data available,
making it quite difficult to distinguish good and bad risks.

If there are sufficient reasons to create a compensation fund, it is very important that liability law
is left intact, allowing the incentives of it untouched. Therefore a fund will mainly offer advan-
tages if it acts as a guarantee fund or as an advance fund.

During the past few years, both in Flanders and in the Netherlands, research has been carried out
into finding an alternative compensation system. The proposal made by the Flemish Interuni-
versity Commission for Revising Environmental Law ("Interuniversitaire Commissie tot Herzie-
ning van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest") also known as the "Bocken Commission", offer
the operators of dangerous activities a wide variety of methods to cover their liability. Especially
the idea that the operator should be allowed to limit his liability if he takes part in a voluntary
compensation system, is quite valuable. Also remarkable are the Dutch proposals concerning the
creation of a bigger environmental fund, because this fund would offer compensation for ecologi-
cal damage. • •:••' ' •'•;..•• •:• • . . . .••; . ' .7:

Finally it seems that solutions are being searched for on different levels. Commercial insurers join
their forces in insurance pools; they also offer specific policies. Potential injurers are looking for
ways to insure (a part of) the risk themselves. Recently insurers are using alternative mechanisms
of risk transfer using the capacity of the financial market in order to increase their insurance
capacity. It seems however that none of these mechanisms can function independently from each
other; it seems more realistic to have a compensation system mixing several of the discussed
mechanisms. .

12. LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY OIL POLLUTION AT SEA > , -

The Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage of November 29th, 1969 introduces a
liability system that is quite similar to the system laid down in the nuclear liability conventions.
Basically the same principles are being used: strict liability, channelling of liability to the owner
of the ship, limitation of liability, and compulsory insurance.

According to the Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation of
Oil Pollution Damage of December 17th, 1971, the liability of oil pollution damage is split be-
tween the different parties involved in the transport of oil. Whereas the CLC- Convention deals
with the liability of the ship-owner, the Fund Convention deals with the liability of the oil com-
pany that is transporting the oil. Thus, in maritime law the burden of liability for oil pollution
damage is borne by all those having an economic interest in oil transportation. There is no similar
spread liability in nuclear liability law.

In the nineties both oil pollution damage conventions have been changed. The liability limits have
been increased and the then existing voluntary agreements between ship-owners (TOVALOP and
CRISTAL) have been shut down. Apparently the compensation systems in the conventions seem
to offer sufficient protection to victims. ' ' • . .v

760



Summary

Protection and Indemnity Clubs, being captives of the ship-owners, cover the oil pollution dama-
ge. Contrary to the captive of nuclear operators in the US, the P&I Clubs offer coverage both for
contractual liability, tort liability and proper damage. There is sufficient competition amongst the
P&I Clubs, so that a ship owner has a certain choice of joining one of the Clubs. Hence, the Euro-
pean Commission raised serious doubts whether certain practices between the different Clubs
were compatible with European competition law. The Clubs were forced to change the way they
were seeking reinsurance.

As is the case in nuclear liability law, also maritime law provides for additional compensation.
But whereas this additional compensation in maritime law consists of private funds (IOPC-
Convention), the Contracting Parties of the 1963 Brussels Supplementary Convention make
available public funds.

13. LIABILITY AND INSURANCE OF THE NUCLEAR RISK IN THE UNITED STATES

The American Price-Anderson Act of 1957 aimed at finding an equilibrium between the interests
of victims of a nuclear incident and the interests of nuclear industry. An important element is the
fact that the Price-Anderson Act is only valid for a 10-years period; at each renewal the American
Congress assesses the necessity to extend the Act, i.e. it assesses whether there still is a sufficient
equilibrium between the victims' interests and those of nuclear industry.

Without any doubt the initial Price-Anderson Act of 1957 mainly protected the nuclear industry:
the major part of the compensation made available (500 million dollars) consisted of public funds.
The industry was obliged to insure 60 million dollars. The financial burden of the nuclear opera-
tor was considerably increased in 1975 by introducing a collective layer in which all American
nuclear operators had to contribute by way of retroactive premiums. Gradually the financial bur-
den was entirely shifted from the government to the industry, although also in the US the liability
of the operator is still limited. The amount of the retroactive premiums was raised dramatically in
1988.

The evolution of the American nuclear liability law is closely linked to the role of the Nuclear
Regulatory Commission (NRC). Especially the independence of the NRC has contributed to the
positive evolution of the Price-Anderson Act.

Initially, the nuclear risk in the US was covered by an insurance pool similar to the one in Europe.
But as the nuclear operators deemed that the costs for insuring their own installations was beco-
ming too high, they established their own captive Nuclear Mutual Limited (NML). As a reaction
to the Three Mile Island incident, a second captive was established in 1981. In the meantime, the
captive of the American nuclear operators (NEIL) also offers liability insurance coverage and thus
has become a competitor of the American nuclear insurance pool.

The European nuclear liability law clearly is similar to the American Price-Anderson Act: also
under the Paris Convention it limits the liability of the nuclear operator and obliges him to buy an
insurance or other financial security. Moreover, the Price-Anderson Act in its first version intro-
duced a layer of public funds. ....,, ...„ . . - . - .

The similarity between the two systems is not surprising, since they are both based on the conclu-
sion of the Preliminary Report. However, they differ on one fundamental issue, being the legal
channelling of liability. In the US persons who have delivered products or services to a nuclear
operator can be held liable for the damage of a nuclear incident. Those suppliers are covered
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thanks to the so-called omnibus cover of the third party liability insurance of the nuclear operator
(economic channelling).

However, due to the evolution of the Price-Anderson Act, the similarities between the American
and European system have decreased. Although both systems provide for additional financial
compensation beyond the liability insurance of the nuclear operator (second layer), this layer
consists of public funds under the NEA regime but consists of private funds in the American
system (collective layer of the nuclear operators). Apparently, the European nuclear liability
legislator has forgotten that government intervention had to be considered as a temporary measu-
re. Apart from that, it is striking that the amounts available in Europe, even including State inter-
vention, are much lower than those available in the US.

Part 4. Conclusions and recommendations

14. CONCLUSIONS FROM THE LEGAL ANALYSIS

Despite the different measures in the nuclear liability conventions, the nuclear operator is only
partially liable for the damage of a nuclear incident. Above the amounts available, the operator
cannot be held liable (although some countries have a system of unlimited liability).

Secondly, there is no systematic obligation in the nuclear liability conventions according to which
the amount of insurance is systematically adapted to the increasing capacity of the insurance
market. It is also strange that the conventions as well as the nuclear liability laws in most coun-
tries introduce a general coverage, applicable to all the nuclear installations of that country. The
limit does not vary according to the reactor type or other parameters. This seriously hinders the
possibility of the insurer to differentiate the different risks.

Officially the legal channelling serves the interest of victims of a nuclear incident. However, our
research has revealed that channelling has been introduced in trying to protect American suppliers
of nuclear material. Legal channelling in nuclear liability law is specifically criticised because it
deprives victims from legal bases available under common liability law. Very striking are the
efforts in the 1959 Harvard Report to prevent victims from a nuclear incident in Europe to file a
claim in another country than the country of the operator liable. The role the US has played du-
ring the negotiations of the 1997 Supplementary Funding Convention can mainly be explained by
the fear of the American nuclear industry to be confronted with an "Amoco Cadiz" scenario. In
that case American companies were held liable in the US for damage suffered elsewhere in the
world and according to a system under which liability was also channelled.

An important problem in nuclear liability law is that measures that were originally intended to
apply only temporarily, have been introduced in a convention. It is well known that it is difficult
to change such a convention.

As far as the nuclear insurance pools are concerned, it is highly questionable whether their mo-
nopoly can still be justified after more than fifty years of experience. As such not the pools create
problems, but mainly the lack of competition between them. Also the nuclear operators tend to
attack this monopoly more and more, since they have been looking for alternatives. This certainly
holds true for the American operators who have established their captive (NEIL). Also in Europe,
the nuclear operators become more and more interested in similar insurance schemes; it is in this
respect that EMANI has been established. Consequently, risks that were previously covered by
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the pools are now covered by other insurance mechanisms (mainly property damage). At least for
those risks alternatives to the nuclear insurance pools do exist.

This does, however, not mean that the nuclear insurance pools are not useful anymore. They still
are necessary in order to generate more capacity. If competition between the pools were allowed,
this would surely enhance their search for additional capacity.

15. CONCLUSIONS FROM A LAW AND ECONOMIC APPROACH

According to a law and economic approach, the major reason for introducing strict liability has to
do with a problem of information asymmetry. Under a fault liability regime, it is quite likely that
the judge will make mistakes concerning the optimal level of care. This mistake can be avoided
under a strict liability system where it is the potential injurer who has to decide to what extent he
will take preventive measures.

The limitation of liability should be abolished since it is contrary to the basic principles of the
economic analysis. If the total damage of a nuclear incident exceeds the amount of the operator's
limited liability (and the public funds available), then all negative external effects are not interna-
lised. Part of the cost of the nuclear risk is thus shifted to the taxpayer; one can indeed say that the
nuclear industry is being subsidised because it must only bear a fraction of the total damage it
causes. In fact, the system laid down in the NEA-regime offers a double subsidy since the 1963
Brussels Supplementary Convention makes available public funds if the damage is higher than the
limited amount of the nuclear operator's liability insurance.

The channelling of liability offers only limited economic advantages. Basically the channelling
limits potential problems of concurrence of lawsuits. This can be regarded as beneficial from an
economic viewpoint because it decreases the administrative costs. But granting victims the possi-
bility to sue different persons for a given damage offers far gTeater economic benefits in terms of
prevention and compensation of victims. It is indeed highly questionable whether the marginal
benefits of channelling (limiting the concurrence of lawsuits and thus the administrative costs)
outweigh the economic costs (limitation of lawsuits for victims and lower incentives for potential
injurers). A similar reduction of tertiary accident costs is obtained in the US, thanks to the um-
brella coverage of the nuclear operator. Also economic channelling can thus contribute to the
limitation of tertiary accident costs.

Since there is a serious insolvency risk of the nuclear operator, there is a good reason to introduce
compulsory insurance cover. But in order to enable the insurer to limit moral hazard, the operator
needs to remain liable for all damage exceeding the amount for which he can obtain coverage.

Finally one can argue that despite the liability of the operator, there will still be a problem of
underdeterrence. Therefore it can be useful to introduce ex ante safety regulation, although it is
not sure whether the government has more and better information about the risk than the operator.

The conclusion concerning the insurance of the nuclear risk can be summarised as follows. The
nuclear risk will only be uninsurable if the risk is not foreseeable, if moral hazard and adverse
selection cannot be controlled and if there is no sufficient capacity on the insurance market. An
extremely important element in the discussion about the insurability of a risk is the information
available. In essence moral hazard and adverse selection are the consequences of information
asymmetry. If by adapting the premiums and the policy conditions, the insurer docs not succeed
in giving incentives to the nuclear operator, this can lead to the uninsurability of the nuclear risk.
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Precisely on this point the organisation of the nuclear insurance pools can cause severe problems.
Due to the monopoly of the pools, the legislator depends to a large extent on the declarations of a
monopolistic insurer, making the legislator vulnerable to influencing. This holds true both on a
national and international level.

It is also important that the insurance cover of the operator must be a tailor-made policy. This will
enable the insurer to attack problems of adverse selection and moral hazard. This is also impor-
tant for the operator: the risk remains insurable and he will be rewarded for his preventive beha-
viour. This means that the terms and conditions of the operator's policy fit closely his degree of
risk aversion.

It is also obvious that collective systems of operators (captives) offer great advantages. From a
financial point of view, it can be tempting because any profit of the captive will be returned to its
owners, being the nuclear operators. This can even lead to the fact that the return of profit exceeds
the annual contribution they have to pay. Secondly a captive will also offer the advantage that all
information about the nuclear risk is centralised. One can easily argue that the operators can best
assess the risks they represent; if therefore several operators organise their own insurance system,
more knowledge will become available at low cost.

Finally, it is highly doubtful whether a general Nuclear Damage Fund can be considered as a
perfect solution. The administration of such a fund will be quite expensive and it is not sure
whether it will be able to deal with moral hazard and adverse selections problems. Therefore, a
Nuclear Fund will mainly be useful by way of guarantee or advance fund.

16. RECOMMENDATIONS

Our proposed compensation system for nuclear damage is based on three assumptions. Firstly, the
system is to be applied on a limited international basis. This means that regional conventions need
to be established in regions with similar economic and social backgrounds and where the safety of
nuclear installations is similar. The IAEA will have to guarantee the coherence between the dif-
ferent regional systems. Secondly, the system is conceived in such a way that enough funds will
be available over a certain lapse of time (e.g. 10 or 15 years). This goal will be achieved by ma-
king the funds of the second layer only gradually available (like the retrospective premiums in the
Price-Anderson Act). If the funds of the first years are not enough, than a Nuclear Damage Fund
will be entitled to grant advances to victims. Thirdly, regulatory power needs to be given to an
independent regulatory body having similar functions as the NRC. This body will deliver permits
and will determine the amounts for which the operator is obliged to take insurance coverage. In
Europe, we can call this body the £«ropean Afac/ear flegM/a/ory Agency (ENRA).

The proposed system consists of five layers.
1. The nuclear operator is in principle liable for the damage he causes to third parties without any

limit. Given the insolvency risk, the availability of minimal amounts needs to be guaranteed.
2. On top of the individual liability of the nuclear operator, a collective layer needs to be intro-

duced (just like the second layer of the Price-Anderson Act). This implies that the nuclear ope-
rator becomes part of a risk spreading agreement: the operators agree beforehand upon the
amount every operator has to make available, although the yearly maximum contribution is
limited. The most convenient way of introducing such a system would be the creation of addi-
tional captives.

3. It also seems useful that the different participating countries would act as a re-insurer. This
means that they would make available certain amounts. Of course, the operator needs to pay a
premium for this.
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Summary

4. The nuclear operators are also obliged to contribute to a Nuclear Damage Fund, which re-
ceives its funds from a tax paid by the nuclear operators. This Fund has a double function:
guarantee and advance fund. The amounts available in the Fund will basically be used to com-
pensate the damage that has not been compensated by the former layers. But the Fund can also
award advances.

5. Finally, the operators and suppliers will be encouraged to participate in a voluntary compensa-
tion system, the Fo/H«tary L/tffci7/Q' ^gree/nen/ o/ Afac/ear Operators anrf Su/>/?/;'ers (VLA-
NOS). The operators can contribute to such a system, e.g. by using the profit of their captive.

It is, however, likely that even in such a five-layer system, there still will be a problem of under-
deterrence. It can therefore be wise to limit the possibility of the nuclear operator to insure the
damage to his own nuclear installation. In addition, the operator would be obliged to have a poli-
cy covering the decontamination of his site (similar to the property rule of the NRC). The aim of
this cover is that after an accident, the nuclear operator will make efforts in order to decontami-
nate his own site. This will in turn lead to lower accident costs.
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In dit hook wordt ondor/ocht hoi- do aansprakolijkhoid voor
si'h.idi- door latastrotori^ico's op otliuonto wij/o kan wordon
gorogold t'li op wi-lkt- wij/o kan wordon vootvion in tvn adi-i|iiaat
iomponsatii'sv>toom. Litgaando win do niii'li-airi- civ ioliivhtolijko
iitinspraki-lijkiu-id on do vor/okorinj; win hot nucloairo risico,
word! aandacht hostood .ian do aanspr.ikolijkhoid on \or/okorinj;
win milioiiM'htiilo on aan andoro coniponsatii-inoihaniMiion. I on
contraal thonia in do analyso van hot ii.inspr.ikolijkhoidsrivht
\i>rmt do A'iii/i(//'siffi'i' i'/i/( i/iii/>/»niA(7//A7/('/i/ on dit /OVM-I in hot
nucloairo aK in hot miliouaansprakolijkhoidMot.ht. l-\onoons
altornatioxo loniponsationioihanisiiu'ii tor dokking win milion-
sihado (w.i.irondor hot \odorlandso I ond> I uihtv orontroinij;in£
on c.iptivos), do aansprakolijkhoid voor on dokkin^ van hot
nucloairo ri^iio in do Voionij;do Staton (I'riiv-Andorson Aft) on do
vvot^ovinj; in/ako do aansprakolijkhi'id voor sihado door
oliov orontroinij;inj; op /oo komon aan hod.

Uivo tlioma'•. vvordon honadord vanuit oon nvhtsoionomisiho on
vanuit oon nvhtsvorgolijkondi' analvso. Via do rofhtsoconoinio
vvordt do problomatiok van iiansprakolijkhoid IMI vor/okorinj; van
fata^trotorisifo s nuiltidi>fiplinair honadi-rd. Iliorhij rifht dc
aandacht / i f h ook tot do oltifionto working van do v or/okorinj;?.-
markton on vor/okoringspooK. IX- rtvhtsvorj;olijkondo aanpak
Mijkt mot namo nil hot toil dat hi-t l?i'li;isfho on hot \odorlandso
niiiloairo on miliouaansprakolijkhoidsrofht ovonals do vor/oko-
rinj; win miliouschado op t r n systomatisiho vvij/o naast olkaar
wordon j;oplaatst.




