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Over de verhouding tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke verjaring en over
diskrepantie tussen burgerrechtelijke verjaringstermijnen onderling - twee arresten van

het belgisch grondwettelijk hof.

1. Twee ongrondwettelijke verjaringsregimes.

In twee ophefmakende arresten heeft het belgische grondwettelijk hof (dat om historische redenen
“Arbitragehof” heet), telkens in antwoord op een prejudiciële vraag van een lagere rechter, twee
belangrijke regelingen van verkorte verjaring strijdig verklaard met het grondwettelijk gelijkheids-
beginsel : enerzijds - in het arrest van 21 maart 19951 - de regels waardoor een aanspraak uit een
onrechtmatige daad die tevens een strafbaar feit is, in een heel aantal gevallen sneller verjaarde dan
een aanspraak uit een onrechtmatige daad die geen strafbaar feit is (door de gedeeltelijke koppeling
van de burgerrechtelijke verjaring aan de strafrechtelijke verjaring in art. 26 van de Wet van 1878
houdende de voorbereidende Titel (= algemene beginselen) van het Wetboek van Strafvordering),
anderzijds - in het arrest van 15 mei 1996 - de regels waardoor een vordering tot schadevergoeding
uit onrechtmatige daad jegens de staat sneller verjaarde dan een gelijkaardige vordering jegens een
partikulier (door de ruime uitlegging van de verkorte verjaring ten voordele van de staat2), altans
voor zover de verjaring niet pas begint te lopen wanneer een krediet wordt vastgelegd in de
begroting. Deze rechtspraak kan voor de nederlandse lezer interessant zijn, ook al komen de
gewraakte regels in het nederlandse recht niet voor, omdat de invraagstelling van de
grondwettelijkheid van verjaringstermijnen een nieuw verschijnsel is.

Vooraleer nader in te gaan op de betekenis die deze arresten kunnen hebben voor de - grondwet-
telijkheid van - uiteenlopende verjaringstermijnen, vraag die ook in andere rechtsstelsels dan het
belgische kan rijzen, probeer ik de gerezen vragen in een algemener kader te plaatsen.

2. Algemene achtergrond.

                                                
1 Arbitragehof 21-3-1995; annotatie onder meer door P. TRAEST, R.W., 1994-95, 1325 v. en uitvoeriger in M.
DAMBRE, H. BOCKEN e.a., Gandaius Actueel I, Kluwer Antwerpen 1995, 99 v.
2 Art. 100 v. van de bij KB 17-7-1991 samengeschakelde wetten op de rijksboekhouding, voorheen art. 34 e.v. W.
15-5-1846; art. 2 W. 6-2-1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de (staat
of de) provinciën.
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Het recht van de civielrechtelijke verjaring is de laatste decennia duidelijk gekenmerkt door een
tendens naar verkorting van de verjaringstermijn3. Die tendens was altans aanwezig bij de
wetgevers. Voorbeelden daarvan zijn in vele landen te vinden. In Nederland heeft het NBW de
algemene verjaringstermijn, behoudens enkele uitzonderingen, verkort van dertig naar twintig jaar,
en voor vele grote kategorieën aanspraken een vijfjarige termijn ingevoerd (weliswaar met een later
vertrekpunt dan de twintigjarige - zie art. 3:307 en v. NBW). In België bleef de wetgever
regelmatig, op verzoek van allerhande drukkingsgroepen, bijzondere korte verjaringen invoeren
(b.v. ten gunste van advokaten en deskundigen in de artt. 2276bis en 2276 ter B.W.4 - de
juridische beroepen bedienen zichzelf ook soms graag); de overheid had zichzelf reeds eerder
bediend met korte verjaringen5 - zij het op grond van wederkerigheid -, en bediende de laatste jaren
ook “zwak” geachte groepen, zoals de huurders6 en de ontvangers van geneeskundige
verzorging7. Vele andere aansprakelijkheidsgevallen waren tot aan het genoemde arrest van 21
maart 1995 in de praktijk vaak aan een korte verjaring onderworpen wegens de koppeling van de
burgerrechtelijke vordering aan de strafvordering, die verder nader wordt uiteengezet. Wellicht is
dit, samen met het globale gebrek aan belangstelling van de belgische wetgever voor het
privaatrecht, de reden waarom er tot nu toe géén verkorting van de gemeenrechtelijke verjaringster-
mijnen in het algemeen werd doorgevoerd - al is er verandering op til (zie verder).

De genoemde tendens tot verkorting van de verjaringstermijn is duidelijk minder aanwezig bij de
rechters. Dit blijkt uit een drietal tendenzen. In de rechtspraak is er vooreerst een neiging om de
gemeenrechtelijke verjaringstermijn, dit is in beginsel de langste (30 c.q. 20 jaar), te laten
prevaleren. Vervolgens is er een tendens om, zeker naarmate de verjaringstermijn wordt ingekort,
het vertrekpunt van die termijn naar achter te verschuiven (deze tendens is overigens ook in de
wetgeving te vinden, als tegengewicht voor de verkorting van de termijn zelf). Tenslotte is er in

                                                
3 Vgl. E. HONDIUS, “General report”, in Extinctive prescription. On the limitation of actions, Reports to the
XIVth Congress, International Academy of Comparative Law 1994, Kluwer 1995, p. (1) 7 .
4 Wetten van 8-8-1985 en 19-2-1990.
5 Zie art. 100 v. van de bij KB 17-7-1991 samengeschakelde wetten op de rijksboekhouding  (voorheen art. 34 e.v.
W. 15-5-1846, gewijzigd bij W. 5-3-1952, vervangen door W. 6-2-1970); art. 2 W. 6-2-1970 betreffende de
verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de provinciën, art. 27, 3° Postchequewet.
6 Art. 2273 B.W., Wet van 29-12-1983.
7 Art. 2277 bis B.W, Wet van 6-8-1993.
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sommige wetgeving en rechtspraak een tendens om, zeker bij de verkorting van de verjarings-
termijn, de stuitings- en schorsings-  of verlengingsmogelijkheden te verruimen. Over het laatste
willen we het hier niet hebben; de twee eerste opzichten zijn hier wel aan de orde. Zij zijn overigens
met elkaar verbonden : uit de twee genoemde arresten van het belgisch grondwettelijk hof blijkt
namelijk dat precies in die gevallen waar de kortere verjaring niet kan worden gerechtvaardigd
doordat het vertrekpunt ervan meer naar achter is geschoven dan dat van de langere (zoals wel het
geval is bij de vijfjarige termijn in art. 3:307 en v. NBW en aan aantal bijzondere regelingen in
België), de termijn zelf aanvechtbaar wordt.

Zeker uit het tweede arrest blijkt dat voor de beoordeling van de grondwettigheid van een verja-
ringstermijn niet enkel de termijn zelf in rekening moet worden gebracht, maar ook het vertrekpunt
ervan. Zoals ik elders heb uiteengezet8 rijzen de grootste vragen bij verjaring immers niet zozeer
omwille van een te korte termijn, maar wel omdat de termijn te vroeg begint te lopen, op een
ogenblik waarop de gerechtigde nog onvoldoende weet heeft van alle bestanddelen om zijn
aanspraak geldend te kunnen maken.

Evenwel zijn de mogelijkheden voor de rechter om contra legem een verjaring terzijde te stellen
niet onbeperkt, en wisselen zij met name naargelang de wijze waarop de wetsbepalingen zijn
verwoord. Het is precies wanneer de mogelijkheden om het vertrekpunt van de verjaring naar
achter te schuiven nog geen voldoening blijken te geven, dat de termijn de grootste kans loopt om
frontaal te worden aangevallen.

Al liggen de konkrete vragen in het nederlandse recht anders dan in het belgische, deze algemene
achtergrond is gelijkaardig. Dat verklaart ook de paradoks, dat in Nederland niet zozeer de
vijfjarige verjaringstermijn (van b.v. art. 3:307 en v. NBW) als wel de twintigjarige te kort wordt
geacht : het vertrekpunt van de laatste ligt namelijk in vele gevallen vroeger.

3. De rol van het diskriminatie-argument.

Na deze korte schets van de algemene achtergrond wil ik specifiek ingaan op de techniek van
                                                
8  “Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht”, Tijdschrift voor privaatrecht 1994, (1977
v.) 1998 nr. 16 en v.
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invraagstelling die aan bod komt in de twee genoemde arresten van het grondwettelijk hof, namelijk
het in vraag stellen van het uiteenlopen van verjaringstermijnen voor verschillende, maar toch
vergelijkbare gevallen als strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Zoals vaak is het natuurlijk de remedie die de vraag schept. Sinds het belgische Arbitragehof in
19839 de bevoegdheid kreeg om akten van de wetgevende macht (wetten van het federale parle-
ment, dekreten of ordonnanties van de deelstaatparlementen) te vernietigen (mits gevorderd binnen
zes maanden na de bekendmaking van de wet)10 dan wel op een prejudiciële vraag ongrondwettig
te verklaren (dit ongeacht de ouderdom van de wet)11 wegens een schending van het grondwette-
lijk beginsel van de gelijkheid voor de wet (formeel gelijkheidsbeginsel)12, werden meer en meer
rechtsregels in het licht van dit gelijkheidsbeginsel bezien en werd de schending van het
gelijkheidsbeginsel plotseling een geliefkoosd argument voor advokaten in alle mogelijke aangele-
genheden. Dit heeft ook een hele nieuwe dinamiek veroorzaakt in de rechtsontwikkeling : een
aantal verouderde rechtsregels, die inhoudelijk nog nauwelijks door iemand werden verdedigd,
maar door de inertie van het Parlement en het sterke konservatisme (traditionalisme is wellicht een
beter woord)13 van het Hof van kassatie bleven voortleven, kunnen daardoor eindelijk naar de
prullenmand worden verwezen.

In de rechtspraak over het gelijkheidsbeginsel die het sinds 1989 heeft uitgebouwd, heeft het

                                                
9 Wet van 28-6-1983, intussen vervangen door de bijzondere wet van 6-1-1989 op het Arbitragehof, in uitvoering
van art. 142 van de Grondwet (nummering van de Grondwet van 1994).
10 Zie art. 1 en v. W. 6-1-1989.
11 Zie art. 26 en v. W. 6-1-1989.
12  De toetsing van wetten aan de Grondwet blijft in België beperkt tot een aantal grondwetsbepalingen, waaronder
het gelijkheidsbeginsel en de bevoegdheidsverdeling in de federale staat. De toetsing kan worden uitgebreid tot andere
bealingen door middel van een “bijzondere wet”, d.i. een wet met tweederde meerderheid, waarbij zowel bij de
nederlandstaligen als de franstaligen een gewone meerderheid is vereist.
13 Het gaat immers niet zozeer om politiek, dan wel om juridisch konservatisme. In België zijn het vaak juristen
van socialistische gezindheid die een vrijere rechtsvinding bestrijden, dit op grond van het primaat van de verkozen
wetgevende macht. Zie b.v. R. KRUITHOF, “Naar een ‘Gouvernement des juges’ in het Belgische verbintenissen-
recht ?”, Hulde aan prof. dr. R. Kruithof, 27 v. (NB een bijdrage die bedoeld was voor de Schoordijkbundel, maar die
de redaktie daarvan niet heeft willen publiceren omdat ze te lang was; ze is dan posthuum verschenen in het
huldeboek na het overlijden van Kruithof). Over het traditionalisme van het Hof van kassatie, zie mijn bijdrage
“Bedenkingen bij de door het Hof van kassatie gehanteerde wijze van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een
bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron : de traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht  1995, 971 en v.
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Arbitragehof zich uitermate terughoudend betoond ten aanzien van recente wetgeving die duidelijk
op politieke beslissingen was gegrond, maar niet dezelfde eerbied betoond ten aanzien van oudere
wetgeving14. De interessantste arresten zijn dan ook vaak geveld in prejudiciële rechtsplegingen.

Over het algemeen gesproken hanteert het grondwettelijk hof een bepaling en toetsing van
onrechtmatige diskriminatie die gelijkaardig is aan die van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap15. Deze bepaling wordt ook her-
haald in het arrest van 21 maart 1995 : zoals elke andere ongelijkheid voor de wet moet ook een
ongelijke verjaring van aanspraken berusten op een objektieve maatstaf en redelijk verantwoord
zijn, rekening houdende met het doel en de gevolgen van de gewraakte bepaling; de gebruikte
middelen (ongelijke behandeling) moeten met name evenredig zijn aan het beoogde doel (zie
overweging B3). Sleutel van de hele toetsing is dan ook het evenredigheidsbeginsel16.

Het zou ons te ver leiden ons te bezinnen over de toenemende invloed van het grondwettelijk recht
op het privaatrecht17, waarmee niet iedereen - ik evenmin - onverdeeld gelukkig is18. Voor zover
evenwel de grondwettigheidstoetsing gebruikt wordt om anomalieën in het privaatrecht weg te
werken, en niet om de koherentie ervan te ondergraven, kan dit enkel worden toegejuicht. De twee
aangegeven arresten van het Arbitragehof spelen m.i. een dergelijke rol.

                                                
14 Ik zou durven stellen dat het Hof van kassatie eerder van de tegenovergestelde loyauteit getuigt. Dit Hof handelt,
zoals de engelse rechter, veeleer als bewaker van de traditie en zal de draagwijdte van recente wetgeving die afwijkt
van die traditie vaak minimalizeren, ook al gaat men daarmee duidelijk in tegen de bedoeling van de huidige
wetgever. Zie ook hiervoor mijn genoemde bijdrage in TPR 1995. Ook is het Hof van kassatie de laatste jaren
meermaals openlijk in de clinch  gegaan met het Parlement en de regering (meer bepaald in verband met het
strafrechtelijk beleid en het parlementair toezicht daarop).
15 Soms evenwel maakt het Arbitragehof er zich gemakkelijk van af door te stellen dat de kategorieën waartussen
een ongelijke behandeling wordt aangevoerd, gewoon niet vergelijkbaar zijn, om zodoende niet te moeten nagaan of
er een redelijke verantwoording bestaat voor de verschillende behandeling.
16 Vgl. in dit verband W. van GERVEN, “Het evenredigheidsbeginsel”, in In het nu, wat worden zal, Schoordijk-
bundel; P. MARTENS, “L’irrésistible ascension du principe de proportionnalité”, in Présence du droit public et des
droits de l’homme, Mélanges Jacques Velu, 1992, 49 v. (P. MARTENS is rechter in het Arbitragehof).
17 Zie bv. C. von BAR, “Der Einfluß des Verfassungsrechtsauf die westeuropäische Deliktsrechte”, AcP 1995, 203
v.
18 Zie bv. D. MEDICUS, “Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Privatrecht”, AcP, 1992, 35 v., meer
bepaald 54 v.
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Sinds de invoering van de (beperkte) grondwettigheidstoetsing van wetgeving, kunnen verkorte
verjaringstermijnen dan ook terzijde worden gesteld indien de verkorting niet redelijk verantwoord
is, met name onevenredig is aan de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. De toetsing gebeurt
immers in beginsel door een vergelijking tussen de gewraakte verjaringsbepaling en de gemeen-
rechtelijke bepaling (namelijk de dertigjarige verjaring).

4. Het arrest van 21 maart 1995 - de (terzijdegestelde) invloed van de strafrechtelijke verjaring.

Het eerste slachtoffer van deze toetsing was de verkorting van de verjaring die aanspraken, die
voortvloeien uit feiten die tevens een misdrijf vormen, ondergaan ten gevolge van de traditionele -
gedeeltelijke - koppeling van de burgerrechtelijke verjaring aan de strafrechtelijke verjaring. Dit
verschijnsel is in het nederlandse recht eigenlijk onbekend, vandaar een korte uitleg.

In Nederland is er een diskrepantie mogelijk tussen civiel- en strafrechtelijke verjaringstermijnen :
iets kan strafrechtelijk verjaard zijn, maar civielrechtelijk niet, en soms kan omgekeerd iets reeds
civielrechtelijk verjaard zijn, maar toch nog een misdrijf vormen19.

Deze laatste diskrepantie werd én wordt in België normaal vermeden, doordat de burgerlijke
vordering niet kan verjaren voor de strafvordering (altans als het over dezelfde feiten gaat). Tra-
ditioneel gold in België evenwel ook het omgekeerde - en dat is de gewraakte toestand -, namelijk
dat de burgerlijke vordering de strafvordering niet kan overleven. Dit zogenaamde “solidariteits-
beginsel” tussen beiden was reeds vervat in het wetboek van strafvordering van 1808 en was toen
algeheel (voor een goed begrip moet men ook weten dat de burgerlijke vordering, gegrond op
feiten die tevens een misdrijf vormen, in België in beginsel ook door de strafrechter wordt
behandeld, en door de burgerlijke rechter slechts kan worden behandeld nadat het strafproces
voorbij is). Als men weet dat de strafvordering naargelang de zwaarte van het misdrijf verjaart na
één, vijf of tien jaar (het voor het aansprakelijkheidsrecht belangrijkste misdrijf, nl. slagen en
verwondingen, verjaart na vijf jaar), en deze termijnen door middel van stuitingen tot maximum het
dubbele kunnen worden verlengd, waarbij de verjaring ook tijdens het strafproces gewoon
doorloopt, dan begrijpt men dat er in heel wat gevallen een onevenredigheid was tussen deze
                                                
19 Zie voor een voorbeeld van het laatste R. HUYTEN & A. PIETTE, “ ‘(On)eerlijk duurt het langst’ of hoe het
Burgerlijk Wetboek een gelegenheid tot (kunst)diefstal schept”, Ars aequi 1995, 454.
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verjaring en de gemeenrechtelijke verjaring van aanspraken uit onrechtmatige daad (dertig jaar,
onbeperkt stuitbaar, geschorst tijdens het geding, enzovoort). De positie van de schadelijder werd
in de loop der jaren wel enigszins verbeterd. Sinds de Wet van 30-3-1891 is de burgerrechtelijke
verjaring geschorst tijdens het gehele strafproces; sinds de Wet van 30-5-1961 bepaalt art. 26 van
de Wet van 1878 (houdende de voorbereidende Titel van het Wetboek van Strafvordering) dat de
burgerlijke vordering ten vroegste na vijf jaar verjaart, evenwel nooit eerder dan de strafvordering.
In vele gevallen bleef de onevenredigheid evenwel nog schreeuwerig groot.

Allerlei argumenten, die voor deze onevenredige verkorting van de verjaring in de loop der jaren
werden aangevoerd en herhaald, en in 1961 nog overtuigend genoeg bleken om de loskoppeling
van de burgerrechtelijke verjaring in het Parlement tegen te houden20, waren voor een onbevoor-
oordeeld toeschouwer intussen onbegrijpelijk geworden; maar zoals in onze maatschappij wel
vaker gebeurt, had men een nieuwe instelling (het Arbitragehof) nodig opdat het plotseling
zonneklaar zou worden dat de keizer geen kleren aanhad.

5. Het arrest van 15 mei 1996 en de privilegies van de overheid.

Een tweede slachtoffer viel door het arrest van 15 mei 1966. Weliswaar werd beslist dat de
gewraakte bepaling niet noodzakelijk ongrondwettig was, maar de in de rechtspraak gangbare
interpretatie ervan werd wel ongrondwettig verklaard. Het betrof de bepaling dat schuldvorderingen
op de Staat verjaren na verloop van - in beginsel - 5 jaar. Het Arbitragehof oordeelde dat deze
bepaling ongrondwettig was in zoverre ze van toepassing is op vorderingen tot schadvergoeding uit
onrechtmatige daad, maar niet ongrondwettig voor zover ze enkel betrekking heeft op verplichtin-
gen waarvoor reeds een krediet werd vastgelegd (waarbij er wordt van uitgegaan dat in die uitleg de
gemeenrechtelijke verjaringstermijnen van toepassing blijven zolang voor een verbintenis geen
enkel krediet werd vastgelegd). De grondwettigheid van de verkorting van de verjaring werd dus
gekoppeld aan het vertrekpunt van die verjaring. Het arrest motiveert zeer duidelijk dat de
verkorting van de verjaring van 30 naar 5 jaar niet verantwoord is voor vorderingen die zijn
ontstaan uit een nadeel dat mogelijks pas aan de oppervlakte komt vele jaren na de feiten

                                                
20 Het gaat gewoon om argumenten voor de verjaring in het algemeen (openbare rust, geen schandaal meer
verwekken, enzovoort); maar ter verdediging van een kortere verjaring voor aansprakelijkheid voor strafrechtelijke
feiten vergeleken met die uit niet strafrechtelijk beteugelde feiten houden ze geen steek.
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(overweging B. 17). Uit deze motivering volgt a contrario dat, eenmaal de schade zich
manifesteert, een verkorte verjaring wel verantwoord is (en dus grondwettelijk).

De laatste motivering is wel opmerkelijk, omdat de Staat in het eerste geval (arrest van 21 maart
1995) de verkorte termijn gerechtvaardigd had door erop te wijzen dat de verjaring inzake slagen
en verwondingen (in de meeste gevallen de kwalifikatie van het misdrijf waaruit ook een vordering
tot schadevergoeding ontstaat) volgens de recente rechtspraak (sinds het arrest Coessens t.

Marioli, Cass. 13-1-1994) ook eerst begint te lopen zodra de schade verschijnt, rechtvaardiging die
toen in het arrest gewoon van tafel is geveegd. Dit is verklaarbaar doordat de onevenredigheid in
het eerste geval gewoon niet te verantwoorden viel (iemand die een zwaardere fout begaat is sneller
bevrijd dan iemand die een lichtere begaat), in het tweede geval toch in zekere mate (de
ingewikkeldheid van de Rijksboekhouding is groter dan die van een partikuliere boekhouding).
Maar tegelijkertijd toont het ook aan dat het Arbitragehof gewonnen lijkt voor een wetgevend
ingrijpen dat in de richting gaat van een stelsel van de aard die onder meer in het Nederlandse
NBW is te vinden, stelsel dat na het arrest van 21 maart 1995 door meerdere auteurs in België is
verdedigd21, en waarvan het grondbeginsel hieronder wordt geschetst.

6. Andere gevallen.

De twee genoemde arresten geven mijns inziens in het belgische recht de doodsteek aan alle
verkorte verjaringstermijnen voor aanspraken tot schadevergoeding, voor zover deze termijnen niet
eerst beginnen te lopen wanneer de schade zich manifesteert. Zo de wetgever niet spoedig ingrijpt -
en erg snel is hij niet - zullen er wellicht nog enkele slachtoffers vallen onder de korte
verjaringstermijnen22.

                                                
21 Door mezelf in de genoemde bijdrage in TPR 1994 en in "De verjaring van de burgerlijke vordering al dan niet
voortspruitend voor een misdrijf eengemaakt : ja, maar hoe ?"R.W., 1994-1995, 1349 v.; door Ph. TRAEST in
R.W., 1994-95, 1325 v.; door M. FONTAINE & J.L. FAGNART, “Réflexions sur la prescription des actions en
responsabilité”, Revue générale des ssurances et responsabilités (RGAR) 1995 nr. 12502 - zij het dat de meningen
over de te hanteren termijnen wel uiteenlopen.
22 Enkele mogelijke kandidaten werden reeds aangegeven door. H. de RODE, “L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 21
mars 1995 et ses conséquences quant aux actions de responsabilité. Ou ‘La boîte de Pandore’”, Tijdschrift voor
verzekeringen 1996, (23) 27-28.
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De oplossing bestaat er dan ook in om de verjaringstermijn op algemene wijze in te korten tot een
duur van b.v. 5 jaar (het mag ook 3 zijn), mits deze termijn eerst begint te lopen wanneer de
aanspraakgerechtigde bekend kon zijn met de gegevens vereist om zijn aanspraak geldend te
maken.

Daarnaast kan mogelijks de bestaande dertigjarige termijn behouden worden, die dan reeds kan
beginnen te lopen op het ogenblik van de feiten zelf.

De belgische regering bereidt een wetsontwerp in die richting voor, doch enkel voor vorderingen
tot schadevergoeding. Mijns inziens moet de ingreep ruimer zijn, zoniet kan men zich nog lang aan
betwistingen van de grondwettigheid van korte verjaringen verwachten.

7. Mogelijke overheidsaansprakelijkheid bij “herlevende” aanspraken.

Een bijkomende vraag, die rijst sinds de invoering van de grondwettigheidstoetsing van wetgeving,
is die naar de mogelijke aansprakelijkheid - uit onrechtmatige daad- van de overheid voor schade
veroorzaakt door - het instandhouden van - ongrondwettige wetgeving. Het gaat meer bepaald om
de last die gedragen wordt door personen die aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige
daden die volgens de ongrondwettig bevonden regels op datum van het arrest van 21 maart 1995
reeds waren verjaard, voor zover zij zouden kunnen bewijzen dat zij die last (of een deel ervan)
hadden kunnen vermijden of afwentelen zo de ongrondwettige verkorting van de verjaring niet
door de wetgever in stand was gehouden.

De mogelijkheid zelf van zo’n aansprakelijkheid van de overheid (i.e. federale staat of deelstaat,
afhankelijk van wie de ongrondwettige norm heeft uitgevaardigd of wiens bevoegdheid het was de
ongrondwettige norm te wijzigen) is een logisch gevolg van de invoering van een grondwettig-
heidstoetsing, net zoals de mogelijke aansprakelijkheid van EG-lidstaten voor schade veroorzaakt
door - het uitvaardigen of instandhouden van - wetgeving in strijd met het gemeenschapsrecht23

                                                
23 Zie HJEG 19-11-1991 iz. Francovich en Bonifaci, nrs. 6/90 en 9/90 en vervolgens HJEG 5-3-96 iz. Brasserie du
Pêcheur t. Bondsrepubliek Duitsland en iz. Factortame Ltd., nrs. 46/93 en 48/93.
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een logisch gevolg is van de mogelijke toetsing van lidstatelijk recht aan gemeenschapsrecht24.
Wel is er hierover in België nog geen rechtspraak, en sommige schrijvers pruttelen tegen, maar
hebben eigenlijk geen been meer om op te staan.

Vanzelfsprekend is het voor een dergelijke aansprakelijkstelling niet voldoende dat ongrondwettige
wetgeving werd afgekondigd of - zoals in casu - instandgehouden. Minstens moet ook het bewijs
worden geleverd van een schade die daarmee in oorzakelijk verband staat. Dit is allesbehalve
vanzelfsprekend. De aansprakelijk gestelde persoon kan misschien wel aantonen dat hij wegens
zijn vertrouwen in het verjaard zijn van mogelijke aanspraken bewijsmiddelen heeft laten verloren
gaan, die hem van zijn aansprakelijkheid had kunnen bevrijden, of niet heeft gezorgd voor een
aansprakelijkheidsverzekering die de desbetreffende aanspraken - nog - zou dekken25. In beide
gevallen kan hij naar alle waarschijnlijkheid hooguit bewijzen dat hij door de onrechtmatige
overheidsdaad een kans heeft laten verloren zich te verweren c.q. behoorlijk te verzekeren, maar
ook slechts “het verlies van een kans” kan naar belgisch recht leiden tot een - gedeeltelijke -
aansprakelijkheid van de partij die dit verlies heeft veroorzaakt. Overheidsaansprakelijkheid valt
dan ook niet geheel uit te sluiten.

8. Besluit.

Het stelsel van verjaring waaraan in België gedacht wordt zou dicht in de buurt komen van het
stelsel van het NBW. Betekent dit nu dat er omtrent uiteenlopende verjaringstermijnen in
Nederland geen vragen kunnen worden gesteld ? Ik zou dit niet durven beweren. Afwijkende
verjaringstermijnen zijn sinds de herkodifikatie in Nederland veel minder talrijk, maar daarom nog
niet verdwenen. En zo kan ook daar de vraag blijven rijzen of deze afwijkingen redelijk
verantwoord zijn. Bovendien loont het steeds de moeite om over de gevolgen van grondwettig-
heidstoetsing op het vlak van de overheidsaansprakelijkheid eens nader na te denken.

                                                
24 Vergelijk in dezelfde zin M. LEROY, “Responsabilité des pouvoirs publics du chef de méconnaissance des
normes supérieures de droit national par un pouvoir législatif“, in La responsabilité des pouvoirs publics, Bruylant
Brussel 1991, 299 v.: A. van OEVELEN & P. POPELIER, De gevolgen van onrechtmatige wetgeving in het
Belgische recht, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland 1986, 26 v.
25 Het vraagstuk van de dekkingsgrondslag in de tijd voor verzekeringen - datum van de feiten, datum van het
verschijnen van de schade (loss occurrence) of datum van de aansprakelijkstelling (claims made) - is hierbij
vanzelfsprekend van groot belang, doch een bespreking daarvan zou ons hier te ver leiden.
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