
e2a9b91f-59d6-4623-8c7e-95f9ac22f8a4

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD 1997-1998 - nr. 42 - 20 juni 1998

Hierop sloot de voorzitter de discussie af met de vaststel-
ling dat nog vele vragen leefden, maar dat de tijd niet toe-
liet hierop in te gaan.

Hans DE WULF
Assistent Instituut voor Financieel

Recht Universiteit Gent

SECTIE VIII

Opbouw van een vastgoed-informatiesysteem in het kader
van het GIS-Vlaanderen

Na een heldere uiteenzetting en «demonstratie» van hun
preadvies voor referenten J. Sanders en ir. W. De Vos, wer-
den de deelnemers aan deze sectie terug tot de juridische
orde geroepen door respondent G. Van Hoorick die aan-
knoopte bij één van de open eindvragen van de referenten:
wat met de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de GIS-
participanten voor de gevolgen van foutieve informatie?

Het belang van deze vraag werd door de respondent geïl-
lustreerd aan de hand van een aantal hypothetische pro-
bleemgevallen. In een eerste geval liet respondent G. Van
Hoorick een gemeente een stedenbouwkundig attest afle-
veren op basis van de GIS-informatie, waarbij onjuiste in-
formatie werd verleend met betrekking tot de planologi-
sche bestemming van een perceel. De als bouwgrond ver-
kochte grond blijkt achteraf echter te liggen in agrarisch ge-
bied, zodat geen bouwvergunning kan worden verkregen
door de bouwlustige koper. De recente wijziging van het ge-
westplan bleek nog niet ingevoegd in het GIS op het ogen-
blik van het uitreiken van het stedenbouwkundig attest. In
een tweede geval was het de Vlaamse Landmaatschappij die
op basis van de GIS-informatie een landbouwer onjuiste in-
formatie verschaftte: de betrokken percelen zouden in een
streng beschermde zone zijn gelegen. Op basis van deze ver-
keerde informatie levert de landbouwer zijn mest in bij de
Mestbank en betaalt daarvoor een flinke heffing. Achteraf
blijkt echter dat de landbouwer had kunnen bemesten op zijn
weilanden en de heffing dus niet hoefde te betalen.

Respondent C. Van Hoorick heeft zich vervolgens afge-
vraagd of de klassieke civielrechtelijke aansprakelijkheids-
regelen (artt. 1382 e.v. B.W.) in deze en andere gevallen wel
altijd voldoende bescherming bieden voor de schadelijder.
Vooral het «foutvereiste» achtte de respondent precair. De
vraag rijst immers of het op zichzelf een fout is van een over-
heid verkeerde informatie te verstrekken. Deze vraag lijk t
volgens de respondent gekoppeld te zijn aan de vraag of de
betrokken overheid wel bevoegd is om de GIS-informatie
zelf te wijzigen, dan wel of zij louter fungeert als een door-
geefluik. Daarbij rijst tevens de vraag of van elke overheid
kan worden verwacht dat zij alle informatie kent die niet in
het GIS staat, maar eventueel actueler of correcter is dan
die in het GIS en of op de betrokken overheid een actieve
onderzoeksplicht rust.

Als men bovendien in beschouwing neemt dat vele parti-
cipanten aan het GIS meewerken en dat fouten zich kun-
nen voordoen zowel bij de inbreng van gegevens (onjuiste
basisinformatie), de opslag, de bewerking en het beheer van
de gegevens als bij de output, dan rijst de bedenking dat het
voor de schadelijder veelal moeilijker zal zijn om die instan-
tie te vinden die de fout heeft begaan. In zo'n complexe en

technische materie lijk t de bewijslast voor het slachtoffer on-
geoorloofd zwaar.

Uitgaande van de probleemstelling dat de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheidsregelen onvoldoende rechtswaarbor-
gen lijken te bieden voor de potentiële schadelijders, heeft
de respondent de opportuniteit van een wettelijke ingreep
te berde gebracht. Meer bepaald zou volgens respondent G.
Van Hoorick de wetgever kunnen voorzien in een systeem
waarbij de aansprakelijkheid gekanaliseerd wordt naar be-
paalde personen, bijvoorbeeld de GIS-producent of de GIS-
beheerder. Nochtans heeft hij er meteen ook op gewezen dat
zo'n kanalisatie van aansprakelijkheid niet zo vanzelfspre-
kend is. Met name zal volgens de respondent wellicht ook
een onderscheid moeten gemaakt worden naar soorten fou-
ten. Aldus rijst bijvoorbeeld de vraag of het wel aangewe-
zen is dat fouten inzake de output van gegevens door de wet-
gever zouden worden toegerekend aan de GIS-beheerder.
Deze laatste heeft immers niets te maken met fouten inza-
ke de output van gegevens.

Voorzitter Prof. Dr. L. Lavryssen besloot met betrekking
tot de discussie dat de uitbouw van een grootschalig GIS heel
wat vragen van juridische aard doen rijzen (zie hierover uit-
voeriger: L. Lavryssen en G. Van Hoorick, «Juridische as-
pecten van geografische informatiesystemen», in Flagis: Jaar-
boek 1994, L. Van Der Vliet (red.), Brussel, Flagis, 1995,43-
70) en dat het bijgevolg geraadzaam is om deze diepgaand
te onderzoeken vooraleer definitieve oriëntaties worden ge-
nomen.

Peter DE SMEDT
Assistent vakgroep Burgerlijk REcht (U. Gent)

SECTIE IX

De buitencontractuele aansprakelijkheid van de eigenaar
of exploitant van een onroerend goed en de verzekering

van de aansprakelijkheid

In zijn reactie op het heldere preadvies van Prof. A. Van
Oevelen, merkt respondent B. De Temmerman op dat niet
zozeer het onroerend goed zelf, maar wel de industriële ac-
tiviteit op het onroerend goed en de hinderlijke gevolgen er-
van aanleiding geven tot de buitencontractuele aansprake-
lijkheid van de eigenaar of exploitant. De industriële om-
wenteling noopte de wetgever ertoe voortdurend bijzonde-
re aansprakelijkheidsregelen uit te vaardigen teneinde nieu-
we problemen het hoofd te bieden, gaande van mijnschade
in het begin van deze eeuw, tot het thans pragende probleem
van de bodemvervuiling. De coördinatie van deze nieuwe
wetgeving met het gemeenrechtelijke aansprakelijkheids-
recht verloopt niet rimpelloos.

Een eerste vraag betreft de invloed van de milieurechte-
lijke bepalingen op het foutcriterium en op de evenwichts-
leer. Prof. A. Van Oevelen betoogt in zijn preadvies dat de
toename van wettelijke en reglementaire bepalingen die een
specifiek gebod of verbod inhouden aanzienlijk de kans ver-
hogen voor de eigenaar of exploitant van een onroerend
goed om een civielrechtelijke fout te begaan. De heer B. De
Temmerman verwijst in dit verband naar het art. 22 van het
Milieuvergunningsdecreet dat de exploitant van een inrich-
ting verplicht om «steeds de nodige maatregelen te treffen om
schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen (...)». In-

1504

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten [kimberley.vanmeerhaeghe@ldr.be]


