
HOOFSTUK 5 

Die Anglo-Amerikaanse- en Nederlandse reg 

I. Die vereiste verhouding tussen verweerder en dader 

1.1 Anglo-Amerikaanse reg 

I • I • I Inleiding 

Daar bestaan nie 'n algemeen aanvaarde omskrywing van die rele= 

vante verhouding tussen dader en verweerder vir die doeleindes 

van viaarious liability nie. Sommige skrywers gaan van die 

standpunt uit dat die relevante verhouding die is wat tussen 

master .en servant bestaan, welke verhouding ontstaan by die 

sluiting van 'n dienskontrak (aontraat of serviae). Hiervol= 

gens is dit dan belangrik om te bewys dat daar tussen dader en 

verweerder 'n kontraktuele diensverhouding bestaan het ten tye 

van die pleeg van die onregmatige daad, 1 Die probleem is dat 

middellike aanspreeklikheid in die positiewe reg nie slegs voor= 

kom in gevalle waar die verhouding tussen dader en verweerder 

die tussen werkgewer en werknemer is nie. Dit verplig sommige 

van hierdie skrywers om uitsonderings op die werkgewer- werkne= 

merverhouding te formuleer. 2 Meesal word sulke verhoudings be= 

Atiyah Viaarious Liability 3 en 31; Baty Viaarious Liability 
37; James Torts 379; Winfield & Jolowicz Tort 252. In die 
Seaond Restatement Agenay vol I par 2 word middellike aan= 
spreeklikheid onder die hoof agenay behandel omdat 'n master 
blykbaar as 'n soort prinaipal gereken word en servant as 
'n spesie van agent. 

2 James (aw 379) sien bv die aanspreeklikheid van die voer= 
tuigeienaar vir die nalatige bestuur daarvan deur iemand 
anders as sy werknemer in die loop van sy diensverpligtinge 
as ..•. something sui generis (vgl ook 393 en 394 ev van sy 

.werk). Atiyah (aw 3) verklaar: ••. only in the aase of mas= 
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3 skryf as die tussen principal en agent. 1 n Definisie is eg=' 

ter onmoontlik weens die verskeie ongelyksoortige verhoudings 

wat hier ter sprake is. 4 Op die ou end is die voorstaanders 

van hierdie standpunt verplig tot die bespreking van 'n paar 

verhoudings anders as die master-servant-verhouding wat onder 

sekere omstandighede relevant mag wees vir die doeleindes van 

middellike aanspreeklikheid. Om egter sulke verhoudings te 

beskryf as die tussen principal en agent is onbevredigend en 

verwarrend. 5 

Die .oorgrote meerderheid skrywers verwys na 'n spesifieke ver= 

houding tussen dader en verweerder vir die doeleindes van mid= 

dellike aanspreeklikheid. Terselfdertyd skep hulle verwarring 

deur so 'n verhouding te beskryf as die tussen master en ser= 

vant en daaraan 'n ander inhoud te gee as wat daarmee in diens= 

kontraktuele sin .bedoel word. 6 

ter and servant is there any general rule imposing liabili= 
ty in all circumstances~ whereas in the other two· types of 
relationships~ vicarious liability exists in particular 
situations only •••••• 

3 Atiyah aw 3 en veral 99 ev. 

4 Dit sluit verhoudings in soos die tussen prinsipaal en ver= 
teenwoordiger; lasgewer en onafhanklike kontrakteur; eie= 
naar en bestuurder van motorvoertuie; die tussen vennote; 
mede-eienaars (Atiyah aw II6 en I22); baljus en eienaars 
van inbeslaggeneemde goedere (Atiyah aw I36). 

5 Winfield & Jolowicz (aw. 533) het as gevolg hiervan die ge= 
bruik van die begrippe totaal verrny. Vgl ook Second Be= 
statement Agency Vol I par I en 2. 

6 Heel indrukwekkend verklaar Salmond Torts 609: The rela= 
tionship of master and servant must exist between the de= 
fendant and the person committing the wrong complained. 
By die omskrywing van die verhouding op 605 en 615 van die 
werk word 'n servant egter gesien as enigiemand wat werk 
vir 'n ander verrig onderworpe aan lg se reg op beheer. 
Sulke persone is beslis nie altyd werknemersnie. Vgl ook 
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'n Servant word dan beskryf as enige persoon wat iets vir of 

namens 'n ander doen onderworpe aan die master se reg op be= 

heer. 
7 

Dit blyk egter dat die terme master en servant heel= 

temal willekeurig vervang word met employer en employee, prin= 
8 aipal en agent. Op sigself het die laasgenoemde twee terme 

baie betekenisse. Dit kan persone aandui wat in 'n dienskon= 

traktuele verhouding tot mekaar staan, of 'n lasgewer en on= 

fh kl 'k k t k ~f . . 1 d' 9 a an l e on ra teur, o pr1ns1paa en verteenwoor 1ger. 

Verder kan 'n agent ook eenvouding 'n persoon wees ••• who is 

authorised to do anything on behalf of another •... 10 Die 

willekeurige gebruik van die begrippe master, servant, employ= 

er, employee, principal en agent by middellike aanspreeklik= 

heid is beslis verwarrend. 

Vervolgens word die mees algemene relevante verhoudings kortliks 

afsonderlik bespreek. Hulle is die dienskontraktuele werkge= 

Clerk & Lindsell Torts § 203 (sien egter die onsekerheid 
op § 254 van die werk) en Street Torts 440. 

· 7 Vgl bv die vorige vn. Dit is opmerklik dat die skrywers 
wat die reg op beheer as kriterium vir die vereiste middel= 
like aanspreeklikheidsverhouding sien, nooit presies aan= 
toon waarop die master so 'n reg het nie. Hulle verwys of 
net na 'n blote reg op beheer, of na 'n reg om.die servant 
te beheer, 6f om sy handelinge of die manier van uitvoering 
van die werk te beheer of sy beheer oor die sg incidental 
features of the work. Wat die bron van sy reg is word ook 
nooit aangetoon nie en dit blyk ook duidelik dat 'n kon= 
traktuele verhouding tussen master en servant nie altyd 
'n vereiste is nie (Vgl bv Salmond aw 615). 

8 Vgl die skrywers in vn 6 hierbo aangehaal; Atiyah aw 102; 
Baty aw 37; Stoljar Agenay 7 ev. 

9 Baty aw 37; Stoljar aw 5 ev. 

10 Atiyah aw 100 en 106. 
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wer - werknemerverhouding, die verhouding tussen 'n werknemer 

van 'n ander en 'n persoon wat die werknerner leen of huur; die 

lasgewer-onafhanklike kontrakteurverhouding.en die prinsipaal 

- verteenwoordigerverhouding. 

1.1.2 Die dienskontrak en die werkgewer-werknemerverhouding 

Die bron van hierdie verhouding is die dienskontrak of contract 

of service. 11 Die regspraak en skrywers kon egter nog geen 

aanvaarbare definisie vir die dienskontrak formuleer nie en 

volstaan meestal deur aanwysing van enkele basiese kenmerke 

daarvan. 12 In hierdie verband wor4 baie verwys na die uit= 

eensetting geformuleer deur die House of Lords in Short v J& 
W Henderson Ltd. 13 Volgens hierdie saak is die basiese ken= 

merke va~ die dienskontrak die volgende: die vrywillige keuse 

van die werkgewer oor wie vir hom kan werk; die betaling van 

vergoeding vir die gelewerde werk; die reg Van beheer oor die 

manier van uitvoering van die werk en die werkgewer se reg 

om sy werknemer te ontslaan. 14 Hierdie uiteensetting word 

II Atiyah aw 35 ev. Vir 'n volledige reeks artikels oor die 
aard en inhoud van die dienskontrak, sien Friedman 116 New 
LJ 11,67, 207, 327, 383, 719, 775, 857 en 915. 

12 Atirah.aw 37 en 38. 

13. (1946) 174 LT 417 (HL) op 421; Sien ook Atiyah .aw 36; Clerk 
&.Lindsell aw § 204; Salmond aw 611. 

14 Vgl ook Denham v Midland Employers Mutual Assurance 1955 
2 OB 437 (CA) op 446: Among the common features of a ser= 
vice contract ar~ the obligation by the employer to employ 
a man and to pay him an agreed or proper wage~ and a right 
to control his service and the manner in which he performs 
them~ and to dismiss him if reasonable cause is shown and 
on the workman's side~ he must obey all reasonable direc= 
tions, present himself for work at an agreed hour~ and 
continue to work for the agreed period~ and will be guilty 
~t~b~~~h of contract if he refuses to perform these obli= 
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egter ook dikwels as vaag en onduidel~k verwerp. 15 Die feit 

dat geen spesifieke definisie van die dienskontrak bestaan nie 

is blykbaar nie altyd ·'n bron van groot bekommernis nie omdat 

dit in die oorgrote meerderheid van gevalle geen probleem is 

om 'n dienskontrak te identifiseer nie. 16 

Die sogenaamde aontrol test was egter vir 'n baie lang tyd as 

die enigste toets vir die bestaan van 'n dienskontrak beskou! 7 

Oorspronklik was die standpunt dat daadwerklike beheer oor 

die optrede van 'n werker uitwys dat laasgenoemde 'n werkne~ 

mer (servant) is. 18 If the errrployer aan aontrol a man as to 
the manner in whiah his work is to be done then it was said 

·the man is a servant, otherwise he is. not. 19 Dikwels was die 

gevolg van hierdie siening dat 'n werkgewer direk aanspreeklik 

is vir die onregmatige dad,e deur sy "tverknemer gepleeg in die 
20 uitvoering van sy werk. Daar was ook 1n baie sterk vermoede 

15 Sien r Mackenna in .Ready Mixed Conarete v Minister of Pen= 
sions 1968 l.AZZ ER 433; Spencer Weisbard "Defining the 
Contract of s·ervice" 118 N~w LJ 889. Vir 'n lang lys van 
beslissings in die Amerikaanse reg waarin die reg van be= 
beer as kriterium gebruik is, sien Childress 5 StMary's 
LJ (1973) 196 op 197 voetnotas 6 en 7, Childress verklaar: 
Attaak has been direated at aontrol's various and inaon= 
sistent results. whiah stem from its diffiaulty or total 
laak of appliaation in some aases (199). Sien ook Win= 
field & Jolowicz aw 528. 

16 Clerk & Lindsell aw ~ 203; Stevenson. Jordan & Harrison 
v Maadonald and Evans 1952 I TLR 101 (CA) op Ill. 

17 Atiyah aw 40 ev; Winfield & Jolowicz aw 527. 

18 Atiyah aw 40 ev voer 'n uitvoerige bespreking hieroor. 

19 James aw 381. Sien ook Street aw 437; Winfield & Jolowicz 
aw 528. 

20 Has he taken a little more trouble in instruating n~s 
servant. or in superv~s~on of the servant's performanae 

. '"~ of the task. he might have seaured the performanae of the 
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teen 'n werkgewer-werknemerverbouding indien 'n persoon vir 

'n ander werk verrig wat 'n sekere vaardigbeid vereis bet 

en die employer bierdie vaardigbeid nie gebad bet nie. 1 

· Hierdie siening betreffende control word egter nie meer ge= 

buldig nie. 2 Daadwerklike bebeer oor die bandelinge van 'n 

werknemer was oor die algemeen slegs moontlik in die stadium 

toe die industrie ongekompliseerd was. By 'n stelsel waar 

arbeiders gewerk bet onder die toesig van 'n persoon wat die= 

selfde of meesal 'n groter bekwaaroheid besit bet ten opsigte 

van-die manier waarop die spesifieke werk gedoen moes word, 

was dit maklik om te begryp dat 'n werkgewer aan sy werknemer 

nie net kon voorskryf wat gedoen moet word nie, maar ook hoe 
3' 

dit gedoen moet word. 

In 'n veranderde en geindustrialiseerde wereld is dit beden= 

daags dikwels die werker wat die bekwaaroheid en die tegni~se 

kennis besit en nie sy werkgewer nie. Dit bet veroorsaak dat 

die verbouding tussen werkgewer en werknemer gekompliseerd 

geraak bet en die toets van "bebeer" in die meeste gevalle 

work without the injury (Atiyab aw 40). Vgl ook Street 
aw 436 voetnota I daar en 76 Yale LJ 807 op· 810 (skrywer 
onbekend). 

James aw 381: Thus for.example at one time~ since they 
lacked this power of.control~ hospital authorities were 
held not to be vicarious responsible for the activities 
of their staff involving professional care and skill. 
Sien ook Clerk & Lindsell aw § 204 en vn 16 daar. 

2 Atiyab aw 40 en 41 bo; Cassidy v Minister of Health 1951 
2 KB 343 op 352. 

3 Street aw 437; Atiyab aw 45; James aw 381; Clerk & Lind= 
sell aw § 204; Kabn-Freund 14 MLR 1951 504 op 505; Win= 
field & Jolowicz aw 527 en 528. 
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geen betekenisvolle rol kon vervul nie. 4 Hierdie toets bet 

sedertdien 'n gedaanteverwisseling ondergaan en die klem het 

verskuif vanaf daadwerklike fisiese beheer na die reg om se= 

ke~e inst~uksies aan die werker uit te reik ten opsigte van 

die uitvoering van 'n spesifieke taak of take. 5 Hierdie 

"reg op beheer" is egter op sigself 'n vae begrip en in geen 

definisie formuleerbaar nie. 6 Talle verduidelikings is aan= 

gebied om helderheid daaroor te verkry. Meestal word heden= 

daags verduidelik dat hiermee bedoel word dat 'n persoon, ten 

einde as werkgewer te kwalifiseer, beheer moet he oor die so= 

genaamde inaidentat features of emptoyment. 7 Die skrywers 

en howe druk bulle gewoonlik so uit dat 'n werkgewer 'n reg 

van beheer moet he ten opsigte van ..•• the "when" and "whe:t'e 11 

of the .wo~k. 8 Andersyds word na 'n maste~enemptoye~ ver= 

4 Atiyah aw 47; Childress 5 St Ma~'s LJ (1973) 196 op 197 
en veral 199; Kahn-Freund 14 MLR 505 op 506 en Seaond Re= 
statement Agenay Vot I pa~ 220 op 486. Dit is interes= 
sant dat die samestellers van die Seaond Restatement die 
grondslag van die werkgewer-werknemerverhouding baseer 
op die bestaan van 'n reg van beheer oor die fisiese han= 
deling van die werknemer (sien vn 8 hieronder) maar later 
self erken dat so 'n verhouding nie noodwendig so 'n reg 
veronderstel nie (sie~ pa~ 220 op 487). 

5 Atiyah aw 126 en 127; Salmond Torts 611-613. 

6 'sien Atiyah se hewige kritiek teen hierdie toets op 45 ev 
van.sy werk. Volgens Winfield & Jolowicz aw 528 is die 
toets 'n fiksie. 

7 Atiyah aw 4 7; Mersey Doaks and Harbour BoaY'd v Coggins & 
G~iffiths 1946 2 Att ER 345 (HL); Kahn-Freund 14 MLR 504 
op 506/7. 

8 Me:t'sey Doaks and Harbour Board v·coggins and GY'iffith su= 
pra;Kahn-Freund 14 MLR 504 op 506-7; Salmond aw 613. In 

die Seaond Restatement Agenay Vot I par 220 egter word 'n 
seY'vant gedefinieer as .•• a person emptoyed to perfo:t'm 
serviaes in the affairs of another anllMho 1,1ith respeat 
to the physiaat aonduat in the pe:t'formanae of the serviae 

370 



wys as 'n persoon wat die reg het om aan 'n werker voor te 

skryf wat hy moet doen, wanneer hy dit moet doen en waar hy 

dit moet doen. 9 Nader as hierdie algemene aanduiding het 

skrywers, volgens my kennis, nog nie gekom nie en bly die 

inhoudelike betekenis van die reg op beheer vaag en dikwels 

onbedu:i!dend. 10 

Hedendaags word aanvaar dat die reg op beheer op sigself 

nie die enigste aanduiding van die bestaan van 'n dienskon= 

trak en diensverhouding is nie. 11 In die beslissing Ready 

Mixed Conarete Ltd v Minister of Pensions 13 het r Mackenna 

drie vereistes gestel waarna gesoek moet word ten einde uit 

is subjeat to the otherfs aontrol or right to aontrol 
(ek onderstreep). 

9 Salmond aw 612 ev; Clerk & Lindsell aw ~ 203 ev; W.in= 
field & Jolowicz aw 527; Atiyah aw 45 ev. 

10 Indeed ••• employer's aontrol in any realistia sen1e al= 
most vanished and~ while the thrown to the employer, that 
he at least has the right to aontrol the work~ may serve 

to keep the prinaiple verbally intaat~ it fails to 
aonaeaZ the faat that it is obvious rationalism (Steffen 
2 Univ of Chiaago LR 501 op 506 en ook sy opmerking op 
531 vn 128.) 

11 Sien Ready Mixed Conarete v Minister of Pensions 1968 1 
AlZ ER·433· op 441: An obligation ·to db work subjeat to 
the other party's aontrol is a neaessary~ though notal= 
ways a suffiaient aondition of a aontraat of serviae. 
Sien ook Market Investigations Ltd v Minister of Soaial 
Seaurity 1969 2 0B 173 op 183 ev. Atiyah (aw 38) ver= 
klaar: it is now alear that it is impossible to define 
a aontraat of serviae in the sen~e of stating a number 
of aonditions whiah are both neaessary to~ and suffiaient 
for, the existenae of suah a aontraat (ek onderstreep). 

13 Sien die vorige vn. 
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die feite 'n afZeiding van 'n diensver>houding te maak. 

Eerstens moet dit blyk dat die werker onderneem het om teen 

die betaling van 'n loon of ander vergoeding, sy eie vaar>dig= 

heid in die uitvoering van die werk te gebruik. 14 Tweedens 

moes die werker, uitdruklik of by implikasie, onderneem het 

om tydens die uitvoering van die werk onderhewig te wees aan 

'n genoegsame gr>aad van beheer> deur die ander kontraksparty! 5 

Derdens moet die ander bepalings van die ooreenkoms ver>soen= 

baar> wees met die wese van 'n diensver>houding. 16 Die hof 

·bet hierdie uiteensetting gemaak veral omdat die basiese ken= 

·merke soos in die Shor>t-saak supr>a uiteengesit, behalwe vir 

die vereiste van die reg op_beheer, geen onderskeid tussen 

'n' dienskontrak en enige ·ander kontrak uitwys nie. 17 Omdat 

'n werkgewer onder verskillende omstandighede verskillende 

grade van beheer mag.he, vereis die hof slegs dat hy 'n ge= 

noegsame gr>aad van beheer> moet he. Hierdie beheer hoef nie 

. inderdaad uitgeoefen te word nie, solank die werkgewer maar 

·i4 Fr>eedom to do a job by one's own hands, or> by another> 1s, 
is'inaonsistent with a aontraat of serviae, though a 
Zimited or oaaasionaZ power> of deZegation may ~ot be. 
So 'n delegasie is bv geldig in 'n geval waar die werk= 
nemer siek is en 'n ander in sy plek stuur om te werk. 
·(441 van die verslag). Atiyah behandel hierdie kwes= 
sie breedvoerig op 59 tot 61 van ,sy werk. 

15 440 van die·verslag. 

16 ibid 

17 439. 
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18 
die reg om dit uit te oefen, voorbehou het. Die inhoud 

van die reg word beskryf as die bevoegdheid om te kan besluit 
19 wat gedoen moet word, waar en wanneer dit gedoen moet word. 

Wat die hof egter nie aandui nie, is wanneer die werkgewer 

genoegsame beheer, of 'n reg op genoegsame beheer sal he. 20 

Daar is ook nie aangedui wat die hof as die wese· van 'n dienss 

kontrak beskou nie. Moontlik bedoel die hof dat die ander 

terme van die ooreenkoms nie moet hots met die eerste twee 

vereistes nie. As gevolg van hierdie probleme is dan ook 
. 1 

heelwat kritiek teen die uitspraak uitgespreek. Hieronder 

sal aangetoon word dat die skrywers meesal geneig is om na 

'n aantal faktore te verwys wat relevant mag wees vir die 

doeleindes van die vasstelling van die diensverhouding. 

18 440 D en E. The right need not be unrestricted. What 

matters is lawful authority to aommand~ so far as there 
is saope for it and there must always be some room for 
it3 if only in inaidental or aollat'eral matters. 
Die laaste gedeelte van die aanhaling dui inderdaad die 
inhoudelike minimum van hierdie reg op beheer aan. Daar= 
aan word volgens Winder (80 LOR 162) selfs voldoen •••• 
if the master aan aontrol the servant's time •... (T)he ul= 
timate test .•• would seem to be the right to say '~ow 
do this" rather than the right to say3 "do it this way". 

19 440. 

20 Weisbard 118 New LJ 889 verklaar op 891: ••• (C)ondition 
(2) .... (sien die vorige bl vanaf tweedens) ••• gives rise 
to the diffiaulty3 sinae in reality it begs the question3 

for to the question how muah aontrol suffi'aes~ the re= 
ply given is that the aontrol must be of suffiaient de= 
gree to aonstitute the relation of master and servant. 
But in the absenae of a stipulated standard of aontrol3 

the definition is airaular3 • and the basia question remains. 

Sien vorige vn asook Clerk & Lindsell aw ~ 207; Winfield 
& Jolowicz aw 529; Market TnvestigaUons " 141:nister of 
Soaial Seaurity supra op 183. 
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Van spesifieke essensiele vereistes vir die bestaan van 'n 

diensve!houding is daar blykbaar nie sprake nie. 'n Logiese 

benadering, alhoewel nie algemeen aanvaar nie, is die van 

Lord Denning in Stevenson. Jordan and Harrison Ltd v Maa= 
2 donald. Hy het die volgende opmerking gemaak: One feature 

whiah seems to run through the instanaes is that. under a 

aontraat·of serviae. a man is employed as part of the busi= 

ness •.•• ~ Hy het hierdie siening in Bank voor Handel en 

Saheepvaart NV v Slatford herhaal, maar in plaas van die 

woord business die woord organisation gebruik. • •• I would 

observe that the test of being a servant does not rest now=· 

adays on submission to orders. It depends on whether the 

person is part and parael of the organisatio~. 5 Die toets 

wat Lord Denning voorgestel het ter bepaling.van die werk= 

gewer-werknemerverhouding staan bekend as die organisation 

test. Hierdie standpunt van Lord Denning is ongetwyfeld ge= 

motiveer deur die feit dat geen ander regter of skrywer daar= 

in kon slaag om die essentialia van 'n dien'skontrak aan te 

dui nie. 6 Meesal word bloat na 'n aantal faktore verwys wat 

onder sekere omstandighede een of ander relevantheid tot 

die werkgewer- werknemerverhouding het. 7 Atiyah het byvoor= 

2 (1952) I TLR IOI. Sien die kritiek teen hierdie toets 
deur Atiyah aw 3.8. 

3 I I I. 

4 I953 I QB 248. 

5 295 

6 Hierdie toets word deesdae al hoe meer aanvaarbaar gevind, 
Sien Weisbard Il8 New LJ 889 op 890 ev; Gow 32 Australian 
LJ 183 op 193; Prosser Torts 460; Fleming Torts 3I8; Kahn
Freund 14 MLR 504 op 506. 

7 Atiyah aw 38. 
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beeld twee hoofstukke van sy boek aan die uiteensetting van 

hierdie faktore gewei. Sy bespreking skep egter die probleem 

dat dit onduidelik is waarom hy net sekere faktore as rele= 

vant vir die bestaan van 'n dienskontrak beskou en ander nie? 

Hierdie metode het tot gevolg dat die indruk by die leser ge= 

laat word dat daar 'n duisternis faktore is wat vir die be= 

paling van 'n diensverhouding relevant is sonder dat 'n mens 

weet waarom hulle relevant is. Dit wil voorkom asof Lord 

Denning juis deur hierdie voorgestelde organisation test ge= 

. poog het ·om 'n aanknopingspunt te verskaf. Daar moet dus 

na faktore gesoek word op grond waarvan vasgestel kan word 

of die dader deel van die besigheid of organisasie van die 

verweerder geword het of nie. Dit moet egter nie uit die 

oog verloor word nie dat dit 'n wesentlike kenmerk van die 

verhouding tussen werkgewer en werknemer is dat hulle oor= 

eenkom dat die een vir die ander werk sal verrig. 10 Daarom 

behoort dus bepaal te word of die werker ten opsigte van die 

werk wat hy moet doen, ingeskakel word by die besigheid of 

organisasie van 'n ander of nie. Word bevind dat die rele= 

vante faktore op sodanige inskakeling dui, kan die werker 

servant aan~emerk word. 

'n Verdere motivering vir die toepassing van hierdie toets 

en die verwerping van die oontroZ test is geleein die feit 

dat die Industriele Revolusie veroorsaak het dat die vroeere 

8 Hoofstukke 5 en 6. 

9 Atiyah verwerp byvoorbeeld die reg op beheer -kriterium 
sowel as die organisation test as die toetse vir die 
bestaan van die diensverhouding. 

10 Friedman 116 New LJ 11. 
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.onderborige arbeider 'n bekwame ambagsman geword bet en in 

. baie gevalle verkies bet om sy·werk onafbanklik en selfstan= 

dig te verrig. 
1 

Almal kon of wou nie bierdie rigting kies 

nie en in plaas daarvan om sy bekwaamhede in 'n eie besig= 

beid of onderneming toe te pas, is by ingeskakel by die on= 

derneming, bedryf of besigbeid van 'n ander. Aanvanklik was 

bierdie persone steeds beskou as die onderborige van die on= 
. 2 

dernemer, m·aar lateraan bet dit duidelik geword dat direk= 

te bebeer in die meeste gevalle onmoontlik en selfs ondoen= 

lik was. 3 Die werkgewer of ondernemer bet eenvoudig nie 

meer belang gestel in die gesag wat by oor die persoon van 

'n ander bet nie maar was meer daarop ingestel om daardie 

persoon in te skakel by sy onderneming tot suksesvolle ont= 

wikkeling en uitbouing daarvan. Sy doel is dus eerstens die 

beboorlike organisering van die werkers in sy besigbeid. 

Hiervoor is dit nodig om met die werker ooreen te kom dat 

laasgenoemde aan bierdie reg tot organisering onderbewig 

sal wees. 4 Hy skakel in en word onderbewig aan verpligtinge 

in.verband met die aard van sy werk, die plek van werk, sy 

werkstyd en.moontlik ook die metode van uitvoering van die 

. werk. Hierdie faktore, en ander wat bygevoeg kan word, dui 

'! Dit bet die ontstaan van onafbanklike kontrakteurs bete= 
ken. Vir 'n baie~interessante artikel bieroor sien·Jacobs. 
"Are Independent Contractors really. Independent?" 3 
De Paul LR 23 vanaf 42. · 

2 Kabn-Freund 14 MLR 505 veral 506, 

3 ibid. 

4 Kabn-Freund 14 MLR 507 en 508; Friedman 116 Ne~ LJ II op 
12. Vgl die uitspraak van ~ Mocatta in Whittake~ v Mini= 
ste~ of Pensions and National Insu~anae 1966 3 All EH 
531 asook Weisbard 118 Ne~ LJ op 890 
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dus meer op die organisering van die werker om hom effektief 

by die aktiwiteite van die onderneming. in te skakel. Afhang= · 

·ende egter van die aard van die besigheid, onderneming of 

organisasie, word werk dikwels nie slegs deur die eie werks= 

mense verrig nie, maar ook deur ander. Indien die ooreen= 

koms met 'n werker nie daarop dui dat hy by die organisasie 

inskakel nie, of indien die faktore wat op so 'n inskakeling 

dui tot 'n groot mate ontbreek, is. die persoon 'n onafhank= 

like kontrakteur en nie 'n werknemer nie. 5 Omdat 'n ooreen= 

koms e,gter dikwels vaag en onvolledig is en die regte en 

verpligtinge van partye daarom moontlik nie presies bepaal= 

baar is nie, sal spesifieke handelsgebruike en ander omstan= 

dighede ook gebruik kan word om vas te stel of die werker 

deel van die organisasie of besigheid van die ander vorm. 6 

Of hierdie toets egter algemeen aanvaar is, is te betwyfel. 7 

Die meeste skrywers verklaar hedendaags eenvoudig dat in 

talle gewysdes heelwat faktore aangedui is wat vir die vas= 

stelling van die werkgewer-werknemerverhouding relevant mag 
8 wees. Hierdie faktore word egter nie as essensiele vereis= 

tes vir die verhouding beskou nie, maar kan, volgens die 

skrywers, deur die hof gebruik word by die uitvoering van 'n 

5 Sien Lord Denning se uitsprake in die Stevenson- en Bank 
voor Handet-sake supra. 

6 Sien Argent v Minister of SooiaZ Seaurity ( 1969) 5 Knights 
Industrial Reports 344 vanaf 346. 

7 Sien Atiyah aw 38 

8 Sien Atiyah aw 38; Bryant Smith "Cumulative Reasons and 
Legal Method" 27 Texas LR 451 op 458 ev en 465. 
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sogenaamde balancing operation by die bepaling van die aard 

van die verhouding. · Dit beteken dat die hof deur die toepas= 

sing van die faktore op 1n oorwig van waarskynlikheid kan 

besluit of die werker ·,n werknemer is of nie. 9 

Die belangrikste faktore wat, volgens skrywers, in hierdie 

verband relevant is, is die volgende: in wie se voordeel of 

tot wie se profyt word die werk verrig; wie dra die finan= 

siele verliese van die werk; wie is die eienaar of regheb= 

bende van die gereedskap waarmee die werk verrig word; wie 

het 'n reg om die manier van uitvoering van die werk te be= 
10 beer; wie stel die werker aan; wie vergoed hom op welke 

manier; wie kan hom ontslaan; wie wys die plek aan waar die' 
i I werk gedoen moet word en die tyd wanneer gewerk moet word. 

Geen spesifieke voorkeur word aan enige van hierdie faktore 

verleen nie. Volgens die skrywers kan die hof uit die ge= 

tuienis en die omstandighede van die saak besluit of die be= 

trokke persone werkgewer en werknemer was. Op hierdie manier 

.word van die reg op beheer as essensiele kriterium vir die 

·.master-servant- verhouding afstand gedoen deur dit te degr~= 

. de~r tot 'n faktor wat moontlik relevant kan wees by die be= 

9 Atiyah t a p. 

10 As gesag vir hierdie eerste 4 punte wat genoem word s'.ien 
Atiyah aw 17 ev 40 ev en 64 ev; Fleming Torts 317 en ver= 
al die beslissing in Montreal Locomotive Works v Mon= 
treal and A-G 1947 1 DLR 161 op 169. Hierdie eerste 4 
punte word ook deur Smith 20 Columbia LR 333 op 334 ev 
en Douglas 38 Yale LJ 594 op 595 ev as die sg earmarks 
van die entrepreneur beskou vir die doeleindes van die 
entrepreneurs test. Sien 38 ev hierbo. 

11 Sien Atiyah aw 50 ev 53 even 63 ev; Fleming Torts 317; 
Winfield & Jolowicz aw 528 ev en veral Market Investi= 
gations v Minister of Soaial Security 1969 2 QB 173. 
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paling van hierdie verhouding. 12 

Die toepassing van middellike aanspreeklikheid is nie beperk 

tot die werkgewer-werknemerverhouding nie. Die vasstelling 

en beskrywing van die verhouding tussen dader en verweerder 

in gevalle waar van 'n werkgewer-werknemerverhouding nie spra= 

ke is nie, het oneindig probleme veroorsaak. Moontlik kan 

aangevoer word dat dit veral in hierdie gevalle is waar die 

toepassing van hierdie organisation test meer praktiese waar= 

de het. Die genoemde faktore kan aandui dat 'n werker inge= -

skakel is by die organisasie of besigheid van die verweerder 

sonder dat daar noodwendig 'n contract of sePVice tussen hul= 

le bestaan bet. Ook in gevalle waar B vir A sonder vergoe= 

ding werk verrig, mag die faktore moontlik aandui dat B vry= 

wiZZigZik ingeskakeZ het by A se organisasie of besigheid en 

A daarom aanspreeklik is vir die onregmatige dade deur B ge= 

pleeg in die uitvoering van sy werk. 13 Hierdie toets is 

veral handig in gevalle waar A sy werknemer aan C geleen of 

verhuur het en die werknemer in die loop van die uitvoering 

daarvan skade veroorsaak. Gewoonlik is daar 'n taamlike on= 

sekerheid oor wie van A of C in hierdie omstandighede aan= 

spreeklik moet wees. 

1.1.3 Die ve-rhouding tussen 'n werknemer van 'n ander en 'n 

persoon wat die werknemer huur of leen vir die uitvoe= 

ring van werk 

Volgens die Engelse en meeste Amerikaanse howe is die reg op 

12 Si~n Market Investigation v Minister of SociaZ Security 
supra op 184 en 185. 

13 Heelwat gevalle van middellike aanspreeklikheid kan dan 
in sulke omstandighede voorkom ~n word gewoonlik beskryf 
as ZiabiZity for casuaZ deZegation of work. Sien Salmond 
aw 615;-winfield & Jolowicz aw 533 en ook die aantekening 
van Lord Denning in 63 LQR 517. 
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beheer wel 'n essensiele faktor by die vasstelling van aan= 

spreeklikheid in gevalle waar A sy masjinerie en toerusting 

tesame met sy'werknemer/operateur aan B verhuur of leen en 

die werknemer in die loop van die werk skade of nadeel ver= 

oorsaak. 14 Die vraag is dan wie die reg op beheer oor die 

werknemer gehad het tydens die veroorsaking van die skade of 

nadeel. 15 Gewoonlik word hiermee heelwat probleme ondervind! 6 

Dit het dikwels geblyk dat beide die gener>aZ errrpZoyel' enspe= 

aifia errrpZoyel' beheer oor die geleende werker het. 17 Die 

howe het in sulke gevalle nogtans uit hul pad gegaan om 'n 

spesifieke "werkgewer" uit te sonder deur te probeer aandui 

d h b h . hA 18 D' • . d' at y meer e eer sou e. ~e opvatt~ng was eenvou ~ng 
. 19 

dat slegs een van hulle aanspreeklik kan wees. In die 

14 Aanspreeklikheid in hierdie gevalle word ook beskryf as 
aanspreeklikheid •••• foX' sePviae pPo .haa viae (Clerk 
& Lindsell aw § 215). 

15 Mepsey Doaks and HaPboUP BoaPd v Coggins and Gl'iffith 
1946 2 AU ER Winfield & Jolowicz aw 531. Gewoonlik word 
in sulke gevalle · gebruik gemaak van die begrippe genePaZ 
of pePmanent errrpZoyep en speaifia errrpZoyel' teraanduiding 
van die persoon wat uitleen. In die meeste gevalle word 
bevind dat die pePmanent errrpZoyep die reg van beheer het 
omtede dit vir hom moeilik is om te bewys' dat hy hier= 
die reg van beheer oorgedra het. Sien ook Clerk & Lind= 

. sell aw ~ 215; 76 YaZe LJ 807 op 808 ev; Childress 5 
· St MaPy LJ 196 op 196 en 197. 

16 · Vgl Smith "Scope of the Business: The Borrowed servant 
problem" 38 Miahigan LR 1222 op 1229; Childress 5 St 
MaPy 1s LJ op 199. 

17 Childress 196 op 197 en 198. 

18 Childress 198; MePsey Doaks and HaPbouP Boapd v Coggins 
and Gl'iffith su:pr>a. 

19 Vgl Mechem OutZine of the Law of Agenay op 313 P~l' 460. 
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Amerikaanse saak GordOn v SM Byers Motor Car Co 1 bet die hof 

egter bevind dat beide die. algemene en. spesifieke werkgewer 

'n reg van beheer oor 'n werker gehad bet, dat albei uit die 

werk baat gevind bet en aZtwee daarom aanspreeklik is vir die 

onregmatige.daad deur die werknemer gepleeg in die loop van 

sy werk. Solidere aanspreeklikheid in hierdie gevalle is 

sedertdien verskeie kere in Amerika bevind. 2 In die resente 

Kaliforniese beslissing Strait v HaZe Construation Co 3 bet 

die hof egter die reg op beheer:..kriterium totaal verwerp4 en 

verklaar dat 1n behoorlike beslissing in die borrowed servant

gevalle slegs bereik kan word deur die toepassing van die aZ= 

Zoaation of risk- of resourae aZZoaation-teorie. Hiervolgens 

is dit nodig om oor die, volgende punte te beslis: w'ie van 

bulle was die beste in staat om hom te.verseker teen die ri= 

siko's van die werk; wie was die beste in staat om behoorli= 

ke voorsorg teen skadeveroorsaking te tref; wie was in die 

beste posisie om op grond van ondervinding van die tipe werk 

wat die dader moes verrig 1n akkurate vooruitberaming be= 

treffende die koste van die gevolge van die risiko te maak; 

wie van bulle was die beste in staat om die koste van die 

164 A 334 (1932). 

2 Sien Vanae Truaking v CanaZ Ins 249 F Supp. 33 (DSC 1966) 
op 38 eri 39 soos bekragtig in die US Court of AppeaZ 395 
F 2d 391 (4th CIR 1968); Nyman v MaaRae Bros 418 P 2d 253 
(Wash SC 1966) op 255; Anderson v Red and White Construa= 
tion Co 483 P 2d 124 (Wash Court of AppeaZ 1971) op 127 
en 128 van die verslag. 

3 103 CaZ R 487 (DCA CaZ 1972). Sien 'n bespreking van die 
saak in 5 StMary's LJ 196 deur Childress. 

4 0p 490 waar die hof ook 'n interessante oorsig gee oor 
die ontslaan en toepassing van die reg op beheer-krite= 
rium by borrowed servant-gevalle. 
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risiko's na die verbruiker te verskuif sodat die ware prys 

bekend is en die verbruiker dan self kan besluit tot watter 

mate hy bereid is om vir die aktiwiteit te betaa1. 5 Tog lyk 

dit nie asof die hof volkome daarin kon slaag om hierdie reels 

van resoUPae alloaation gemaklik toe te pas nie. 6 Aangesien 

dit 'n beslissing in die Kaliforniese Distriat CoUPt of Ap= 

peal was, kan nie met sekerheid voorspel word_tot watter 

mate die ander state hierdie voorbeeld gaan volg nie. 

1.1.4 Die lasgewer- onafhanklike kontrakteurverhouding 

Die onafhanklike kontrakteur word beskryf as 'n persoon wat 

kontraktueel verplig is om werk of dienste aan die lasgewer 

te lewer onder omstandighede ••• whepe the aontraat is not 

one for work but for the results of the work. 1 Die algemene 

opvatting is dat die lasgewer as 'n reel nie aanspreeklik 

is vir die onregmatige dade deur sy onafhanklike kontrakteur 

gepleeg nie. 2 Die rede hiervoor was oorspronklik gelee in 

,siening dat die lasgewer nie daadwerklike beheer oor sy onaf= 

5 493. Die hof bevind dat nie een van die persone in 'n 
beter posisie as die ander wastov al vier genoemde punte 
nie en hou hulle albei aanspreeklik. 

6 Vgl 493 ev. Die hof wyk in elk geval ook af van sy eie 
formulering en gebruik die reg van beheer, eiendomsreg 
en ander faktore by die toepassing van hierdie reels. 

James aw 393; Sien ook Herbert v Harold Shaw 1959 2-All 
ER 189 op 192; Atiyah aw 35; Salmond aw 610; Ready Mixed 
Conarete v Minister of Pensions 1968 All ER 433 op 440 
Fen 441 G; Ferson 3 Vanderbilt LR I. Die Anglo-Ameri= 
kaanse terminologie vir lasgewer is of principal of em= 
ployer. 

2 Sien vorige vn en Atiyah aw 327 ev; Clerk & Lindsell aw 
§ 237; Salmond aw 649 § 182; Fleming Torts 332. 
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hanklike kontrakteur het nie. 3 Toe die klem vanaf beheer na 

die reg van beheer verskuif het, is sondermeer ook aanvaar 

dat 'n lasgewer nie die reg van beheer oor sy onafhanklike 

kontrakteur kan he nie en daarom ook nie middellik aanspreek= 

lik vir laasgenoemde se onregmatige dade kan wees nie. 4 

Enkele skrywers wys egter daarop dat die lasgewer 'n baie 

effektiewe reg van beheer oor die onafhankli~e kontrakteur 

kan verkry deur 'n behoorlike gespesifiseerde ooreenkoms. 5 

Blykbaar beskou die meeste skrywers so 'n reg van beheer nie 

as soortgelyk aan die reg wat 'n werkgewer oor sy werknemer 

het·n~e. 6 Wat.presies die onderskeid is, is nie heeltemal 

duidelik nie. 7 Dit lyk nle asof dit altyd moontlik is om 

3 .AtivahaW 40 ev R v WaZke:t> ( 858) 27 LJMC 207 op 208; 
Clerk & Lindsell aw § 202; Carby-Hall "Contract of Service, 
Contract for Services: The Modern Theories" 113 SoZ J 356. 

4 Jacobs (3 De PauZ LR 23 op 33 ev) is van mening dat hier= 
die aanname 'n fiksie is en dat afwesigheid van beheer 
net gebruik is om te verhoed dat hierdie aanspreeklikheid 
wat 'n uitsondering op die skuldbeginsel daarstel, verder 
uitgebrei word. 

5 bv Smith ''Notes" 20 CoZwribia LR 333 vn 4 daar: Eve!')J em= 
pZoyer (d i lasgewer) has a certain cont:t>oZ over work con= 
tracted for in thai he may supervise the work in orde:t> to 
see that it conforms to the specifications of the contract 

Bien ook Fleming To:t>tB 332. 

6 A servant is·a person engaged to obey his empZoye~s orders 
from time to time~ an independant contractor is a person 
engaged to do certain work~· but to exercise his own dis= 
cretion as to the mode and time of doing it - he is bound 
by his contract~ but not by his empZoyer'a orde:t>a (Salmond 
aw 610). Bien ook HoneywiZZ and ·Stein v La:t>kin 1934 I 
KB 191 op 196. 

7 In die resente artikel van Childress (5 St Mary LJ 196 
(1973) word na talle Amerikaanse hofbeslissings verwys 
waarin die reg van beheer ook toegepas is (197 vns 6 en 7 
daar). Each state accepting this teat has formuZated 
different guideZinea for determining what constitute con= 
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met 'n toets soos die reg op.beheer 'n behoorlike onderskeid 

te maak tussen 1n werknemer en 'n onafhanklike kontrakteur 

nie. 'n Werknemer en 'nwerkgewer is net so seer gebind deur 

die spesifikasies van hul ooreenkoms as wat die geval is met 

'n lasgewer en onafhanklike kontrakteur. In albei gevalle 

mag gedetailleerde instruksies betreffende die manier waar= 

op die werk gedoen moet word in die kontrak vervat we~s. 8 

In sekere omstan4ighede is 'n lasgewer egter wel aanspreeklik 

vir die onregmatige dade van sy onafhanklike kontrakteur. 

Meesal word verklaar dat sulke gevalle uitsonderings op die 

algemene nie-aanspt'eeklikheidsreel is. 9 Die aanspreeklikheid 

7 trol and thus a myriad of factors are recognised as ele= 
ments of control. It should be stressed that these ele= 
ments are viewed with the intent that the mere right to 
control is sufficient to determine liability .•. Atiyah 
(aw 42) verklaar: The difference is likely to be not sci 
much in the degree of control, but in·whether.the control 
is exercised by means of a contract containing detailed 
specifications and conditions (which would be the normal · 
case when dealing.with an independent contractor) or whet= 
her control is exercised by day-to-day instructions as the 
work is performed ( as would be in the normal case when 
dealing with a servant). 'n Kontrak met of sonder spesi= 
fikasies kan m i tog nie die onderskeidingskenmerk wees nie 

8 Carby-Hall 113 Sol J 352. Sien ook die klassieke voor= 
beeld hiervan in die saak Gould v Minister of National 
Insuranae. 1951 I KB 731. Vgl ook Jacobs 3 De Paul LR 23 
op 33 ev. 

9 Chapman "Liability for Independant Contractors" 50 LQR 
(1934) 71. Sien ook Atiyah aw 336 ev; Clerk & Lindsell 
aw § 238; James aw 395. Volgens Ferson (3 Vanderbilt LR 
I ev) is daar egter nie sprake van uitsonderings nie want 
die reel wat hier toegepas word is in ooreenstemming met 
die gevalle van aanspreeklikheid op grond van skuld. Die 
lasgewer is slegs aanspreeklik vir skade of nadeel wat 
aan sy skuld te wyte is. 
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van die lasgewer in hierdie. sogenaamde uitsonderingsgevalle 

is nie middellik nie, maar wel direkte aanspreeklikheid. The 

employer is not 'liable for the contractor's breach of duty, 

he is liable because he has himself broken his own duty. 10 

Daar moet dus telkens vasgestel word of daar in die spesifie= 

ke omstandighede 'n duty op die lasgewer was om toe te sien 

dat die eiser nie benadeel word nie. Hierdie duty is 'n so= 

genaamde non-delegable duty wat die reg op die lasgewer onder 

spesifieke omstandighede geplaas het, Certain situations,,, 

impose upon a person .....•.. a duty which cannot be dis= 

charged by entrusting its performance to an independent con= 

tractor, however competent he may be and however great the 

care which has been exercised in his selection. If the con= 

tractor fails to tqke the requisite amount of care, his em=· 

ployer incurs liab~lity for any resulting damage. He has 

incurred a non-delegable duty, and as a result of the lack 

of care on the part of the contractor this duty has been 

broken. 11 Indien dit so is, is dit myns insiens duidelik 

· dat die aanspreeklikheid van die lasgewer nie op skuld berus 
. 12 

n~e. 

Vir sekere skrywers het dit gou duidelik geword dat hierdie 

10 Vir 'n gedetailleerde bespreking van hierdie duties sien 
Atiyah aw 336 ev; Salmond aw 651 ev; Clerk. & Lindsell 
aw § 239. Second Restatement Torts § 410-429; Prosser 
aw 469 ev. 

11 Jolowicz "Liability for Independent Contractors in the 
English Common Law - A suggestion" 9 Stanford LR 690 
op 691. 

·12 Vgl Winfield & Jolowicz aw 546 en Glanville Williams 
"Liability for Independent Contractors " 1956 CLJ 180 ev 
waar dit duidelik is dat van strict liability in hierdie 
verband sprake is. Sien veral Atiyah aw 328 ev veral 335. 
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aanspreeklikheidsuitsonderings so in getal toegeneem het dat 

. dit onmoontlik gese kan word dat daar uitsonderings op die 

algemene nie-aanspreeklikheid van die lasgewer bestaan. 13 

,Volgens hulle is die posisie dat daar 'n algemene aanspreek= 

-likheidsreel is en dat aanspreeklikheid slegs in sekere om= 

standighede uitgesluit ~vord. 14 

Vir die voorstanders van ente~rise liability en die loss

distribution prinaiple is die feit dat die lasgewer nie aan= 

spreeklik is vir die skade deur die onafhanklike kontrakteur 

of die se werknemers veroorsaak nie, in die meeste gevalle 

verklaarbaar. Die lasgewer is meesal nie as entrepreneur 

aan te merk nie en dus nie verantwoordelik vir die risiko's 

wat die spesifieke aktiwiteit geskep het nie. Omstandighede 

mag egter voorkom waar die faktore wat in ag geneem word, 

wel daarop dui dat hy verantwoordelik gehou moet word vir 
15 die·risiko's wat die aktiwiteite geskep het. 

I. 1.5 Die verhouding tussen eienaar en bestuurder van 'n 

motorvoertuig 

Aanvanklik was die middellike aanspreeklikheid van 'n eie= 

·naar van 'n voertuig beperk.tot gevalle waar die bestuurder 

sy werknemer was en nalatig of roekeloos bestuur het in die 

13 Harper 10 Indiana LJ 494 op 500; C Morris 29 Illinois LR 
339 op 345; Douglas 38 Yale LJ 584; Steffen 2 Univ of 
Chiaago LR 50 I . 

14 Sien ·skrywers in die vorige vn en vgl ook Friedman "So= 
cial Insurance and the Principles of Torts" 63 Harvard 
LR 241 op 245 ev; Prosser Torts 468. 

15 Sien skrywers in vn 13 hierbo genoem en ook Atiyah aw 333: 
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1 d . . . d' 1' . 1 oop van ~e u~tvoer~ng van sy ~ensverp ~gt~nge. Dit het 

weliswaar vir die·doeleindes van middellike aanspreeklikheid 

nie saak gemaak indien die werknemer sy eie motor in die loop 

van sy diens bestuur het nie. 2 Het die verhouding werkge= 

wer en werknemer nie tussen_bestuurder en eienaar bestaan nie, 

was die eienaar nie aanspreeklik vir skade·of nadeel wat uit 

d . b 1 . . 3 
~e estuur van sy motor voortv oe~ n~e. 

In die bekende beslissing Samson v Aitahison4 het die hof 

egter 'n nuwe reel geskep. Die feite was kortliks die vol= 

gende: A, die eienaar van 'n motor het B, 'n voornemende 

koper, en laasgenoemde se seun C vir 'n proefrit geneem. 

Gedurende·die rit laat A vir C toe om te bestuur waarna C 

die motor nalatig bestuur en B beseer word. 

Die Privy CounaiZ hou A teenoor B middellik aanspreeklik vir 

die nalatigheid van C. Die ratio van die uitspraak was dat 

A nie van sy reg op beheer afstand gedoen het nie, en dit 
. 5 

irrelevant was of die bestuurder A se servant of agent was .. 

Die reg op beheer was dus die alles oorheersende faktor by 

Quarman v Burnett 1840 AZZ ER 350 op 354. Sien ook die 
historiese oorsig oor die aanspreeklikheid van die voer= 
tuigeienaar deur Lord Denning in Launahbury v Morgans 

.1971 I AZZER 643 (CA) op 647. 

2 Hinman v Westing House EZeatria Co 471 P 2d988 op 990 
(CaZ SC 19?0). Sien ook Launahbury v Morgans 1972 2AU 
ER 606 (HL). 

3 Daar kan gewys word op die reel dat die persoo~ wat 'n 
motor bestuur het, weerlegbaar vermoed·word die servant 
ofagent van die eienaar te wees en tot laasgenoemde se 
voordeel bestuur het. (Sien Barnard v BuZZy (1931) 47 
TLR 557 en Winfield & Jolowicz Torts 533, 

4 1912 AC 844 (PC), 

5 850. 
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. 6 
die vasstelling van A se middellike aanspreeklikheid. Tereg 

is hierdie standpunt hewig gekritiseer7 ·veral omdat dit on= 

duidelik is wat die reg op beheet presies beteken. James 

interpreteer die reg op beheer soos toegepas in die Samson

saak as ••• the ability to aontrol the aats of the driver. 8 

Dit is hoogs te betwyfel of so iets moontlik is. Indien die 

stelling egter sou beteken dat die eienaar die reg het om 

aan die bestuurder voor te skryf hoe hy moet bestuur is die 

implikasie hiervan dat enige eienaar te alle tye middellik 

aanspreeklik moet wees bloot omdat hy die reg as eienaar.van 
. 9 

die motor het. Dat die toepassing van die reg op beheer in 

somminge besli~sings inderdaad tot hierdie resultaat gelei 

het, blyk uit Parker v Miller. 10 Die Court of Appeal het 

hierin beslis dat 'n motoreienaar middellik aanspreeklik is 

vir die skade wat veroorsaak is deur nalatige toesig wat sy 

vriend oor sy motor gehou het. Die eienaar, die vriend en 

laasgenoemde se dogter het op 'n aand 'n plesierrit met die 

motor onderneem waartydens die eienaar iewers uitgeklim het 

6 Atiyah aw 126 en vgl Langworth v Valentine 1952 2 All ER 
803. Voor hierdie beslissing in 1912 was die opvatting 
dat aontrol daadwerklike fisiese beheer beteken. Vgl bv 
die saak Wheatley v Patriak 1837 2 M&W 650 (wat lank as 
gesaghebbend aanvaa1: is) en Atiyah aw 126. Prosser (aw 
482) rapporteer dat sommige howe bevind dat die eienaar 
die reg op beheer het indien bewys word dat hy in die motor 
was ten tye van die nalatige bestuur. 

7 Atiyah aw 43 en vn 10 daar. Prosser (aw 482) noem byvoor= 
beeld gevalle waar die howe in Amerika hierdie fiktiewe 
opvatting van die reg op beheer verwerp het .•. and have 
held that the owner may surrender his right to give instrua= 
tions and beaome a guest in his own aar. 

8 Torts 379. 

9 Vgl die uitspraak van die House of Lords in die Launahburu 
v Morgans supra bespreek op 396 ev hieronder. 

10 (1926) 42 TLR 408 (CA). 
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en sy vriend toegelaat het o~ sy dogter na sy huis te neem. 

By die huis parkeer die vriend die motor teen 'n steil af= 

draande waarna dit begin beweeg het en teen die eiser se 

huis gebots het. Volgens die hof bet die eienaar steeds 'n 

reg op beheer gehad en is by daarom vir die skade aanspreek= 

lik. II In verskeie beslissings is aangevoer dat die reg op 

beheer deur die toepassing van die reels betreffende bail= 

ment uitgesluit word. 12 Indien die motor deur bailment aan 

'n ander oorgegee is, het die eienaar afstand van sy reg op 

bP.heer oor die motor gedoen. 13 Atiy~h verklaar dat hierdie 

reel ~nbevredigend is •• . partly beaause of its 'manifest un= . 

reaUty (it would, pr>esw:nably mean that_the owner aould not 

tell the bailee, e.g.,not to·drive over 30 miles an hour) 

and partly beaause •.. there are some airaumstanaes in whiah. 

the oWner may well be liable even where there has been a 

bailment of the aar. 14 

In Chowdhary v Gillot 15het A sy voertuig na die tweede ver= 

weerder, 'n ·garage, vir herstelwerk en diens geneem. Nadat hy 

. II Al was die eienaar nie in die motor nie, het hy nie van 
sy reg op beheer afstand gedoen nie (op 409 van die ver= 
slag). 

12 bv Britt v Galmore and Nevill (1928) 44 TLR 194. 'n 
Bailee is 'in sy .gewone betekenis .'n bewaarnemer van 'n 
ander s.e roerende goede.re, Dit is 1 n ooreenkoms tussen 
bailor ep bailee waarkragtens die·bewaarnemer die goede= 
re in besit mag neem en die beheer daaroor aanvaar. 
Bailment is gewoonlik ook ter sprake by bruikleen, las= 
gewing, pandgewing, huur en huurkoop. (Atiyah aw 128), 

13 Sien Chowdhary v Gillot 1947 2 AllER 541. 

14 

15 

aw 128. 
·serviae 
vn 10); 

Sien vn 

Hy verwys na die saak Ormro·d· v CrosviZZe Motors 
1953 2 All ER 753 (CA) waarin, volgens hom (awl31 
aanspreeklikheid bevind is nieteenstaande bailment. 

13 hierbo. 
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die motor daar afgelewer het, vra hy die voorman om hom daar= 

.mee na 'n spoorwegstasie te neem sodat hy by sy werksplek 

kan kom. Die voorman gee aan C, een van die garage se werk= 

nemers, opdrag om dit te doen. Hy veroorsaak. deur sy nalatig= 

heid 'n botsing waartydens A beseer word. A eis van C en 

.die garage. Laasgenoemde se verweer was dat A ten tye van 

die ongeluk in die motor was, as eienaar die reg op beheer 

oor die bestuurder genad het en hy (die garage) daarom nie 

aanspreeklik gehou kan word nie. Die hof verwerp hierdie 

redenasie en verklaar dat daar reeds 'n bailment van die 

motor deur A aan die garage was en dat A dus van sy reg op 

beheer afstand gedoen het. ·Daarenteen het die garage wel 

'n reg op beheer oor die bestuurder gehad omdat laasgenoem= 

de sy werknemer is. 

Atiyah se kommentaar is: The manipulation of the aontrol 

test in this sort of way alearly leads to pure fiation. 16 

Indien die hof se argumente in hierdie verband ontleed word, 

lyk dit asof Atiyah se stelling nie sender gronde is nie. 

Die hof wys byvoorbeeld daarop dat A die bestuurder kon be= 

veel om versigtiger of stadiger te ry indien hy te vinnig 

sou ry. Volgens die hof beteken dit egter nie dat A daarom 

'n reg van beheer oor die bestuurder het nie, want ••• it is 

no more aontrol or aheaking •.. than one would exeraise to= 

wards a taxiaab driver who might behave in the same way. 17 

Deur hierdie vergelyking.omseil die hof egter die dilemma 

waarin hy homself laat beland het deur die toepassing van 

die reg op beheer-kriterium. Hoe kan A se posisie diesel£= 

16 aw 128. 

17 546 E van die verslag, 
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de wees as die van 'n passasier in 'n taxi indien A die reg 

het om die bestuurder byvoorbeeld te beveel om die stuur aan 

hom te oorhandig sodat hy self sy motor verder kan bestuur? 

Sulke probleme met die reg van beheer as kriterium het tot 

gevolg gehad dat die Engelse howe in 1953 met 'n splinter= 

nuwe benadering vorendag gekom het. In OPmrod v CrosviZZe 

Motor Serviaes 18 het 'n motoreienaar, A, aan die Monte Car= 

lo-tydren deelgeneem en sy ander motor in Engeland gelaat 

met die afspraak dat sy vriend, B, die motor na Frankryk sou 

bring. B sou van A se bagasie s'aambring. Hy kon op sy eie 

tyd en manier die reis onderneem. B sou voor die einde van 

die tydren na Monte Carlo vertrek, A daar oplaai en saam sou 

hulle in Switserland vakansie gaan hou het. Terwyl B egter 

na die kus van Engeland op pad was, bots hy met 'n bus van 

C. Die bestuurder van die bus en B was bydraend nalatig. 

Vir die beserings wat hy opgedoen het stel B ·,n eis teen C 

in, waarna C 'n teeneis vir die skade aan sy bus teen B en 

A instel. Hy beweer dat A middellik aanspreeklik is vir die 

nalatige bestuur van sy motor deur .sy vriend B. Die Cou~t 

of Appeal bevestig dit. Die hof se motivering hiervoor is 

belangr.ik: It has often been supposed that the owner of a · 

vehiale is only liable for the negligence of the driver if 

that driver is his servant aating in the aourse of hie em= 

ploy~nt. That is·not aorreat. The owner is also liable 

if the driver is his agent~ that is to say, if the driver is, 

with the owner's aonsent, driving the aar on the owner's 

business or for the owner's purpose. In the present aase 

the driver was by mutual arrangement, driving the aar partly 

.18 1953 2 AU ER 753 (CA). 

391 



for the owner's p~rpose The law puts.an especial respon= 

sibility on the owner of a vehicle who allows it to go on 

road in charge of someone eise, no matter whether it is his 

servant, his friend or anyone else. 19 

Uit hierdie belangrike uitspraak van Lord Denning blyk dit 

dat die reg op beheer geen rol speel by die vasstelling van 

aanspreeklikheid nie. Verder is die be grip agent slegs 'n 

formele benaming vir 'n bestuurder wat met die toestemming 

van die eienaar bestuur en die rit in die belang of in die 

gedeeltelike belang van die eienaar is. 

Die basis van hierdie aanspreeklikheid is dan bloot gelee in 

openbare beleid wat 'n ekstra swaar verantwoordelikheid op 'n 

eienaar·plaas wat toegelaat het dat sy'motor op 'n openbare 

pad bestuur wo·rd in sy (gedeeltelike) belang. Die rede waar= 

om dit nodig is dat die rit minstens in die gedeeltelike be= 

lang van die eienaar moes gewees het, is blykbaar weens die 

.gevoel dat i;laar vir die doeleindes van middellike aanspreek= 

likheid of 'nmaster-servant- of 'n pPincipal-agent-verhouding 

,tussen dader en verweerder aanwesig moet wees. Die hof kan 

daarom nie aanvaar dat blote toestemming tot die gebruik van 

'n motor of enige roerende saak genoegsaam is om die verhou= 

ding tussen die eienaar daarvan en die lener as 'n agenay-ver= 

houding aan te merk nie. 20 Die ·presiese inhoudelike beteke= 

nis van "in belang van die eienaar", is egter glad nie duide= 

lik nie. 1 Hierdie kwalifikasie is so wyd dat dit eenvoudig 

19 Op 745-5 (ek onderstreep). 
20 754 F per Singleton LJ. 

Atiyah (aw 129 en 130) verklaar dat vir die doeleindes 
hiervan onderskeid gemaak moet word tussen 'n geval van 
permission om te bestuur en command om te bestuur in 'n 
Poging om die standpunt van die hof te verduidelik. Sy 
poging om met die toepassing van hierdie begrippe .die pro= 
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kan beteken dat die ·belang wat die eienaar·in die onge= 

skondenheid van sy saak het, genoeg is om die bestuurder.as 
2 sy agent aan te merk. Atiyah weier om so 'n interpretasie 

aan die woorde van die hof te gee. (I)t seems· clear from the 

passage as a whole that the learned judge did not mean to 

suggest that if the owner has any interest or"concern" this 

is by itself sufficient to render him Uahle.... What (he) 

evidently meant, it is thought, was that if the owner has 

some interest in the purpose for which the veMcZe is being 

·driven, this is good evidence of agency, hut that the inte= 

rest must be of a kind to suggest agency. 3 Aangesien Atiyah 

geen verdere toeligting verskaf nie, is dit nie·baie seker 

wat hy presies bedoel nie. Dit kan ~oontlik een van twee 

dinge wees. Eerstens kan gelet word op die hoofdoel van die 

rit waartoe die eienaar toegestem het. Indien dit hoofsaak= 

lik_gaan om die bestuurder of 'n ander se voordeel of belang, 

al baat die eienaar slegs insidenteel daarby, sal die bestuurder 
. t d' . . k k. d . 4 

n~e as agen van :t:e e~enaar aangemer an wor n~e. Twee= 

bleem op te los is onprakties en totaal verWarrend. 
Die hof self verklaar dat die be.stuurder nie die eienaar 
se agent sal wees nie indien die eienaar die motor aan hom 
verhuur het of op huurkoop verkoop het of indien hy die 
voertuig geleen het .•• to be used for purposes in which 
(he) has no interest or conc.ern. Soos . Lord Wilberforce 
in Launchhurgy v Morgans supra egter uitgewys het, het 'n 
eienaar altyd 'n helang in veiligheid van sy motor, wie 
dit · ookal bestuur." . Sien . 397 ev hier.onder. 

2 ·vgl Launchhury v Morgans supra bespreek op 396 
der. 

3 aw 129. 

hie ron= 

4 Atiyah aw 129, 130, 193 en 194. Daar meet toegegee word' 
dat dit wat Atiyah op 129 en 130 van sy werk verkondig, 
moeilik met hierdie gedagterigting te vereenselwig is. In= 
dien·dit egter saamgelees word met wat hy op 193 en 194 
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dens kan die hoofdoel buite rekening gelaat word en geargu= 

menteer word dat 1n age~cy-verhouding.tussen eienaar en be= 

stuurder bestaan indien die eienaar verlof of toestemming 

tot gebruik van die motor verleen het en laasgenoemde die be= 

stuurder versoek of gevra het om tydens die rit ook.vir hom 

iets te doen. Die meeste skrywers wat hieroor bespiegel, het 

egter uiteenlopende voorstelle terwyl ook erken word dat die 
5 probleem nog nie finaal opgelos is nie. Volgens James moet 

die bestuurder iets vir die eienaar doen. Salmond val terug 

op die reg op beheer-toets6 en die reels betreffende bailment? 

Vir Street is die posisie duister8 en hy probeer die probleem 

met non-deZegabZe duties van die eienaar oplos soos wat dit 
9 by die lasgewer van 1n onafhanklike kontrakteur gedoen word. 

Clerk en Lindsell is slegs in staat om bree riglyn~ aan te 

dui. 10 

As gevolg van hierdie probleem is die howe deesdae verplig 

tot 'n ander benadering. Hierdie benadering is ingeneem in 

CaPbery v Davies. 11 Hierin gaan die hof van die standpunt 

oor die bestuur van voertuie deur werknemers .van die eie= 
· naar meedeel, veral op 194 punt (4) daar~ dan lyk dit as= 
. of hy hierdie rigting as algemene reel·voorstaan. 

5 Topts 379-380. 

6 Torts 616. 

7 ToPts 441, 445 en 446. 

9 aw 441. Wat Street presies hiermee bedoel verduidelik 
hy nie. Moontlik dieselfde as wat in PaPkeP v ~ZZeP su= 
pPa meegedeel is. 

10 ToPts par 215 en 216. 

II 1968 2 AZZER 817 (CA) . 
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uit dat vasgestel moet word of die bestuurder die eienaar se 

agent is 12 deur te bepaal op wie se inisiatief die bestuur= 

der iets in die belang of voordeel van die eienaar moes doen! 3 

Het die inisiatief van die bestuurder uitgegaan en die eie= 

naar bloot net sy toestemming daartoe verleen, het geen agen= 

h d. . 14 w d' d' . oy-ver ou ~ng ontstaan n~e. as ~t egter ~e e~enaar wat 

die inisiatief geneem het en die bestuurder versoek het om 

vir hom iets te doen, het daar wel 'n agenoy-verhouding ont= 
15 KZ ' C Z ' 16 ' h' d' d 1 staan. In e~n v a uo~ 1s ~er 1e stan punt opgevo g 

en uiteindelik ook deur die House of Lords in Morgans v Launoh= 
. 17 

· bury.. Die feite van hierdie belangrike saak vir die Engel= 

se reg, is kortliks die volgende: Die appellant, A, was die 

eienares van 'n motor waarmee haar man, B, gereeld werk toe 

gegaan het. Dit was egter sy gewoonte om saans na werk 'n 

draai by die kroeg te maak voordat hy vir ete by die huis op= 

daag. A het oor B se drinkery bekommerd geword en gevolglik 

ook oor die veiligheid van die motor. Sy ·laat B belowe om 

wanneer hy as gevolg van drankgebruik onbevoeg word om te be= 

stuur, een van sy vriende te vra om die motor te bestuur. 

Nadat B een aand 'n aantal pubs besoek het, kom hy tot die 

.besef dat hy nie meer bevoeg was om te bestuur nie. Ooreen= 

komstig sy belofte oorhandig hy die motorsleutels aan sy 

vriend C. By die laaste kroeg wat aangedoen word, nooi C die 

drie respondente (eisers in die hof a qu0om saam te ry. In 

12 818 C en E. 

13 818 G en I. 

14 818 F en G; 819 I. Vgl ook 817 E. 

15 819 G; 817 E; 820 A en B. 

16 1971 2 AZZ ER 701 (CA) op 702 G en H. 

17 1972 2 AZZER 606 (HL). 
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plaas daarvan om direk na die eienares se huis te ry, vertrek 

c· in 'n teenoorgestelde rigting om op 'n sekere plek te gaan 

eet, B het weens sy dronkenskap in die motor aan die slaap 

geraak en was dus onbewus van C se rit na die eetplek. Deur 

sy nalatige bestuur veroorsaak C 'n botsing as gevolg waarvan 
18 hy en B sterf en die drie respondente beseer word. A, die 

eienares van die motor, word deur die beseerdes aangespreek 

en hulle voer aan dat sy as eienares middellik aanspreeklik 

is vir die nalatige bestuur van C. In die hof van eerste 

instansie slaag hulle eise. Hierdie uitspraak word bekragtig 

deur die Court of Appeal. 19 Die eienares appelleer na die 

House of Lords en haar appel slaag. Die bevinding van die 

House of Lords was eenparig. ten opsigte van die vraag wanneer 

'n motoreienaar aanspreeklik sal wees waar iemand anders die 

motor bes tuur. Eerstens. vo'lg aanspreeklikheid indien die be= 

stuurder die werknemer van die eienaar was en die nalatige 

bestuur voorgekom het ••• in the aourse of his employment. 20 

Tweedens sal aanspreeklikheid ook volg indien die bestuurder 

die eienaar se agent was. To establish the existenae of the 

agenay relationship it (is) neaessary to show that the driver 
was using the aar at the owners request~ express or implied, 

or on his insruations, and was doing so i.n performance of the 

task or duty therepy delegated to him by the owner. 1 The 

18 Ten tye van die botsing het B agterin die motor le en 
· slaap. 

19 1971 I AllER 642 (CA), Die ratio van die hof se bevin= 
ding was dat C as die eienares se agent vir die doel van 
die rit aangemerk kan word omdat hy met haar stilswyende 
verlof bestuur het en dit in haar gedeeltelike belang was, 

20 606 C-D, 611 E, 613 J, 616 Hen 620 D. 
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faat that the driver was using·the aar with the owner's per= 

mission and that·the purpose for which the aar was being used 

was one in which the owner had an interest or concern, was 

not sufficient to establish vicarious liability~ 
Hieruit blyk dit duidelik dat die doel van die versoek om te 

bestuur irrelevant is solank die eienaar die bestuurder maar 

versoek het om te bestuur of sodanige opdrag gegee het en 

die nalatige bestuur voorgekom het tydens die uitvoering van 

hierdie versoek of opdrag. 3 Lord Wilberforce verklaar w-elis= 

w-aar: ••• I regard it as clear that in order to fix vica= 

rious liability on the owner of a car in such a case as the 

present, .it must be shown that the driver was using it for 
. . 4 

the owner's purposes, under delegation of a task or duty. 

Hieruit moet myns insiens.egter nie afgelei w-ord dat die rit 

noodwendig tot die voordeel van die eienaar moes gew-ees het 

nie, maar slegs dat die rit onderneem moes gew-ees het vir die 

doel w-aarvoor die eienaar die rit versoek het. Lord Wilber= 

force het juis die sogenaamde interest or concern test5 ver= 

w-erp as 'n toets vir die middellike aanspreeklikheid van die 

eienaar. On the general law, no authority was cited to us 

whiah would test vicarious li-ability on so a vague test 

Hy verklaar verder: Every man who gives permission for the 

use of his chattel may be said to have an interest or concern 

in its being carefully used, and, in most cases.if it is a 

car, to have an interest or concern in its being carefully 

2 ibid 

3 Lord Cross verklaar bv: It is enough if the chattel is be= 
ing used at the relevant time in pursuance of a request 
made by the owner to which the user has acceded (616 J). 

4 609 D. 

5 m a w- dat die eienaar middellik aanspreeklik sal w-ees so= 
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used3 and3 in most oases if it is a aar3 to have an interest 

or aonaern in the safety of the driver3 but it has never 

been held that mere permission is enough to establish viaa= 

rious liability. 6 Die middellike aanspreeklikheid van die 

voertuigeienaar som hy dan soos volg op: The owner ought to 

pay .•. because he has authorised the act3 or requested it? 

or because the actor is carrying out a task or duty delega= 

ted3 or because he is in control of the actor's conduct. He 

ought not to pay (on aaaepted rules) if he has no control 

over the actor3 has not authorised or requested the aat3 or 

if the actor is acting wholly for his own pur-poses. 8 Alhoe= 

wel hierdie opsomming nie alte duidelik is nie9 (veral in die 

lank die rit (minstens) gedeeltelik in sy belang onderneem 
is. 

6 609 E. Sien ook 612 B, 616A en 620 D. 

7 Die woord, "or" wat hier gebruik is, kan, in die lig van 
die verklaring dat blote toestemming tot die rit nie ge= 
noegsaam is nie, nie 'n alternatiewe betekenis he nie. 
Authority to drive kan dus in hierdie verband nie iets 
anders beteken as requested to drive nie. 

8 609 F. 

, 9, Daar kan bv gevra word watter rol control over the actor 
presies vervul by die vasstelling van die middellike aan= 
spreeklikheid van die voertuigeienaar. Wanneer het die 
eienaar in elk geval control over the actor? Wanneer hy 
die bestuurder versoek het om die motor in sy belang te 
bestuur?, Sou sodanige b~heer dan ontbreek wanneer die eie= 
naarblote toestemming tot die rit gegee het? Indien wel, 
op watter grande ontbreek dit in so 'n geval? Indien dit 
dan van belang is dat die motor in belang van die eienaar, 
op laasgenoemde se versoek bestuur moes gewees het, bete= 
ken dit dat die eienaar nie middellik aanspreeklik sal 
wees nie indien die bestuurder versoek het om die motor 
in bv D se belang te bestuur? Waarom egter sal hy aan= 
spreeklik wees omdat hy die bestuurder versoek het om in 
sy belang te bestuur maar nie aanspreeklik nie indien hy 
versoek het dat in D se belang bestuur word? 
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lig van die herhaalde gebruik van "or") lewer 'n noukeurige 

ontleding die volgende op: Daar is drie alternatiewe gronde 

waarop die eienaar van die voertuig middellik aanspreeklik 
10 gehou kan word. Die eerste is wanneer die eienaar die be= 

stuurder gevra of versoek het om die motor in sy (die eienaar) 

belang te bestuur en die bestuurder tydens die uitvoering 

van hierdie versoek (terwyl hy daarmee besig is) nalatig be= 

stuur. Die tweede is wanneer die eienaar die bestuurder ver= 

seek of vra om te bestuur met die doel om 'n sekere taak te 

verrig (byvoorbeeld om iets in 'n derde se belang te doen) 

en die bestuurder tydens. die. uitvoering van hierdie versoek 

nalatig bestuur ( ••• the aator is aarrying out a·task or duty 

delegated). Die derde is wanneer die eienaar beheer oor die 

bestuurder het tydens die rit. Die eienaar is dan nie mid= 

dellik aanspreeklik vir die nalatige bestuur nie wanneer die 

bestuurde.r (wat die eerste twee gronde van middellike aan= 

spreeklikheid betref) nie deur die eienaar gevra of versoek 

is om te bestuur nie of wanneer hy nie meer besig was met 

die uitvoering van die versoek nie (when he is aating wholly 

for his own purposes). Wat die derde grond van middellike 

aanspreeklikheid betref, is die eienaar nie middellik aan= 

spreek nie wanneer hy nie (of nie meer) beheer oor die be= 

stuurder het nie (if he has no aontrol over the aator). 

Wat die feite van die saak betref lyk dit asof Lord Wilber= 

force (as ook die ander regters wat uitspraak gegee het) nie 

die middellike aanspreeklikheid oor die boeg van die derde 

genoemde grond van middellike aanspreeklikheid gooi nie want 

aontrol over the aator word neren.s oorweeg nie. Die eerste 

10 Die alternatiewe word aangedui deur die gebruik van die 
woordjie "or" (behalwe soos genoem in vn 7 op 398 hierbo). 
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twee gronde was in gedrang. Lord Wilberforce verklaar dan 

dat ·die eienares (A) in hierdie_omstandighede nie middellik 

aanspreeklik kan wees vir C se nalatige bestuur nie omdat: 

(a) (t)he aaP aannot by any faiP pPoaess of anaZysis be aon= 

sidePed to have been used foP the appeZZant's pur-poses at 

the time of the ac:aident 11 (dit is myns insiens van toepas= 

sing op die eerste genoemde grond van middellike aanspreek= 

likheid); (b) daar is geen getuienis ,,, of any authoPity 

by the wife to dPive on heP behalf op of any delegation 

by hep of the task of dPiving 12 (die onderstreepte gedeelte· 

is myns insiens dan van toepassing op die tweede genoemde 

alternatiewe grond van middellike aanspreeklikheid). In 

II 608 j. 

12 609 j. Daar kan natuurlik gevra word waarom die feit dat 
A (eienares) haar man gevra of versoek het om die stuur 
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te oorh~ndig indien hy onbevoegd sou word om te bestuur 
nie van belang geag is nie. LoPd Wilberforce verklaar 
hierop: In rrry opinion; it is nothing mope than a kind 
of assuPanae that any Pesponsible aitizen wouZd give to 
his fPiends. any ahild would give to his paPent. any Pe= 
spon?ibZe husband would give to his wife: that he intends 
to do-what is his legal and moPal duty; not to dPive if 
in doubt as to his sobPiety (609 h)·. Die fei t van die · 
saak is egter dat die vrou (A) as eienares van'die motor 
haar man versoek het om 'n ander te kry om te bestuur in= 
dien hy onbevoeg sou word om te bestuur. Ek kan nie in= 
sien op grond·waarvan nou geargumenteer kan word dat haar 
versoek nie indirek 'n versoek aan C was om die motor vir'1 
spesifieke taak (naamlik om haar man by die huis te kom 
aflewer) te bestuur nie, Uit die feite blyk dit egter 
dat C tydens die nalatige bestuur die motor nie na die 
huis bestuur het nie, maar in die teenoorgestelde rigting 
na 'n plek waar hy wou gaan eet. Dit behoort m i die re= 
de te wees waarom die eienares, volgens die tweede genoem= 
de grond van middellike aanspreeklikheid nie middellik 
aanspreeklik gehou kon word nie. Die hof het telkens dan 
ook klem op die feit geplaas dat C tydens die nalatige 
bestuur in die teenoorgestelde rigting as die eienares se 
huis in.sy eie belang bestuur het (609 a, 613 e, f). 



ooreensternming hiermee is ook die uitsprake van Visoount 

Di~horne, 13 iord Cross of Chelsea, 14 Lord Salmo~ 15 en Lord 
16 Pearson. 

Ten behoewe van die respondente is aangevoer dat die toets 

vir die vasstelling van 'n agenoy-verhouding tussen eienaar 

en bestuurder, die sogenaamde interest or oonoern test is. 17 

Hiervolgens sal die bestuurder as agent van die eienaar aan= 

gemerk kan word indien dit blyk dat die eienaar 'n belang in 

die rit het en ook toestemming vir die rit aan die bestuur: 

der ve·rleen het. In die loop van die vernerping van hierdie 

13 Op 613 c, Den E: A person permitted to drive another's 
oar does not beoome the latter's agent if, on his own vio= 
lation, he uses it for the owner's benefitj a son driving 
his father's oar with permission does not beoome his fat= 
her's agent beoause, remembering that his father has a 
suit at the oleaners he uses the oar to oolleot it .•. 
I the journe is at the owner's re uest, as in Ormrod 
v Crosvi le ... or where t e owner ass someone to bring 
the oar down to the station to meet him, the driver is 
doing an aot for the owner and aoting as his agent. 
(ek onderstreep). 

14 616 Hen J, 

15 620 Den 621. 

16 614 A en B: The making of the journey is a delegated 
duty or·task undertaken by the servant or agent in pur= 
suanoe of an order or instruotion from the owner and for 
the purpose of the owner. For the oreation of the a~enoy 
relationship. it is not neoessary that there shouZd be 
a ZegalZy binding oontraot of agenoy, but it is neoessa!Y 
that there should be an instruotion or re uest Pom the 
owner an an u erta ~ng of a uty or tas y the agent. 
Also the faot that the journey is undertaken partZy for 
the purposes of the agent as weZZ as for the purposes of 
the owne:r does not negative the oreation of the agenoy 
relationship . ... I think there has to be an aooeptanoe 
by the agent of a mandate from the prinoipal though neit= 
her the aooeptanoe nor the mandate has to be formaZZy 
expressed or legally binding (ek onderstreep). 
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standpunt, verklaar Lord Wilberforce: (E)very man who 

gives·permission for the use of his ahatte~ may be said to 

have an interest or aonaer-n in its being aarefuZZy used ..• 18 

·Dit sou logieserwys ·inhou dat 'n eienaar wat veriof aan 'n 

persoon gegee het om te bestuur, altyd middellik aanspreeklik 

gehou word. 19 Vir die regverdiging van so 'n reel het Lord 

Dennine in die hof a quo aangevoer dat die reg 'n ekstra 

swaar verantwoordelikheid op eienaars plaas wat toelaat dat 

sy motor op openbare pad deur iemand anders bestuur word. 20 

Lord Wilberforce verwerp hierdie standpunt egter: I have no 

doubt that the mu~tipZiaation of motor· aars on.our roads ••. 

· ·give rise to prob~ems of inareasing soaiaZ diffiauUy with 

whiah the ~aw finds it diffiauZt to keep abreast3 and I am 

wiZ~ing to assume (a~though I think that more evidenae.is 

needed than. this one aase) that traditiona~ aonaepts of vi= 

aarious ~iab~~ity3 founded on agenay as deve~oped in re~ation 

17 609 B. 

18 609 D. 

19 Sien Lord Denning se uitspraak in die Court of Appea~ in 
Morgans v Launahbury (1971) I A~~ ER 642 ·op 647 D. The 
reason behind this prinaipZe is at·bottom the prinaip~e 
whiah ~ies behind aZ~ viaarious ~iabi~ity. It·is to put 
the responsibi~ity on to the person who ought in justiae 
to bear it. Now the owner or hirer of the vehia~e is in 
most eases the person who ought to bear the responsibi~i= 
ty. He is the one who puts it on the road where it is 
aapab~e of doing damage. He is the one who aauses or 
permits it to be used. He is the one who is3 or ought 
to be insured in respeat of it ... Suffiae it that3 by 
himse~f or by pro~3 he a~Zowed the driver to drive it 
on the fata~ oaaasion. He ought3 therefore3 at aommon 
~aw to shou~der the responsibi~ity. 

~0 Morgans v Launahbury 1971 1 A~~ ER 642 op 646 C ev. 
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t ~ da h . ~ b . . .:1- t 2 1 o &ess ngerous ve ~c&es, may e prov~ng ~na~qua e. 

Desnieteenstaande verWerp hy enige standpunt.wat 'n wyer aan= 

spreeklikheid·van die eienaar verkondig omdat daar volgens 

hom geen werklike rede da~rtoe is nie. 22 Daar is wel 'n ge= 

voel dat die middellike aanspreeklikheidsreels ouderwets is, 

maar, volgens hom, is daar nie genoegsame bewys daarvoor nie. 

L d P d 1 ' h' d' ' ' 23 T d' or earson ee ~n ~er ~e s~en~ng. rouens, ~e regters 

was dit eens dat die aanspreeklikheid van dte motoreienaar 

presies dieselfde is as die aanspreeklikheid van enige eie= 

naar van 'n roerende saak wat deur 'n ander persoon gebruik 

is en skade daaruit voortgevloei het. 24 Die gevoel is dat 

indien daar 'n saak uitgemaak kan word vir die wyer aanspreek= 

likheid van motoreienaars, die wetgewer na 'n behoorlike on= 

d k d . . . . "1 25 ersoe , ~e pos~s~e moet ree • 

Die effek yan die beslissing is dus dat die eienaar van enige 

roerende saak slegs middellik aanspreeklik sal wees vir skade 

of nadeel·wat voortspruit uit die skuldige gebruik daarvan 

deur 'n ander, indien hy die ander versoek bet om enigiets 

vir en namens hom daarmee te doen. Die hof bet egter weinig 

aandag gegee aan die vereiste verband wat moet bestaan tus= 

sen die pleeg van die onregmatige daad en die versoek van 

die eienaar. Dit lyk egter asof middellike aanspreeklikheid 

21 610 c en D. 

22 609 B en c. 

23 615. 

24 Die regters maak meestal van chattel gebruik waar bulle 
die aanspreeklikheid van die motoreienaar uiteensit. 

25 611 E; 616 A en B; 622 H. 
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slegs bevind sal word indien die nalatige bestuur voorgekom 

het in die uitvoering·van die versoek.
26 

Of die reels be= 

· treffende froZia and detour dus ook hier geld, 27 i~ totaal 

onseker. 1n Belangrik.e en interessante opmerking deur Lord 

Wilberforce oor die benaming van.die relevante verhouding 

tussen eienaar en bestuurder as 1 n agenay-verhouding, ver= 

dien spesiale vermelding. I accept entirely that "agency" 

in contexts suah as these is merely a concept, the meaning 

and purpose of which is to say "is vicariously liable" and 

that either expression' refleats a judgement of value - re= 

spondeat superior is the law saying that the owner ought to 
28 D . b . . h d. . d 1 I • t pay. ~e enam~ng agenay-ver ou ~ng ~s us s egs n. u~ = 

drukkingswyse vir die gevalle waar die beginsel van middel= 

like aanspreeklikheid vereis dat 1n eienaar middellik aan= 

spreeklik moet wees vir die nalatige bestuur deur 1n ander. 

In Amerika word egter tans dringe~d vir die 'instelling vir 

een of ander sosiale versekeringskema gepleit om die gewel= 

dige benadeling wat uit motorverkeer spruit, die hoof te 

bied. Dit is egter nie soseer skade nie, maar wel persoon= 

like beserings, mediese uitgawes en verlies aan inkomste 

wat in omvang skrikwekkende bedrae beloop. Dit is 1 n· onbe=· 

k I 11 d' b k' h' . I gonne taa om n vo e ~ge espre ~ng ~eroor te voer. 

26 Sien 609, 613 en veral 614 A-Ben 616 J en ook die uit= 
spraak van Lord Salmon op 620 en 621. Dit blyk verder 
uit sy uitspraak dat die eienaar in elk geval direk aan= 
spreeklik gehou kan word indien hy die bestuurder laat 
bestuur het in gevaarlike omstandighede en hy voorsien 
of behoort te voorsien dat dit nadelige gevolge vir an= 
der mag inhou .. 

27 Sien 490 ev hieronder. 

28 609 f. 
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,-n Hele aantal skemas, sogenaamde automobile accident compen= 
2 sation plans is voorgestel. Dit blyk dat die voorstellers 

van hierdie nuwe skemas ontevrede is met die huidige verplig= 

te derde party versekeringstelsel wat van staat tot staat deur 

eie wetgewing gereel word. 3 Hulle is veral ontevrede oor die 

ontoereikendheid van die bestaande stelsels vir behoorlike' 

vergoeding, die·hoe administratiewe koste daarmee gepaard, 

lang vertraging veroorsaak deur oorbesette howe en spesifiek 

die feit dat eiser onder die skemas afhanklik is van 'n ge= 

slaagde.bewys van skuld aan die kant van ander motorbestuur= 

ders. Hierdie probleme probeer hulle oorkom en vergoeding 

vir beserings, mediese uitgawes en verlies aan inkomste toe 

te ken onafhanklik van die vraag of skuld of bydraende skuld 

aan die kant van die motorbestuurder aanwesig was. 4 

1.1.5.1 Die family purpose do~trine 

Toe die reeds bespreekte Morgans v Launchbury5 voor die Court 

of Appeal gedien het, het Lord Denning onder andere ook uitT 

spraak in die guns van die beseerdes gegee op grond van die 

verdere feit dat die motor wat nalatig bestuur was, vir fami= 

2 Vgl Prosser Torts 862 ev vir 'n handige opsomming van hier= 
die.skemas. Sien Keeton & O'Connell aw vir 'n breedvoerige 
bespreeking daarvan vanaf 124, 

3 Prosser Torts 486 en 562. Dit is verrassend dat alle sta= 
te {n Amerika nie verpligte derdepartyversekering het nie. 
Sien ook.Keeton & O'Connell aw 1 ev, 76 ev. 

4 Prosser Torts 563 en 862 ev; Keeton & O'Connell Basic Pro= 
tection 340 ev. Sien egter Blum & Kalven 31 University of 
Chicago LR op 647 ev. 

5 Launchbury v Morgans 1971 I AllER 642. 
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lie doele.indes bestuur was. 6 ·nit stel volgens hom die uit= 

sonderlike resultaat daar dat 'n eggenoot(e) wat die geregi= 

streerde eienaar van 'n motor is, op grande van regverdigheid 

en billikheid teenoor benadeeldes aanspreeklik is vir die na= 

latige bestuur deur die ander eggenoot(e),wat ookal die doel 

van die rit was. 7 Die redenasie is verder dat wanneer 'n der= 

de in die beoogde belang of gedeeltelike belang van enigeen 

van die huwelikspartye met die eienaar se toestemming bestuur, 

die gP-registreerde eienaar ook vir die nalatige bestuur aan= 

spreeklik moet wees. 8 ·Lord Denning verklaar ook dat wanneer 

'n motor deur enige lid van die f~iiie met die toestemming 

.van die geregistreerde eienaar nalatig bestuur word, laasge= 

noemde aanspreeklik is omdat die gebruik daarvan altyd as fami= 

liedoeleindes gereken moet word. Volgens hom is geen logiese 

onderskeid tussen eie gerief, gemak of belang van 'n huweliks= 

party en die gemeenskaplike belange van die familie te maak 

nie. 9 Eintlik beteken dit dan dat die eienaar altyd aanspreek= 

lik sal wees indien hy uitdruklik toegestem bet (of sy stil= 

swyende toestemming afgelei kan word) tot die gebruik van 

die motor deur enige persoon vir sogenaamde matrimonial of 

family purposes. 10 Hierdie standpunt word uitdruklik deur 

6 647 G ev. 

7 648. 

8 648 Len J. 

9 648 A B en C. 

10 Lord Wilberforce verklaar.in die Morgans-saak _supra op 
610 sA en B •.. all purposes or at least the great ma= 
·jority of purposes .•. are matrimonial purposes: shopping, 
going to work, transporting ohilar,en .... Hierby voeg Lord 
Denning in die hof a quo ( 1971 I AZZ ER op 648 A en B die 
volgende by as matrimonial purposes: Waar die vrou vir 
haar eie doeleindes na 'n partytjie ry, waar die man die . 
aand op pad is om te gaan drink of waar iemand anders hom 
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1 I die House of Lords verwerp. Die uitspraak van Lord Cross 

of·Chelsea is bier van spesifieke belang. Hy neem die stand= 

punt in dat die family pw·p9se doctrine logieserwys, indien 

dit a.anvaar sou word, nie beperk kan word tot huwelikspartye 

en familiedoeleindes nie. Op grond van gelyke ratio behoort 

dit van toepassing gemaak te word op alle gevalle waar 'n 

motor deur meer as een persoon gebruik word alhoewel dit net 

in die naam van een geregistreer is. Hy voel dat so 'n stand= 

punt eenvoudig nie regverdig is nie en nie verdedig kan word 

nie. 12 · Die family purpose doctrine geld dus nie in Engeland 

nie. 
',I 

In Amerika is hierdie "leerstuk" in verskeie state gelden= 
13 de· reg. In Kentucky byvoorbeeld, is· 'die eienaar aan= 

huistoe bestuur omdat hy self nie meer kan bestuur nie. 
In al hierdie gevalle kan die bestuurder as agent van die 
eienaar van die familie motor gesien word. Dit is duide= 
lik dat daar haas geen geval genoem kan word waar die fa= 
milie motor nie vir matrimonial purposes gebruik kan word 
nie. 

II 610, 611 ev, 615, 617 en 622. 

12 617. 

13 Dit blyk dat 14 state hierdie leerstuk aanvaar bet. Sien 
Blasingame in 38 Tennessee LR 248 op 249 en vn 7 en 8 
waar heelwat sake aangehaal uit verskillende state, 'n 
aanduiding gee van die omvang van die aanwending daar= 
van. Vir 'n algemene bespreking sien Prosser Torts 483 
ev. Keeton & O'Connell (aw 73 ev) verklaar: Under this 
doctrine when an automobile is provided and maintained 
for the pleasure and enjoyment of its owner's family) its 
use for that purpose) with the owners expressed or im= 
plied consent) puts the owner and driver in the position 
of master and servant) and since the pleasure of each· 
member of the family is a component part of the family 
pleasure) the pursuits of the child's own pleasure for 
instance) is regarded as within the scope of the child's 
agency for the father in the use of the family oar. Sien 
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spreeklik indien die voertuig gebruik word tot die voordeel 

van lede van die huisgesin. 'n Verdere vereiste is egter 

dat die voertuig ten tye van die nalatige bestuur daarvan 

gebruik moes gewees het deur 'n persoon teenoor wie die eie= 

naar 'n morele of regsplig tot onderhoud gehad het en die 

' b 'k ·P'. "" ·~ 14 D' bl k voertu~g ge ru~ was ••• jOr a J~vy purpose. ~t y 

egter dat die howe in Kentucky nog nie daarin ko:n slaag om 

'n behoorlike omskrywing ,,an 'n farrriZy pu1pose te formuleer 

nie .'IS Hierdie "leer;,tuk" is ook in Tennessee aanvaar. 16 

Hier worn egter vereis dat die verweerder die beheerder en 

ondPrhouer van die voertu:tg was, dit gebruik was •• ,'for the 

. pleasure and a~mfort of his family ..• 17 en dat 'n lid. van 

die farrriZie, terwyl hy besig was om die voertuig vir sodani= 

ge plesier en gerief te gebruik, dit nalatig bestuur het. 18 

In Oregon word die verdere vereiste bygevoeg dat die ver= 

weerder sy uitdruklike of stilswyende toestemming tot die ge= 
19 

bruik van die voertuig deur 'n gesinslid moes gegee het. 

ook Seaond Restatement Agenay voZ I § 238 op S27. 

14 Earle "The Family Purpose Doctrine" 49 Kentuaky LJ S78 
op S78 en S79. 

IS Earle S79 ev. .. 
16 Blasingame "Statu.s of the Family· Purpose Doctrine in Ten= 

nessee" 38 Tennessee LR 248. 

17 Blykbaar is eienaarskap nie altyd voldoende nie, en kan 
die hoof van die huisgesin ook aanspreeklik wees waar hy 
'n motor vir sy seun gekoop het en dit dan onderhou of 
waar hy huurder of. huurkoopkoper is. Sien Blasingame 38 
Tennessee LR 248 op 2SO en 2S1. 

18 Blasingame 249, 2S1, 2S2. 

19 Campbell "Fami.ly Purpose Doctrine in Oregon" 44 Oregon 
LR 67 op 73. 
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Dit sal te veel plek en tyd in beslag neem om al die proble= 

me wat met die toepassing van hierdie leerstuk ondervind word, 

uit te wys. Of hierdie reels op enige logiese gronde verde= 

dig kan word,is volgens Prosser te betwyfe1. 20 

1.1.6 Die verhouding tussen prisipaal en verteenwoordiger 

Vir die doeleindes van hierdie bespreking word met die be= 

grip verteenwoordiger of agent 'n persoon bedoel wat die be= 

voegdheid verkry om namens sy prinsipaal kontrakte te sluit. 1 

In die·algemeen word geleer dat so 'n prinsipaal aanspreeklik 

sal wees indien sy agent 'n onregmatige daad gepleeg het .•. 

within·the scope of his authority, exp~ess, implied or osten= 

sible. 2 Hierdie uiteensetting gee egter aanleiding tot heel= 

wat verwarring. Juis omdat hier met verteenwoordiging te 

doen gekry word, het authority beslis 'n ander inhoudelike 

betekenis as in die gevalle waar dit losweg die omvang van 

die diensverpligtinge van 'n werknemer aandui. Die betekenis 

van bogenoemde aanhaling laat die indruk dat die onregmatige 
. 3 . 

dade van die verteenwoordiger deel van sy volmag 1s. In= 

20 Prosser Torts483: .•. it has quite often been recognized, 
without apology, that the doctrine.is an instrument of 

·policy, a transparent device intended to place the liabi= 

2 

lity upon the party most easily held responsible. 

Atiyah aw 99 en 100. Die term agent word ook gebruik in 
the narrowest sense, nl 'n persoon wat opdrag het om 'n 
delik te pleeg. Vgl bv Hewitt v Bonvin 1940 1 KB 188· 
James aw 377; Salmond aw 602. Atiyaht a p wys egter ~ereg 
daarop dat aanspreeklikheid in hierdie gevalle direk is 
en nie middellik nie. 

A~iya~ a~ 11! ev: Sy behan~eli~g van middellike aanspreek= 
l1khe1d 1n h1erd1e gevalle 1s n1e baie duidelik nie, Sien 
ook die volgende vn. 

3 . Conant "Liability of Principals for the Torts of Agents, 
A Comparative View" 4 7 Nebraska, LR 42 op 42, In sy arti= ' 
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dien wel, behoort die prins:tpaal direk aanspreeklik te wees 

en nie middellik nie. 4 Hoe dit ookal sy, die middellike aan= 

spreeklikheid van die prinsipaal word geregverdig deur die toe= 

passing van die reg op beheer-kriterium. Sy aanspreeklikheid 

word beperk tot die skuldige uitvoering van handelinge deur 

die agent waaroor die prinsipaal dan die reg op beheer sou he. 

Anders as die werkgewer van 'n persoon wat sowel agent as ser= 

vant kan wees, 5 het die prinsipaal van 'n persoon wat net sy 

agent is, so word geleer, nie die reg van beheer oor inciden= 

tal physical activity van die agent nie. 6 Sulke aktiwiteite 

is die wat nie direk verband hou nie met ••• _the dealing of 

the agent with third parties in order to enter or to execute 

contracts, within the scope of his authority. 7 

kel het hy dan ook uitgewys dat die bevoegdheid om die prin= 
sipaal te verteenwoordig, juis deur die term authority aan= 

gedui word. Indien ve.reis word dat 'n wanvoorstelling with= 
in the scope of authority gemaak moes gewees het, dan be= 
teken dit eenvoudig dat wanvoorstellings deel van die vol= 
mag was. Dan word inderdaad met direkte aanspreeklikheid 
te doene gekry omdat dit daarop neerkom dat die prinsipaal 
••• directs or authorizes his agent to commit a tort. Sy 
gevolgtrekking: ••• the concept "scop? of authority", the 
measure of the principal's liability for the agent's con= 
tracts, is totally inapplicable to test the principal's 
vicarious liability.in tort. (Sien sy ind~ukwekkende lys 

·van gesag uit beslissings ter ondersteuning van sy punt 
aw 42 vn 3). 

4 Vgl die vorige vn. 
5 bv in Lloyd v Grace, Smith & Co 1912 AC 716 (HL). 

6 Conant 4 7 Nebraska LR op 4 7 Second Restatement Agency Vo Z 
a par 250. 

7 Conant 53 So sal 'n prinsipaal nie aanspreeklik wees nie 
indien die agent sy eie motor nalatiglik bestuur het ter= 
wyl hy onderweg is om met derdes te onderhandel en ander 
benadeel nie. Conant wy hieroor breedvoering uit op 49 tot 
52 van sy artikel. Vgl ook Atiyah aw 113 tot 115. Indien 
die agent egter met sy prinsipaal se motor gery het, sal 
die prinsipaal wel aanspreeklik gehou word op grond van 
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Die prinsipaal bet wel die' reg op bebeer oor die aktiwiteite 

van sy agent wat direk in verband staan me~ sy onderhandelings 

met die derde. Sulke aktiwiteite kan non-physica~ sowel as 

physical van aard wees. 8 Met eersgenoemdes word spesifiek 

wanvoorstellings bedoel terwyl laasgenoemdes betrekking het 

op fisiese demonstrasie (soos 'n proefrit) van die goedere 

van die prinsipaal aan derdes. 9 Dit blyk egter dat die reg 

op beheer-kriterium nie alle gevalle van die aanspreeklikheid 

van die prinsipaal kan verklaar nie. Hy is byvoorbeeld ook 

aanspreeklik vir sogenaamde direkte fisiese bandelinge waar= 

oor by nie 'n reg op bebeer bet nie. If a physical tort 

by the agent arises out of negotiations~ the principal will 

be held liable and control of method ~s not in issue ••. A 

common example is the intentional tort of battery. An agent 

negotiates to buy or sell for his principal and the negotia= 

tiona lead to argument about the product or service in ques= 

tion. When the controversy ends in assault by the agent on 

the third party~ the principal is held liable. 10 Aanspreek= 

likheid volg egter nie indien die aanranding byvoorbeeld 

plaasgevind bet na die sluiting van die ooreenkoms as gevolg 

van 'n dreigement deur die eiser om die agent by sy prinsi= 

die reels uiteengesit op 396 ev hierbo. 

8 Conant 53 en 54; Sien ook Second American Restatement 
Agencw vol I par 250 op 545 ev; Atiyab aw 113-115, ver= 
al 113 pt 3 daar. 

9 Sien vorige vn vir gesag daar aangehaal. 

10 Conant 53 en 54. 
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1 kl . 11 paa. te gaan ver a n~e. Vervolgens word verskillende ge= 

valle van die middellike aanspreeklikheid van 'n prinsipaal 

ondersoek. Ek beperk my tot die middellike aanspreeklikheid 

van die prinsipaal vir wanvoorstellings deur sy agent gepleeg. 

Oor sy middellike aanspreeklikheid vir ander onregmatige da= 

de deur sy agent kan niks bygevoeg word nie. Dit is nie my 

doel om in te gaan op die vraagstuk en probleme van wat pre= 
• I 11' • • 12 d 1 • 1 s~es n wanvoorste ~ng ~s n~e. My oe ~s om vas te ste 

wat die grondslag van middellike aanspreeklikheid in die ge= 

valle is waar dit reeds vasstaan dat 'n agent 'n wanvoorstel= 

ling gemaak het en die derde tot sy nadeel gehandel het. 

Opsetlike wanvoorstelling 

Indien 'n agent op bedrieglike wyse 'n valse voorstelling aan 

'n derde gemaak het met die bedoeling dat die derde daarop 

moet reageer en tot sy nadeel 'n ooreenkoms met die prinsi= 

paal sluit, sal laasgenoemde teenoor die derde aanspreeklik 
13 wees. 'n Valse voorstelling is bedrieglik ••• if it is 

11 Sien die skrywers in vn 8 hierbo aangehaal. Sien ook 
Stansell v Safeway Stores (44 Cal 2d 822) 113 p 2d 264 
1941; Lyons v Zale Jewellery Co (246 Miss 139) 150 so 2d 
154 1963; Skow v Steele (74 5D 81) 49 NW 2d 24 1951. Dit 
lyk nie asof Atiyah dieselfde vertolking van die regspo= 
sisie in Amerika gee as Conant nie. (Vgl 113 en 114 van 
sy werk). Die samestellers van die Second Restatement 
Agency (Vol 1 § 250 en 550) verklaar: ... the principal 
may be liable if he should know that there is an undue 
risk that the agent will be negligent and harm others •.. 
in which case the employer (bedoelende prinsipaal) is per= 
sonally negligent. Hy het dus die risiko geskep en het 
daarom 'n non-delegable duty teenoor derdes om toe te sien 
dat die, agent sy opdrag sonder nadelige gevolge vir hulle 
uitvoer. (§ 213, 250 en 251). 

12 Sien hieroor Cheshire & Fifoot Contract 244 ev; Winfield 
& Jolowicz aw 218 ev. 

13 Bowstead Agency 228 art 99; Cheshire & Fifoot Contract'252. 
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made knowingly or without belief in its truth, or recklessly, 

careless whether it be true or false 14 Hierdie.baie wye om= 

skrywing maak blykbaar die definisie van fraudulent rm:sre= 

presentation uit. Ek noem dit gerieflikheidshalwe opsetlike 

wanvoorstelling. Volgens Atiyah is die aanspreeklikheid van 
- IS 

die prinsipaal hedendaags kontraktueel van aard. Behalwe 

dat hy hom op geen gesag vir sy stelling beroep nie, blyk dit 

dat sy stelling nie sondermeer as korrek aanvaar kan word· 

nie. 16 Volgens die howe en ander skrywers is die prinsipaal 

deliktueel aanspreeklik vir.die bedrieglike wanvoorstelling 

van' die agent. 17 Behalwe dat die derde die gewone kontrak= 

tuele remedies tot sy beskikking het, 18 word dit geredelik 

aanvaar dat die derde ook an action of deceit op grond van 

fraud het. 19 Wat egter wel 'n probleem is, is die feit dat 

14 Cheshire & Fifoot.Contract 2SS; Bowstead Agency 228; 
Derry v Peek (1889) 14AC 337 op 374; Armstrong v Strain 
19S2 IKB 232 (CA). Hierdie omskrywing sluit blykbaar 
dan nalatige wanvoorstelling uit. Sien Candler v Crane 
Christmas and Co 19SI 2 KB 164 op 198. 

IS aw Ill. 

16 Houldsworth v City of Glasgow-Bank (1880) SAC 317 (HL) 
op 326/7: ••• no sensible distinction can be drawn be= 
tween the case of fraud and the case of any other wrong. 
Sien ook Ba~ick v English Joint Stock Banking Co 1867 
LR 2 Exch 2S9. 

17 Clerk & Lindsell aw § 299; Street aw 399 onderafdeling 7; 
Ba~ick v English Joint Stock Bank 1867 LR 2 Exch 209 op 
2S9; Lloyd v Grace, Smith and Co 1912, AC 716; Cheshire 
& Fifoot Contracts 270. 

18 Sien Cheshire & Fifoot aw 2S2 ev. 

19 Cheshire & Fifoot aw 269 ev; Winfield & Jolowicz aw 217 
asook die saak Derry v Peek supra. Die vereistes vir 
hierdie delik is uiteengesit in Bradford Building Society 
v Borders 1941 2 AU ER 20S op 211 en Second Restatement 
Agency Vol I § 2S 7. 
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nie altyd suiwer onderskei word tussen die middellike aan= 

spreeklikheid en die direkte aanspreeklikheid van die prinsi= 

paal nie. 
1 

Hierdie probleem kom baie duidelik na vore uit 

die gesaghebbende beslissing van Lord Reid in Eries v Woot= 

Zey. 2 The generat prinaipte of viaarious tiability for frau= 

dulent misrepresentation is now well settled . ... The sub= 

stantial point was I thinkJ that an innoaent prinaipal was 

aivilly responsible for fraud of his authorised agent aating 

within his authorityJ to the same extent as if it was his 
3 4 own fraud. Dit lyk asof die hof bedoel om middellike 

aanspreeklikheid in sulke gevalle bo twyfel te stel maar dan 

daaraan .'n direkte aanspreeklikheidskleur verleen. Inder= 

daad gaan dit hier om middellike aanspreeklikheid, want die 

hof verwys na an innoaent prinaipaZ. Die hele verwarring 

ontstaan egter myns insiens deurdat die hof verwys na 1n delik 

wat deur die agent gepleeg is •.• within the saope of his 

authority .. Dit is voor die hand liggend dat hierdie stelling 

tot verwarring aanleiding gee, want dit lei maklik tot die 

siening dat die bedrog deel van sy volmag was. 

'n Sprekende voorbeeld hiervan kan gevind word in Street 

aw 399. Sien egter vir suiwerder onderskeid Conant 47 
Nebraska LR 49 ev. 

2 1945 l'AU ER 909. 

3 915 (ek onderstreep). 

4 Hierdie aanhaling is met goedkeuring aangehaal uit die 
uitspraak van Lord MacNaghten in Lloyd v GraaeJ Smith 
and Co 1911-13 AllER 51 in welke saak Lord MacNaghten 
weer met goedkeuring vir Lord Blackburn aanhaal in 
Houldsworth v City of Glasgow Bank (1880) 5 AC 317. 
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Nalatige en onskuldige wanvoorstelling. 

Ooreenkomstig die saak CandZer v Crane Christmas & Co 5 het 

'n kontraksparty nie 'n deliktuele remedie teen 'n ander kon= 

traktant wat 'n nalatige wanvoorstelling gemaak het en eers= 

genoemde finansiele verliese besorg het nie. 6 Hieruit volg 

dat die prinsipaal van die agent wat sodanige nalatige wan= 

voorstellings gemaak het, nie middellik aanspreeklik gehou 

kan word nie. 7 Obiter uitlatings deur die House of Lords in 
8 HedZey Byrne and Co v HeZZer and Partners • . het, volgens 

skrywers, wel die weg aangedui vir die toekenning van 'n ak= 

sie op grond van enige nalatige wanvoorstelling wat 'n ander 

skade of nadeel berokken het. 9 Die hof het in hierdie saak 

beslis dat 'n persoon aanspreeklik gehou kan word vir negZi= 

gent misstatements wat hy aan 'n ander gemaak het met wie hy 

in 'n speaiaZ reZationship staan en daardie persoon op grond 

daarvan tot sy nadeel gehandel het. 10 Dit blyk asof 'n spe= 

siale verhouding betrekking het op gevalle van kliente en 

professionele persone wie se professie dit is om ander advies 

5 1951 2 KB 164; Vgl ook Derry v Peek supra en Steven 27 
MLR. 121 op 122. 

6 ·sien ook Bowstead Agenay 229; Atiyah.aw 113-115; Winfield 
& Jolowicz aw 226 veral 227 en 228 ev. 

7 Steven 27 MLR 121 ev; Goodhart 78 LQR 107 ev; Conant 47 
Nebraska LR 61 .. 

8 1964 AC 465; 1963 2 AZZ ER 575 (HL). 

9 Sien vn II hierbo, asook Cheshire & Fifoot aw 254 ev. 

·10 Sien die uitspraak van Lord Morris op 589 I en 590 ev; 
Sien ook Cheshire & Fifoot aw 254 en 255; Winfield & 
Jolowicz aw 229, 230 en 231. 
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·te gee. In sulke omstandighede rus daar 1n pZig op die pro= 

fessionele persone om nie hul kliente op nalatige wyse van 

advies te bedien nie, wat hulle behoort te weet op gereageer 
II sal word. Daar bestaan egter onsekerheid oor die presiese 

vereistes van hierdie aksie en die omstandighede waaronder 

dit ingestel kan word. 12 Logieserwys behoort professionele 

persone wie se agente nalatige wanvoorstellings gemaak het , 

dan ook daarvoor aanspreeklik te wees. Verder verleen die 

Misrepresentation Aat van 1967 aan 'n persoon 'n aksie in= 

dien hy deur nalatige wanvoorstelling tot kontraksluiting 

deur die ander kontraktant beweeg is en finansiele verlies 
13 daardeur gely het. Geen gesag kan egter gevind word wat 

aandui of hierdie statutere· remedie ook ingestel kan ~vord 

teen die prinsipaal van 'n ·agent wat die nalatige wanvoor= 

stelling gemaak het nie. Moont1ik kan egter aangeneem word 

dat die vereist·e van 'n wanvoorstellin~ deur die ander kon= 

traktant wyd genoeg is om ook te slaan op wanvoorstellings 

deur die ander kontraktant se agent gemaak. 

11 Cheshire & Fifoot aw 255 en vn 1 daar. Sien ook die uit= 
spraak van Lord Morris in HedZey Byrne supra, veral op 
590 en 591. 

12 Cheshire & Fifoot aw 255. Vgl ook Steven 27 MLR 121 ver= 
al 130 ev wat 'n l~ige bespreking oor die uitsprake van 
aldie regters in die HedZey Byrne-saak·supra veer. Sien 
verder Conant 47 Nebraska LR 61 ev; Winfield & Jolowicz 
aw 231. 

13 Art 2 (I) van die wet. Sien ook Cheshire & Fifoot aw 256 
ev.Art I bevat bepalings oor die vernietiging van die oor= 
eenkoms onder daardie omstandighede plus die moontlike 
verhaal van skadevergoeding. Art 2 (2) en 2 (3) is egter 
onduidelik m b t die vraag of skadevergoeding volgens po= 
sitiewe of negatiewe interesse bereken meet word. Die 
gevolg is dat skr~ers nie seker is of die wet skadever= 
goeding ooreenkomstig kontraktuele of deliktuele basis 
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Wat onskuldige wanvoorstelling betref, bestaan daar geen de= 

liktuele aksie vir die verhaal van skadevergoeding teen die 

prinsipaal nie. 14 In 'n geval waar 'n onskuldige agent 'n 

wanvoorstelling aan 'n derde gemaak het terwyl die agent die 

inligting van 'n ander agent van die prinsipaal ontvang het 

wat weet dat die inligtingvalsis, 15 is die prinsipaal aan= 

spreeklik vir die fraudulent misrepresentation van die twee= 
16 de agent. 

Indien_opsetlike wanvoorstelling_ deur 'n agent voorgekom het 

in die loop van sy onderhandeling met 'n derde, dit nie kon= 

traksluiting tot gevolg het nie, maar wel ander benadeling! 
2 

sal die prinsipaal ook middellik aanspreeklik gehou kan word. 

Of dieselfde reel ook geld in gevalle van nalatige wanvoor= 

stelling , is glad nie seker nie. In die lig van wat hier= 

toeken nie (Cheshire & Fifoot aw 271). 

14 Conant 47 Nebraska LR 64; Cheshire & Fifoot aw 257. Dit 
blyk egter dat daar heelwat verwarring bestaan oor wat 
presies die slagoffer van onskuldige wanvoorstelling in 
die vorm van skadevergoeding kan verhaal. Vgl Cheshire 
& Fifoot aw 263, 269 en 271. 

15 Vgl die saak London Country Freehold Prop Ltd v Berkeley 
1936 2 All ER 1039. 

16 Sien Glanville Williams 72 LQR 522 op 531 en 532. 

Sueh damage will usually be finaneial but it may eonsist 
of personal injury or damage to property (Winfiels & Jo= 
lowicz aw 225). Sien ook die sake in vn 55 daar aange= 
haal en vgl Seeond Restatement Ageney vol I 5 249 op 549. 

2 It is eZear that the eZaim for damages for fraudulent 
misrepresentations is a elaim in tort (Cheshire &Fifoot 
Contraets 270) en vgl Winfield & Jolowicz aw 218 ev. 
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bo meegedeel is oor nalatige wanvoorstellings behoort die 

benadeelde wel 'n aksie te he indien hy sou kon bewys dat die 

prinsipaal in die omstandighede 'n pZig teenoor hom gehad 

het om nie wanvoorstellings te maak nie wat hy behoort te 
3 weet op reageer sou word. 

1.1.7 Samevatting 

Die mees voor die hand liggende relevante verhouding tussen 

dader en verweerder vir die doeleindes van middellike aan= 

spreeklikheid, is die tussen 'n dienskontraktuele werkgewer 

en werknemer. Aanvanklik was die aontroZ test as 'n essen= 

siele kriterium gebruik vir die vasstelling van hierdie ver= 

houding. 4 Teenswoordig is dit nie meer die geval nie. Die 

skrywers en howe is meer geneig om na 'n verskeidenheid fak= 

tore te verwys wat as aanduiding van die werkgewer-werknemer= 

verhouding dien. Die reg op beheer is een van hierdie fak= 

tore. 5 

Tog is die aontroZ test egter steeds van wesentlike belang 

by die vasstelling van die vraag of 'n persoon wat 'n ander 

se·werkgewer leen of huur, middellik aanspreeklik gehou kan 

word vir die onregmatige dade deur die geleende of gehuurde 
6 werknemer gepleeg in die uitvoering van sy werk. Uit die 

Amerikaanse regspraak is egter tekens te bespeur dat die reg 

3 Hinfield & Jolowicz aw 217 veral 235. Hierdie plig word 
ook a duty of honesty genoem, maar dit blyk dat die·bete= 
kenis hiervan nie duidelik is nie (Seaond Restatement 
Agenay Vol I § 250. 

4 Sien hierbo 368. 

5 Sien hierbo 376. 

6 Sien hierbo 379 ev, 
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op beheer-toets ook in hierdie gevalle verwerp word. 7· Die 

reg op beheer-kriterium word meestal ook gebruik vir die vas= 

stelling daarvan of 'n persoon middellik aanspreeklik gehou 

kan word vir die onregmatige dade deur 'n ander gepleeg in 

gevalle waar eersgenoemde vir laasgenoemde bloot net gebruik 

om iets in eie belang te verrig. 8 Wat egter die bron of ba= 

sis van die reg op beheer in hierdie·gevalle is, is totaal 

onseker. 

Op grond van die afwesigheid van die reg op beheer word 'n 

lasgewer ook nie middeZZik aanspreeklik.gehou vir die onreg= 

matige dade deur·sy onafhanklike kontrakteurs gepleeg nie. 9 

In gevalle waar 'n lasgewer wel aanspreeklik gehou word vir 

skade deur 'n onafhanklike kontrakteur veroorsaak, word sy 

aanspreeklikheid as 'n direkte aanspreeklikheid beskou, so= 

genaamd op grond van die verbreking van een of ander duty 
aan sy kant. Deesdae word dit al hoe meer bevraagteken of 

die aanspreeklikheid van die lasgewer onder hierdie omstan= 

dighede op skuld aan sy kant berus. Atiyah beweer dat middel= 

like aanspreeklikheid ook op hierdie gevalle van toepassing 
• 10 
J.S, 

Wat betref die middellike aanspreeklikheid van die voertuig= 

eienaar vir die nalatige bestuur deur 'n persoon wat nie sy 

dienskontraktuele ~erknemer is nie, is die posisie in Enge= 

7 Sien hierbo 381. 

8 Sien hierbo 365. 

9 Sien hierbo 382 ev. 

10 Sienvn 12 op 385 hierbo vir die bewysstukke in sy boek. 
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land, danksy die House of Lords beslissing in Morgans v 

Launahbury supra taamlik duidelik. II Die eienaar sal middel= 

lik aanspreeklik gehou word vir die nalatige bestuur van sy 

motor deur iemand anders (of die eienaar nou in die motor was 

of nie) indien die eienaar die ander persoon v~rsoek het om 

die motor te bestuur en om enigiets vir en namens hom daar= 

tydens te doen en die bestuurder gedurende die rit nalatig 

bestuur het. 12 Trouens, die hof het ook verder gegaan en op= 

gemerk ~at hierdie reel ook geld in gevalle waar die eienaar 

van enige roerende saak (chattel) 'n ander versoek om iets 

met die saak te doen. Die relevante prinaipal-agent-verhou= 

ding kom tot stand deurdat die eienaar hierdie versoek gerig 

het en die ander persoon besig is met die uitvoering daarvan. 

Van 'n reg op beheer is hier nie sprake nie. Dit lyk egter 

nie asof hierdie .reel ook uitgebrei sal word na gevalle waar 

'n persoon bloot net 'n ander versoek om iets vir hom te doen 

nie. In sulke gevalle word blykbaar na 'n reg op beheer oor 
13 die optrede van die ander gesoek. 

'n Prinsipaal is middellik aanspreeklik vir die opsetlike 

wanvoorstelling deur sy verteenwoordiger gepleeg. Blykbaar 

is die prinsipaal ook middellik aanspreeklik vir ander onreg= 

matige dade van die verteenwoordiger indien laasgenoemde se 

optrede direk verband gehou het met sy onderhandelings met die 
. 14 

·derde binne die omvang van die volmag. Hieroor bestaan 

daar egter onduidelikheid. Dit lyk verder asof 'n prinsi= 

II 

12 

13 

14 

Sien hierbo 396 ev. 

Sien hierbo 399 ev. 

Vgl die derde genoemde standpunt oor middellike aanspreek= 
likheid. 
Sien hierbo 411. 
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paal ook middellik aanspreeklik sal wees vir die nalatige 

wanvoorstelling deur sy verteenwoordiger in omstandighede ge= 

dek deur die Misrepresentation Act en in gevalle waar 'n spe= 

siale verhouding tussen prinsipaal en misleide derde aanwe= 
• IS 

s~g was. 

Die reg op beheer-toets, vir sover dit steeds in sekere ge= 

valle geld as 'n toets vir die vasstelling van die relevante 

verhouding vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid, 

is egter 'n onbevredigende kriterium. Die hewige aanval wat 

Atiyah en Kahn-Freund op hierdie toets gemaak het, 16 getuig 

van ontevredenheid·oor die gebruikmaking daarvan. Ander 

"toetse" in die plek daarvan is voorgestel. Voorbeelde hier= 
. d' ' • t. t t t 17 . d' van ~s ~e organ~sa ~on- en en repreneurs es . H~er ~e 

kriterium is egter nog nie algemeen aanvaar nie. Wat die in= 

houdelike betekenis van die control test betref, lyk dit asof 

daarmee enei'syds bedoel word die "reg" wat 'n persoon het om 

aan 'n ander voor te skryf wat gedoen moet word en wanneer 

dit gedoen moet word. Dikwels word daarme~ ook bedoel 'n reg 
18 om die manier waarop die werk gedoen moet word voor te skryf. 

Laasgenoemde interpretasie lewer egter die probleem dat in 

gevalle waar professionele persone werknemers is so 'n reg 

aan die kant van die werkgewer kan ont~reek. Indien eersge= 

noemde interpretasie van die reg op beheer gevolg word, is 

dit in elk geval onduidelik hoe 'n werknemer en 'n onafhank= 

like kontrakteur van mekaar onderskei kan word. Atiyah het 

IS Sien hierbo 41S ev. 

16 Sien hierbo die voetnotas op 37S ev. 

17 Sien hierbo 38 en 374 ev. 

18 Sien hierbo 3 71. 
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verder daarop gewys dat die aan- of afwesigheid van die reg 

op beheer dikwels irrelevant is by die bepaling van middel= 

like aanspreeklikheid. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die 

hedendaagse siening oor die middellike aanspreeklikheid van 

d
• • . 19 
~e voertu~ge~enaar. 

Daar kan dus verklaar word dat 'n behoorlike kriterium vir 

die vasstelling van die relevante verhouding vir die doelein= 

des van middellike aanspreeklikheid nog ontbreek. Tog bied 

uitsprake.soos die in Morgans v Launchbury prakties meer hel= 

derheid oor hierdie probleem; 20 

1.2 Nederlandse reg 

1. 2. 1 Inleiding 

Artikel 1401 B.W. reel. die direkte aanspreekZikheid van 'n 

persoon vir onregmatige en skuldige veroorsaking van skade 

of nadeel. Hiernaas reel artikel 1403 B.W. die aanspreek= 

likheid van 'n persoon vir die skade of nadeel veroorsaak 

deur ander persone of deur sake onder sy·toesig. Sub-artikels 

(2), .(3) en (4) van artikel 1403 wys onderskeidelik aan wel= 

ke persone aanspreeklik gestel word vir skade of nadeel deur 

ander veroorsaak. 'n Verskil van mening bestaan oor die 

vraag of die inleidende woorde van artikel 1403(1), naas die 

bepalings van sub-artikels (2), (3) en (4), 'n selfstandige 

betekenis het of nie. Hierdie probleem word mettertyd onder 

oe geneem. 

Sub-artikel (2) bepaal dat ouers en voogde aanspreeklik is 

19 Sien hierbo 396 ev. 

20 Sien hierbo .396 ev. 
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vir die skade veroorsaak deur inwonende kinders oor wie hul 

ouerlike magte of voogdy uitoefen. I Sub-artikel (4) reel die 

aanspreeklikheid van onderwysers en leermeesters vir skade 

veroorsaak deur daardie leerlinge wat onder hul toesig is. 2' 

Van belang is die bepalings van sub-artikel (5) van artikel 

1403 wat aan die pas vermelde persone die geleentheid hied 

om te bewys dat ••• zij de daad voor welke zij aansprakelijk 

zouden zijn~ niet hebben kunnen beletten. Hierdie bepaling 

vertolk skrywers as 'n verontskuldigingsmoontlikheid wat aan 

die genoemdes verleen· word. Volgens hulle dui hierdie arti= 

kel daarop dat 'n skuldvermoede die grondslag van hulle aan= 

spreeklikheid vorm. Hierdie bepaling is egter nie van toe= 

passing op artikel 1403 (3) nie. Die grondslag van aanspreek= 

likheid onder hierdie artikel is reeds behandel. 3 Artikel 

1403 (3) B.W. lui: De meesters en degenen~ die anderen aan= 

stellen tot de waarneming hunner zaken~ zijn verantwoordelijk 

voor de schade door hunne'dienstboden en ondergeschikten ver= 

oorzaakt in de werkzaamheden waartoe zij deselve gebruikt 

hebben (ek onderstreep). 

Oor die vraag wanneer so 1n vereiste verhouding 'rir die doel= 

eindes van hierdie artikel aanwesig is, bestaan heelwat on= 

duidelikheid en meningsverskil. Hierdie artikel is inderdaad 

nie baie duidelik geformuleer nie. 4 So word meesters met 

'n Omvattende bespreking hiervan deur Schut Verantwoorde= 
lijkheid 245 ev. Sien die bewoording van hierdie artikel 
hierbo op 119. 

2 Schut aw 267 ev. Sien die bewoording van hierdie artikel 
hierbo op 119. 

3 Sien hierbo 69 ev. 

4 Asser-Rutten Handleiding 491; Schut aw 276 en 277. 
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dienstboden. en degene die andere aansteZZen tot de waarne= 

ming hunner zaken met ondergesahikten verbind. 5 Die pro= 

bleem is blykbaar dat die eerste verbinding in sy gewone be= 

tekenis so beperkend is dat die mees voor die hand liggende 

werkgewer-werknemerverhoudings nie daaronder tuisgebring kan 

word nie. 6 Die Hoge Raad het egter lank gelede beslis dat 

die artikel 'n ondergeskiktheidsverhouding tussen werkgewers 

en diegene wat hul aanstel of gebruik om hul sake te verrig, 

vereis. · Laasgenoemdes is dan persone wat onder eersgenoemdes 

se leiding of aanwysings handel en niP- seZfstandig optree nie? 

Die gebruik van die begrip werkgewers is egter verwarrend 

omdat dit hier 'n baie wyer betekenis as die ·dienskontraktu= 

ele werkgewer het, 8 Die begrip nie-selfstandige (of onself= 

standige)optrede skep ook heelwat probleme, 9 Dit lyk asof 

skrywers onselfstandige optrede interpreteer as 'n verpZig= 

5 Skrywers in die vorige vn aangehaal asook Hoffmann-Drion
Wiersma Verbintenissenreaht 255. 

6 Asser-Rutten tap; Schut aw 277. 

7 HR 28-12-1894 W 7 383. Sien ook HR 
Asser-Rutten aw 491; Schut aw 277. 

22-5-1903 w 7927; 

8 Pitlo Verbintenissenreaht 251. 

·9 
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Oorspronklik wasni~selfstandige optrede geinterpreteer 
as 'n onderworpenheid aan die daadwerklike fisiese beheer 
van die werkgewer (sien nt onder HR 20-3-1942 NJ 1942 no 
444). In die beslissing HR 22-6-1900 W 7476 egter, word 
die kaptein van 'n skip as die ondergeskikte van die be= 
trokke ·redery beskou omdat by verplig was om sekere instruk= 
sies van die redery op te volg, hoewel daar van daadwerk= 
1ike beheer nie sprake was nie. In 1916 vertolk Meijers 
(2441 WPNR) nie-selfstandige optrede as onderworpenheid 
aan die reg van die opdraggewer om bevele en instruksies 
aan die werker te gee i v m die uitvoering van die werk. 
Sien ook nt onder HR 20-3-1942 NJ 1942 no 444. 



ting aan die kant van 'n opdragnemer om hom te skik na die 

aanwysing en leiding van sy werkgewer betreffende die uit= 

veering van die werk. 10 Dit volg dat die werkgewer of die 

opdraggewer 'n reg moes he om leiding en aanwysing ten opsig= 
' ' ' d' k II f ld te van d~e u~tvoer~ng van ~e wer te gee. Ongetwy e 

blyk hieruit dat die reg op behee:r die kriterium is waarvol= 

gens die vereiste verhouding kragtens artikel 1403(3) B.W. 

bepaal word. Hierdie kriterium het sekere Anglo-Amerikaanse 

skrywers egter reeds verwerp as 'n absolute toets in hierdie 

verband. 12 Wat presies die inhoudelike betekenis van hierdie 

reg is, is nie duidelik nie. Schut verklaar dat hierdie reg 

nie op feitelike onselfstandige optrede dui nie maar op juri= 
13 diese onselfstandige optrede. Alhoewel verdere verduide= 

liking nie gegee word nie, kom dit myns insiens slegs daar= 

op neer dat feitelike_beheer irrelevant is, en dit dus gaan 

oor die reg op beheer wat uitgeoefen kan word. 

Wat die bron van hierdie reg van die opdraggewer en die ver= 

pligting van die opdragnemer is, is eweneens nie duidelik 

10 Asser-Rutten verklaar (aw 491) BesZissend is, of aan de 
ondergesahikte werkzaamheden zijn opged:ragen die hy voZ= 
gensaanwijzing van de we:rkgever moet ve:rrigten, met dien 
ve:rstande dat de ondergesahikte verandering moet brengen 
in de wijze waa:rop hij ziah aan zijn Zaat kwijt (ek onder= 
streep). Volgens Schut (aw 278) is 'n ondergeskikte .•• 
de opdraahtnemer die ziah bij de ve:rvuZZing van zijn taak 
heeft te sahikken naar de aanwijsingen van zijn opdraaht= 
gewer (ek onderstreep). 

II Meijers 2441 WPNR; Schut aw 280; Asser-Rutten aw 491; 
Hofmann-Drion-Wiersma aw 255 vn 4 daar. 

12 Sien hierbo op 378. 

13 aw 280. Sien ook Asser-Rutten aw 491. 
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nie. Daar word verklaar dat 'n diensbetrekking, arbeidsoor= 

eenkoms of dienskontrak·nie 'n noodwendige voorvereiste vir 

'n ondergeskiktheidsverhouding is nie. 14 Volslae onduidelik= 

·heid bestaan oor die vraag of 'n kontrak tussen opdraggewer 

en opdragnemer hoegenaamd 'n vereiste is. Uit die regspraak 

wat nagegaan is, blyk dit dat 'n kontrak nie altyd as 'n ver= 

eiste gestel is nie alhoewel dit nooit uitdruklik so te ken= 

ne gegee is nie. 15 Schut is een van die min skrywers wat 

waag om 'n definisie van die ondergeskiktheidsverhouding te 

gee. Hy omskryf dit soos volg: (dat) ••• de opdraahtnemer 

die ziah bij de vervulling van zijn taak hee[t te sahikken 

~ar de aanwijzingen van .zijn opdraahtgever. 16 Hierdie 

definisie impliseer myns insiens d.at daar wel 'n ooreenkoms 
. . 17 

of kontrak tussen die opdraggewer .en opdragnemer moet bestaan. · 

Dit is 'n noodwendigheid indien die reg op beheer as krite= 

rium gebruik word. So nie het hierdie "reg" geen bron of 

basis nie en word dit eenvouding fiktiewelik gebruik. Mei= 

14 Schut aw 278 en 279; Asser-Rutten aw 492; Hofmann-Drion
Wiersma aw 255. 

15 Sien 431 en 434 ey hieronder. 

16 aw 278 (ek onderstreep). Sien ook Petit 5 AA (1955) 
145 op 148. 

17 Blykbaar ontken Schut dit egter by implikasie want hy 
verklaar: Some zijn de aontraatsvoor-waarden zel[s van 
beslissende~ekenis voor de bepaling van de onderge= 
sahiktheidsverhouding ••• (ek onderstreep). Die reg op 
beheer as kriterium vir die vasstelling van die relevan= 
te verhouding ex art !Lf03 (3) B.W. is onbevredigend. 
Schut verklaar bv: Zo komen wij vooralsnog tot het pove= 
re resultaat, dat een ondergesahikte in de zin van art 
1403 hy is, die (al dan niet als gevolg van een arbeids= 
overeenkomst) tot zijn opdraahtgever in een nader te be= 
palen, losse of vaste (dienst) betrekking staat (aw 279) • 
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. 18 . . k k h d' b t Jers ~s ten m~nste onse went wanneer y ~e es aan van 

reg op beheer, en daardeur die ondergeskiktheidsverhouding, 

knoop aan die arbeidsooreenkoms of dienskontrak ooreenkom= 

stig artikel 1637 (a) B.W. Volgens skrywers is hierdie stand= 

punt egter te eng en nie in ooreenstemming met die huidige 

regspr~k nie. 19 Die probleem is dat die meeste skrywers 

daarby volstaan deur slegs enkele voorbeelde uit die reg= 
20 spraak "bevonde" ondergeskiktheidsverhoudings te gee. 

Die posisie van die Nederlandse reg in hierdie verband word 

baie goed deur Schut opgesom: Een duideZijk ariterium, aan 

die hand waarvan de sahapen van de bokken kunnen wordEn ge= 

saheid&n, is tot nog toe niet gevonden. Het blijft een zoe= 

ken en tasten door reahtepr~ak en weteneahap. 1 

In die OntlUerp Nieuw BurgerZijke Wetboek word die vereiste 

van ondergeskiktheid behou. 2 Die ontwerpers het die volgen= 

de argumente hiervoor aangebied~ Die eerste is dat 'n onder= 

soek tot die bevinding gelei het dat dit steeds die hoofreel 

18 2441 WPNR. 

19 Schut aw 278. Asser-Rutten aw 492; Pitto aw 251; Hofmann
Drion-Wiersma aw 255, 256. 

20 Sien bv Asser-Rutten aw 492; Hofmann-Drion-Wiersma aw 255 
en 256. 

aw 278. 

2 Boek 6 titeZ 3 artikeZ 8 (I) lui: Indien een ondergeeahik= 
te, ter vervuZZing van hom opgedragen taak handelend, aan 
een derde door een fout eahade toebrengt, is degene in 
wiene dienet hij ie, aaneprakeZijk, onverminderd dB aan= 
eprakeZijkheid van de ondergeeahikte zelf. 

3 ToeZiahting 671 en 673, 
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4 van omliggende lande en.ook die Anglo-Amerikaanse lande is. 

Dit is egter myns insiens nie 1n goeie rede om hierdie reel 

wat so onduidelik is en deur baie skrywers gekritiseer word, 

daarom te aanvaar en te bekragtig nie. 5 Tweedens word dit 

as onredelik en onbillik beskou om 'n opdraggewer aanspreek= 

lik te hou in gevalle waar hy oor die wyse waarop die werk 

uitgevoer moes word geen seggenskap gehad het nie. Volgens 

die opstellers is 'n opdraggewer in hierdie gevalle nie in 

staat om die veroorsaakte skade te verhinder of te verbied 

deur behoorZike toesig of afdWingbare sanksie nie. 6 Indien 

dit die rede vir die vereiste van 'n ondergeskiktheidsver= 

houding is, behoort 'n werkgewer of opdraggewer wat voldoen= 

de toesig hou en.in staat is onrsanksie toe te pas, op grond 

van dieselfde billikheidsgevoel die geleentheid gegun te 

word om homself deur sodanige bewys van aanspreeklikheid te 

onthef. So 'n.moontlikheid word egter nie in die voorgestel= 

de artikel gevind nie. 'n Verontskuldigingsmoontlikheid 

bring 'n mens in elk geval terug by 'n skuldvermoede as grond= 

slag van die aanspreeklikheid, so iets is nie te versoen nie 

met die risiko-aanspreeklikheidsgrondslag wat die opstellers 

self vir hierdie artikel aanvaar het. 7 

In elk geval sal so 'n verontskuldigingsmoontlikheid nie altyd 

billik wees nie aangesien sekere werkgewers weens die aard 

van die opgedraagde werk (byvoorbeeld werk wat slegs deur des= 

4 Bedoelende Frankryk, Belgie, Wes-Duitsland en Switserland. 
ToeZiahting 669 ev. 

5 ToeZiahting 671. 

6 ibid 

7 ToeZiahting 638 ev. 
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kundiges verrig kan word) nie in staat is om behoorlike toe= 

sig te hou ni'e en dit ook nie ~ltyd kan bekostig om sanksies 

teen (sulke) opdragnemers toe. te pas nie. Derdens, en beslis 

die mees gewigtigste argument, is dat indien die ondergeskikt= 

heidsvereiste laat vaar word, die skuldlose aanspreeklikheid 

van 'n opdraggewer buite·perke uitgebrei sal word. Dan behoort 

volgens die opstellers, iedere opdraggewer (byvoorbeeld pas= 

sasiers wat·opdragte aan huurmotorbestuurders gee, afsen= 

··ders van goedere per trein, boot, ens; en kopers wat opdragte 

aan aileweringsbod.es gee) aanspreekiik te wees vir die onreg= 

matige en. skuldige ver.oorsaking van skade tydens die uitvoe= 
8 ring van die onderskeie opdragte. Hierdie argument hou be= 

slis steek, maar daardeur word totaal uit die oog verloor 

dat daar miskien 'n befer kriterium in die plek van onderge'" 

skiktheid aangebied kan word om ook in sulke gevalle bevre= 

digende resultate te lewer. 9 

Ten slotte kan aangemerk word dat die voorgestelde artikel 

6,3,8 vereis dat die ondergeskikte in diens van die opdrag= 

gewer moes gewees het. Volgens die opstellers is dit gedoen 

om persone wat in· toe.sighoudende hoedanigheid oor ander aan= 

gestel is en self in diens van opdraggewer is, van aanspreek= 

likheid vir die onregmatige dade van hulle ondergskiktes te 
10 vrywaar. Volgens die ToeZiahting moet nie uit die woorde 

8 ToeZiahting 671. 

9 Volgens die opstellers het die Anglo-Amerikaanse reg neg 
g~en behoorlike kriteruim vir die vereiste verhouding 
tussen dader en verweerder gevind nie. (Vgl vn I op 671 
van die 'l'oeZiahting). Di t lyk egter nie as of die opstel• 
lers kennis geneem het van die entPepPene~s- of oPgani=' 
sation test nie (Sien hierbo op 38 even 374 ev). 

10 ToeZiahting 673. 
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"in diens van" afgelei word dai: 'n diensverhouding van seke= 

re duur as vereiste vir 'n ondergeskiktheidsverhouding gestel 

is nie. Persone wat ook tos werk onder die opdraggewer se 

aanwysing verrig kan laasgenoemde se ondergeskikte wees. 

Hierdie bepaling, asook die toeligting daarvan, is geensins 

duidelik nie. Word 'n diensverhouding hoegenaamd vereis? 

Indien nie, is 'n ooreenkoms of kontrak tussen partye 'n ver= 

eiste? 11 Ooglopend is dit die tipe probleem waarmee te doene 

gekry word indien ondergeskiktheid as 'n absotute vereiste 

vir die relevante verhouding beskou word. 

Dat die vereiste van 'n ondergesiktheidsverhouding by die 

toepassing van artikel 1403(3) skrywers nie altyd bevredig 

nie, blyk onder andere baie duidelik uit die werk van Schut~ 2 

Daar bestaan heelwat meningsverskil onder skrywers oar die 

vraag of sub-artikels (2), (3) en (4) van artikel 1403 'n 

sogenaamde Ziminatiewe opsomming is van die vereiste verhou= 

dings wat by artikel 1403 ter sprake kom en of artikel 1403 

(I) I 3 ' ' k' d ' ' 1 ''1 d 1 d n~e m~s ~en an ers~ns n a gemene ree aarste en at 

11 Miskien moet in gedagte gehou word dat prof EM Meijers 
in 1916 (2441 WPNR) die standpunt verkondig het dat 'n 
persoon as ondergeskikte vir die doeleindes van artikel 
1403 (3) BW beskou moet word slegs indien hy in diens van 
die opdraggewers is kragtens 'n dienskontrak. So 'n 
diensverhouding hoef natuurlik ook nie van sekere duur 
te wees nie. Sander om egter. te verklaar dat hierdie 
standpunt nog steeds deur prof Meijers verdedig sal word, 
is dit vir my baie in ooreenstemming met die algemene 
strekking·van 6,3,8 Ontwerp BW.Prof Meijers is ook een 
van die opstellers van die Ontwerp B W. 

12 Vanaf 233, 

13 Artikel 1403(1) lui: Men is niet atteen verantwoordetik 
voor de sahade~ wetke men door zijne eigene daad veroor= 
zaakt. maar ook voor die weZke veroorzaakt is door de 
daad van personen voor wetke men aansprakeZijk 1.-s. of 
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sub-artikels (2), (3) en (4) slegs voorbeelde van sekere 

van die vereiste verhoudings is nie. Die meerderheid skry= 

wers is die mening toegedaan dat artikel 1403 (1) geen self= 

standige betekenis het met betrekking tot die vraag wie aan= 

spreeklik is vir die onregmatige dade deur 'n ander gepleeg 

nie. Volgens hulle is artikel 1403 (1) dus slegs 'n inlei= 

ding of aanloop tot die verdere sub-artikels waarin die aan= 

spreeklikheid uitsluitend gereel word. 14 Wat die regspraak 

betref, blyk dit dat laasgenoemde standpunt oor die algemeen 

voorkeur geniet alhoewel daar tog beslissings 'is wat aan ar= 

tikel 1403 (1) 'n s'elfstandige betekenis gee. 15 Schut be= 

pleit uitvoeriglik dat aan artikel 1403 (I) 'n selfstandige 

betekenis toegeken moet word sodat hieronder daardie gevalle 

van middellike aanspreeklikheid tuisgebring kan word waar 

tussen dader en verweerder geen ondergeskiktheidsverhouding 

bestaan nie en die toepassing van artikel 1403 (3) dus uit= 

gesluit is. Een so 'n geval is, volgens Schut, die verhou=· 

ding tussen die eienaar en die bestuurder van eersgenoemde 

se motorvoertuig, 16 terwyl 'n ander die is tussen prinsipaal 

en verteenwoordiger in sekere omstandighede. 17 

door zaken weZke men onder zijn opzigt heeft (ek onder= 
streep). Hierdie artikel het reeds wel 'n selfstandige 
betekenis in soverre dit die aanspreeklikheid van per= 
sone reel vir skade veroorsaak deur sake onder hul be= 
heer (Schut aw 17 I ev ) , 

14 'n Volledige literatuurlys word gevind in OD Boek 2 Afde= 
Zing IV no 73, 74 en 75 (vgl ook Schut aw 233 ev). 

15 Sien aangehaalde OD no 76. 

16 aw 241 

17 Schut aw 283 en 284. 
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Wat die verhouding tussen opdraggewer en ondergeskikte ooreen= 

komstig artikel 1403 (3) betref, sal daar, volgens skrywers, 

gewoonlik wel van een of ander ooreenkoms tot die verrigting 

van arbeid tussen dader en verweerder sprake wees. 1 In sul= 

ke gevalle is dit dan noodsaaklik om telkens 'n ontleding van 

die ooreenkoms te maak en vas te stel of daar tussen die par= 

tye, op grond van hul ooreenkoms, 'n ondergeskiktheidsver= 

houding aanwesig is. 

Die Nederlandse B;W. onderskei tussen drie soorte ooreenkom= 

ste ten opsigte van die verrigting van arbeid. 2 Dit i~ die 

arbeidsooreenkoms kragtens artikel 1637 (a) B.W.; die ooreen= 

koms tot aanneming van werk kragtens artikel 1637 (b) B.W.; 

en die ooreenkoms tot die verrigting van enkele dienste krag= 

tens artikel 1637 B.W. 

1.2.2 Die arbeidsooreenkoms 

Hierdie ooreenkoms, wat met ons gemeenregtelike dienskontrak 

.ooreenkom, het, volgens die skrywers wat geraadpleeg is, 

aZtyd 'n ondergeskiktheidsverhouding tussen partye tot ge= 

volg. 3 Die genoemde artikel 1637 (a) lui: De arbeidsover= 

eenkomst; is de overeenkomst waarbij de eene partij, de arbei= 

der ziah verbindt, in dienst van de andere partij, den werk= 

gever, tegen Zoon gedurende zekeren tijd arbeid te verriahten. 

Dit blyk egter dat daar probleme is betreffende die essen= 

Schut aw 280; Asser-Rutten aw 491; EJ Offerhaus 1955 SMA 
op 413. 

2 Schutt a p;Asser-Kamphuisen Bijzondere Overeenkomsten 413. 

3 Schut tap; Asser-Kamphuisen 293; Asser-Rutten aw 491; 0 D 
Tweede Band no 137 Afd IV; Pitlo aw 406. 
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. 1" h" d" k 4 
t~a ~a van ~er ~e ooreen oms. Volgens Asser-Kamphuisen is 

die enigste kenmerk van hierdie ooreenkoms wat hom van die an= 
5 der onderskei, die ondergeskiktheisverhouding tussen partye. 

Indien dit egter die onderskeidingskriterium is,· is dit myns 

insiens te betwyfel of die verskillende ooreenkomste altyd 

so duidelik van mekaar onderskei kan word. 6 Uit die werk van 

Schut blyk byvoorbeeld dat in die geval van die ander twee 

ooreenkomste ook wel in sekere omstandighede sprake van 'n on= 

dergeskiktheidsverhouding kan wees. 7 Dit moet egter beklem= 

toon word dat Schut nie aandui wanneer sulke omstandighede 

aanwesig is nie. Wat die inhoud van die reg op beheer-krite= 

rium betref, blyk dit uit Asser-Kamphuisen (wat dit in meer 

besonderhede as ander skrywers stel) dat dit die reg is om be= 

vele (binne redelike grense) ten aansien van tyd, plek en werks= 
8 wyse te gee. 

Persone in diens van openbare bestuursliggame is uitgesluit 

van die bepalings vervat. in artikel 1637 B.W. 10 Dit blyk eg= 

ter dat die arbeidsverhouding waarin hulle staan vir die doel= 

eindes van artikel 1403(3) B.W. ook relevant is. Dit bring 

mee dat owerheidsliggame aanspreeklik is vir die onregmatige 

4 Sien die probleme geskets deur Pitlo aw 405 ev asook Asser
Kamphuisen aw 290 ev. 

5 Asser-Kamphuisen aw 293. Hy noem hierdie ondergeskiktheids= 
verhouding ook 'n gesagsverhouding: 

6 Vgl bv die probleem wat Pitlo in hierdie verband ondervind 
(aw 406 en 407). 

7 aw 282 en 283. 

8 aw 293. 

10 Artikel 1637 (Z) B W sluit persone uit wat in diens is van 
die staat, provinsie en ander plaaslike owerhede. 
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dade deur hul ondergeskiktes gepleeg in die loop van die uit= 

oefening van hul pligte. 11 

'n Vraag wat in hierdie verband van belang is, is of daar ook 

sprake kan wees van 'n ondergeskiktheidsverhouding tussen 

dader en verweerder buite om 'n arbeidsooreenkoms tussen die 

persone. Uit die regspraak blyk dit in sekere gevalle vir die 

doeleindes van artikel 1403 (3) wel moontlik te wees. 'n 

Sprekende voorbeeld word gevind in die beslissing van die Hof 

s 'Gmvenhage op 4 Mei 1942 1 Die ap~ellant, A, is beseer 

deur 'n wa en perde wat op nalatige wyse deur B bestuur was. 

Die verweerder, C, het langs B op die drywersbankie gesit. 

Die wa en perde was deur C van die owerheid geleen vir sy 

eie doeleindes terwyl B·vrywittig en sonde~ ve~goeding, aan= 

gebied het om die wa vir C te drywe. Van 'n ooreenkoms tus= 

sen hulle maak die verslag nerens melding nie. In teenstel= 

ling met die beslissing in die hof a quo, 2 hou die hof van 

appel C teenoor A aanspreeklik vir B se nalatige bestuur.
3 

Myns insiens is die ratio van laasgenoemde hof se beslissing 

dat B nie feitetik setfstandig opget~ee het nie, maar onder 

11 Sien die beslissing van die HR op 21-5-1937 NJ 1937 no63B 
asook EM Meijers se annotasie by hierdie beslissing. Sien 
ook Schut aw 281. 

NJ 1942 no 793. 

2 Die hof a que het bevind dat daar tussen B en C geen diens= 
betrekking bestaan het nie en dat C dus geen reg gehad het 
om bevele of instruksies te gee nie. (Sien NJ 1942 no 793). 

3 Die hof s'G~avenhage bevind dat 'n diensverhouding tussen 
partye nie 'n "ereiste vir 'n ondergeskiktheidsverhouding 
is nie. 
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leiding of op aanwysing van C bestuur het. Tog verklaar die 

hof, alhoewel dit onduidelik is op grand waarvan hy die ver= 

klaring maak,dat aangeneemword dat C 'n reg gehad het om 

hierdie bevele en instruksies te gee en daarom ex artikel 

1403 (3) teenoor A aanspreeklik is. 4 In 'n saak waarin die 

Hof Amsterdam op 30 Desember 19645 uitspraa:< gegee het, was 

die appellant, A, die eienaar van 'n garage waarin sy seun 

af en toe, sonder beta Zing, gehelp het. Die seun he't veral 

klante se motors na en van die garage en hul huise bestuur. 

Die eiser, 'n gereelde klant van A, was van hierdie feit be= 

wus en hy vra by geleentheid die seun om sy motor van die 

garage terug na sy huis te bestuur. Die seun doen dit nala= 

tig en beskadig die motor. Die klant eis van A die skade 

waarop die hof vir A aanspreeklik hou op grand van die be= 

vinding dat die seun vir die doeleindes van artikel 1403(3) 

B.W. die ondergeskikte van A is. Die hof kom tot die volgen= 

de insiggewende konklusie! Het element van welwillendheid 

dat in helpen besloten ligt, sluit niet uit dat de helper 

zich richt naar de aanwyzingen van ••• degene die wordt ge= 

holpen. Dit lyk dus asof 'n ondergeskiktheidsverhouding ook 

tussen twee persorte kan bestaan in 'n geval waar die een die 

4 Die enigste bron van hierdie reg van C sou miskien die 
feit kan wees dat hy deur die reghebbende eienaar (die 
owerheid) in besit en beheer van die perde en wa geplaas 
is en dat C dus teenoor die eienaar verplig was om toe 
te sien dat die eiendom behoorlik gebruik of beheer word. 
Die verpligting teenoor die eienaar maak C dan geregtig 
om bevele en instruksies aan B te gee in verband met die 
bestuur. Of die hof op grand hiervan bevind het dat C 
'n reg op beheer oor B gehad het is geensins seker nie. 

5 NJ 1966 no 250. 
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ander.vrywilliglik help en dit blyk dat die een wat gehelp 

word.in feite, aanwysings en instruksies aan die helper kan 

g~e of gegee het. 6 Indien dit so is, .het die ondergeskikt= 

heidsverhouding 'n kleurlose betekenis. 7 Die vraag kan ge= 

stel word wat die hof se standpunt sou gewees het indien dit 

blyk dat die persoon wat gehelp word nie instruksies of lei= 

ding gegee het nie maar die helper in werklikheid die leiding 

geneem het. 

Ten slotte moet die beslissing van die Hof AmstePdam op 18 

Januarie 19608 spesiaal vermeld word. Hierin het die verweer= 

der sy broer, B,versoek om met sy (eersgenoemde) se motor 
. . . 9 

blomme op 'n veiling te gaan haal en/of te koop. Op pad 

na die veiling bestuur B nalatig en v~roorsaak die eiser 

·skade. Die hof a quo bevind dat daar in die lig van die 

6 In Ktg BoxmeeP 18-3-1958 VR 1959 no 115 het die verweer= 
der toegelaat dat B met sy afleweringsvoertuig rondry en 
hom (verweerder) te help met die aflewering van melk. 
Die uitsluitlike doel was om B oefening te gee met die oog 
op die verkryging van 'n bestuurderslisensie. Die hof be= 
vind dat B vir die doeleindes van art 1403 (3) in diens 
van die verweerder was omdat hy hom gebruik het in die 
uitoefening van sy melkbedryf. Slegs omdat die dader ten 
behoewe van die eienaar opgetree het is hy as ondergeskik= 
te aan te merk (Sien ook OD Band II Afd V no 67). 

7 Dit is tog onsinnig om die helper as 'n ondergeskikte te 
beskou as hy inderdaad nie een is nie. In hierdie saak 
kon presies dieselfde argument gebruik word om die seun 
as die ondergeskikte van die kZant aan te merk. Immers 
hy het die klant tog gehelp en dit het nie uitgesluit dat 
die klant hom leiding en instruksies kan gee oor hoe hy 
sy motor moet bestuur nie. 

8 VR 1961 no 18. 

9 Volgens die hof was dit irrelevant of hy die blomme moes 
gaan haal of koop het. 
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fei t geen ondergeskiktheidsverhouding tussen die t~vee br.oers 

aanwesi~ was nie veral omdat dit nerens blyk dat B enige 

aanwysing van sy broer hoef te gevolg het nie. 10 Die hof van 

appel beslis egter dat die ondergeskiktheidsverhouding aan= 

wesig is omdat die verweerder sy broer opdrag gegee het.en hom 

versoek het om iets vir hom te doen. Die hof bevind dat 'n 

ondergeskiktheidsverhouding bestaan, sender dat enigsins in= 

gegaan word op die vraag of daar 'n ooreenkoms tussen die 

twee broers bestaan het. 11 Op grond van hierdie beslissings 

kan dus verklaar word dat 'n ondergeskiktheidsverhouding be= 

staan indien die een aan die ander aanwysings of instruksies 

oor die uitvoering van die werk gee of kan gee of wanneer 

die een die ander versoek om iets in sy belang en ten behoewe 

van hom te do en. 

1.2.3 Die verhouding tussen 'n werknemer van 'n ander en 'n 

persoon wat die werknemer huur of leen vir die uitvoer= 

ring van werk 

Dit kom heel dikwels ook in die Nederlandse reg ter sprake 

wie aanspreeklik sal wees vir die onregmatige daad van 'n 

10 Uit niets toch bZijkt - aZdus de Rechtbank -· dat het ha= 
Zen van de bZoemen door P.· Brandse was een werkzaamheid 
waartoe hij door geintimeerde (verweerder) werd gebruikt, 
in dien zin dat ten deze P. Brandse enige aanwijzing van 
.SH Brandse had op te vo Zgen terwy Z bowendien, vasstaat, 
dat zij in geen andere reZatie tot eZkaar·standen.dan 
dat zij broers Waren. 

11- Sien ook vn 6 hierbo. Hierdie beslissing vergelyk baie 
geed met die jongste standpunt van die House of Lords 
ocr die aanspreeklikheid van die motoreienaar vir die 
nalatige bestuur van iemand wat deur die eienaar versoek 
is om in sy belang te bestuur. (Sien 396 ev hierbo). 
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werknemer wat deur die formele werkgewer aan 'n ander (ge= 
12 noem die materiele werkgewer) geleen of verhuur was. Dit 

blyk dat ·oak hier die reg op beheer as kriterium vir die vas= 

Stelling van die aanspreeklikheid van die een of die ander 

gebruik word. De reahtspraak is thana in die zin gevestigd 

dat bepaZen is of de derde aan zijn overeenkomst met de for= 

meZe werkgewer het reaht ontZeende om de ter besahikking ge= 

steZd werknemer instruaties te. geven. 13 Dit blyk ook dat die 

regspraak die standpunt huldig dat net een spesifieke per= 

soon in hierdie gevalle kragtens artikel 1403(3) aanspreeklik 
14 gestel kan word. Dit verplig 'n hof dan telkens in sulke 

_gevalle om uit te maak wie van die twee werkgewers ten tye 

van die pleeg van die onregmatige daad die reg op beheer oor 

die werknemer gehad het. 

Volgens 'n resente beslissing oor hierdie probleem (Hof Am= 
' 15 

sterdam 4-3-1969) be.teken die reg op beheer en onderge= 

skiktheid, nie feitelike beheer of feitelike ondergeskikt= 

heid nie. Die feit dat 'n persoon dus opdragte en aanwysings 

12 Hierdie terme word algemeen gebruik om die permanente 
en die tydelike werkgewer aan te dui. Vgl Offerhaus 1955 
SMA 413 ev. 

13 0 D Band II Afd IV no 146. Hierdie standpunt is deur die 
Hoge Raad (NJ 1943 no 352) so gestel: dat .•• voor de 
vraag der verantwoordeZijkheid van den derde aZs opdraaht= 
gever ingevoZge artikeZ 1403 Zid 3 BW sZeahts van beZang 
is of de arbeider kraahpens zijn dienstverhouding tot den 
werkgever verpZiaht is z,iah te gedragen naar de aanwij= 
zingen en voorsahriften hem door den derde aan wien hy 
ter besahikking is gesteZd~ gegeven. 

14 Sien 0 D Band II Afd IV no 146. 

IS NJ 1970 no 131. 
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oor die uitvoering van die werk gegee het, is irrelevant, 

Verd~r word ook aanvaar dat die ondergeskiktheidsverhouding 

wat uit 'n arbeidsooreenkoms ontstaan, nie meteens opgehef 

word wanneer die ondergeskikte werksaamhede vir 'n ander ver= 

rig nie.· Dit word selfs nie opgehef nie al het die werkne= 

mer van sy formele werkgewer opd:t>ag gekry om die aanwysings 

en leiding van die materiele werkgewer op te volg, Volgens 

die beslissing sal hierdie ondergeskiktheidsverhouding slegs 

opgehef word indien die werknemer geheel aan die invloedsfeer 

van sy werkgewer onttrek is. Die voorbeelde wat die hof aan= 

bied om hierdie standpunt te illustreer, bots myns insiens 

daarmee. Volgens die hof is 'n werknemer buite die invloeds= 

feer van sy werkgewer indien hy vir 'n l·ang tyd tot die feite= 

like beskikking van 'n ander gestel is. Tweedens is die werk= 

nemer ook buite sy werkgewer se invloedsfeer indien die oor= 

eenkoms tussen die formele en materiele werkgewers bepaal· dat 

eersgenoemde sy juridiese bevoegdheid om die werknemer be= 
16 vele en aanwysings te gee, aan die laasgenoemde oordra. 

Alhoewel die howe meesal van die reg op beheer-kriterium ge= 

bruik maak, het 'n resente beslissing van die Hoge Raad ken= 

nelik uitgewys dat die reg op beheer nie die enigste krite= 

rium vir die vasstelling van die relevante verhouding is nie. 

In hierdie beslissing van die Hoge Raad op 31 Mei 1968 17 het 

die eiseres 'n hoogleraar in chirurgie gedagvaar tot die be= 

taling van skadevergoeding en genoegdoening wat sy na bewe= 

ring gely het as gevolg van die feit dat die chirurg 'n spuit= 

16 Vgl die genoemde uitspraak asook die 0 D Band II Afd IV 
no 146. 

17 NJ 1968 no 323. 
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naald na 'n hartoperasie in haar liggaam agtergelaat bet wat 

vir haar onkoste en ongerief veroorsaak het. 18 Die volgende 

feite is ook van belang. Die verweerder was in diens van die 

Staat en het 'n span hoogsgekwalifiseerde persone gehad wat 

hom bygestaan het. Van die persone was in diens van die 

Hospitaalowerheid. Die eiseres was nie die verweerder se 

pasient nie en die operasie was ~eur hom uitgevoer vir na= 

vorsingsdoeleindes. Vir hierdie doel bet die Hospitaalower= 

heid sy personeel en apparaat tot d~ beskikking van ver= 

weerder gestel. In al drie die howe waarin hierdie saak ge= 

dien het~ word ~~vind dat die verweerder self nie nalatig 

opgetree bet nie, 2 terwyl daar ~ok genoeg twyfel bestaan het 

.cor die vraag of die ander lede van die span nalatig was. 

Nieteenstaande dit laat die Hoge Raad hom tog uit oor die 

vraag of verweerder ex artikel 1403 (3) B.W. aanspreeklik 

kan wees vir die moontlike nalatige optrede van enige van 

die lede van sy span. Enersyds gee die hof toe dat die lede 

van die span kragtens die aard van hul werk en hul dienskon= 

trak met hul onderskeie werkgewers, verp~ig was om hul werk= 

18 Die eis was pr~mer gebaseer op wanprestasie (kontrak= 
breuk) en alternatiewelik op die onregmatige daad deur 
die verweerder. Tydens die appel na die Hof Amsterdam 
word die verdere argument gebruik nl dat die verweerder 
ex art 1403 (3) teenoor eiseres aanspreeklik is vir die 
onregmatige daad van lede van sy span. 

Reahtbank Utreaht, Hof Amsterdam en die Hoge Raad. Die 
onderskeie beslissings word gevind in NJ 1968 no 323. 

2 Dit kan genoem word dat die eis op grond van wanprestasie 
misluk bet omdat daar geen kontrak tussen verweerder en 
eiser was nie. 
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saamhede met betrekking tot die operasie te verrig volgens .· 

die voorskrifte en aanwysing van die verweerder (die h'oof

arts).3 Andersyds verklaar die hof dat dit in die 'onder= 

hawige geval nie nodig is om 'n pertinente beslissing oor 

hierdie reg op beheer uit te bring nie, want al mag .dit aan= 

wesig wees, regverdig dit nog nie die konklusie dat daar 

daarom sprake is van 'n ondergeskiktheidsverhouding tussen 

verweerder en die ander lede van die span nie. Die rede 

hiervoor is dat dit nie blyk dat die lede van die span in 

die verweerder se belang opgetree het nie; die werk ten,be= 

hoewe van hom verrig is nie en dat die verweerder die lede 

van die span aangestel het of in sy belang gebruik het nie. 4 

Volgens hierdie besl'issing lyk dit dus asof die toets vir 

die relevante verhouding vir die doeleindes van artikel 1403 

(3) dit is naamlik of die verweerder die ~eg gehad het.om aan 

die werker aanwysings en leiding oor die uitvoering van werk 
. b l .. 5 wat ~n sy e ang Ls te gee. Dit kan egter ook opgemerk word 

3 Sien ook die bespreking van hierdie saak deur J M M Maeijer 
De aansp~ake~ikjkheid voo~ handelinge van een Medisah-team 
NJB 1970 873. Op 885 merk hy die volgende op: Ik wil 
hie~bij aantekenen dat a~tsen (assistenten) en soms ook 
vey.pleegsters die in dienst zijn van het ziekenhuis onder 
omstandighede toah als "onde~gesahikten 11 in de zi:~ van 
art 1403 lid 3 B.W. van de handelende (hoofd) geneesheer 
moeten wo~den besahouwd~ wanneer zij ziah geheel hebben 
te ge~agen naa~ diens aanwijzingen of instruaties . . 

4 Volgens Maeijer blyk dit dan dat ondergeskiktheid (krite= 
rium: die reg op beheer) naas hierdie genoemde faktore, 
'n rol by die vasstelling van die vereiste verhouding speel. 
Wil aansprakelijkheid''.kraahtens .. . a~t. 1403(3) B.W . ... 
aanwezig zijn~ dan is niet alleen vereist een ve~houding 
van ondergeskiktheid tout aou~t ···~ maa~ een onde~gesahikt= 
heid by werkzaamhede voor en ten behoewe van de leiding= 
gevende pe~soon~ de op~aahtgeve~ . . . ( 1970 NJB op 887). · 

5 Dit is die konklusie waartoe Maeijer kom in sy bespreking 
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dat Maeijer aanvoer dat hierdie toets nie in alle opsigte 

billik toegepas kan word nie. Dit was vir hom in die onder= 

hawige saak nie billik gewees dat die eiseres nie haar nadeel 

kon verhaal wat duidelik deur iemand anders veroorsaak was 

nie.
6 

Hy stel daarom ook voor dat die· Hospitaalowerheid (of 

. ander instansie betrokke by die operasie 7) as 'n bedryfs-~r'.:. 
ganisasie of onderneming beskou moet word en dat die.onde~~~= 
ming aanspreeklik gehou moet word vir die skadeveroorsakende 

optrede van artse, ander medici of verpleegsters wat van sy 

geriewe gebruik maak. Volgens hom behoort dit irrelevant te 

wees of hierdie per~one ondergeskiktes is of nie. 8 Hy beroep 

hom hiervoor op artikel 6,3,10 (I) van die Ontwe~ B w9 en 

voer aan dat die organisasie as 'n eenheid beskou moet word 

en verantwoordelik is vir die risikois verbonde aan die be= 

dryf daarvan. 10 • 

1.2.4 Pie ooreenkoms vir die aanneming van werk 

Volgens artikel 1637 (b) B.W. is die aanneming van werk 'n 

overeenkomst waarbij de eene party, de aannemer, ziah ver= 

bint voor de andere partye, den aanbesteder, tegen eenen be= 

paalde prijs een bepaald werk tot stand te .brengen. Hierdie 

van hierdie saak in 1969 AA 18 no 2 op 99 en 100. 

6 Sien 1970 NJB op 877. 

7 Soos bv die Staat in die HR-beslissing, of kliniek of 
selfs sekere mediese praktyk. 

8 Maeijer 1970 NJB op 886. 

9 Sien 146 ev hierbo waar hierdie artikel bespreek word. 

10 1970 NJB op_886 en 888/9. 
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ooreenkoms kom ooreen met die tussen lasgewer en onafhanklike 

kontrakteur. Volgens die meerderheid skrywers bestaan daar 

geen ondergeskiktheidsverhouding vir die doeleindes van ar= 
I • II 

tikel 1403(3) B.W. tussen partye tot so n ooreenkoms nLe. 

Gewoonlik bring die aannemer die werk tot stand deur sy eie 

insig sender die verpligting om hom te skik na die instruk= 

sies van die""opdraggewer. Hy tree dus selfstandig op en word 

slegs verbind deur sy verpligtinge kragtens die ooreenkoms. 

By aanneming van werk word uitsluitlik te doen"gekry met.die, 

bewerking ?f v~rvaardiging van stofZike tasbare voorwerpe. 
12 

Hierdie reel is heel interessant want dit bring mee dat tal= 

le ooreenkomste wat volgens die Suid-afrikaanse reg ·as 'n 

ooreenkoms met 'n onafhanklike kontrakteur beskou sal word, 

nie volgens die Nederlandse reg een is nie. Die vasstelling 

daarvan of daar tussen partye 'n ooreenkoms vir die aanne= 

ming.van werk bestaan, hang dus uitsluitlik af van die aard 

van die werk wat gedoen moet word. Soos gestel, bestaan daar 

geen ondergeskiktheidsverhouding tussen partye nie. Tog 

word hierdie stelling afhanklik gestel van die presiese be= 

II Schut aw 282; ,Asser-Kamphuisen aw,296; · Pitlo aw 408 
veral 409. , 

12 Schut aw 282, Asser-Kamphuisen aw 296. In die Nederland= 
, se reg is die vraag oor wat presies die onderskeidings= 
kenmerk tussen die dienskontrak en die lasgewingsooreen= 
koms is ook taamlik omstrede. Die kriterium wat meesal 
gebruik word is dat in 'n geval van 'n arbeidsooreenkoms, 
die arbeider sy arbeidskragte ter beskikking van die 
werkgewer stel en dat lg dit dan betreklik willekeurig 
kan gebruik terwyl die arbeider in geval van aanneming 
van die werk die resultaat van sy arbeidskragte aan die 
aanbesteder·lewer. (Sien Asser-Kamphuisen aw 294). Of 
hieraie onderskeidingskenme.rk in alle gevalle van toe= 
passing is, is te betwyfel (Sien die volgende vn), 
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palings van die ooreenkoms self. 13 Dit kan dus gebeur dat 

die.aard van die bepalings sodanig is dat die aanbestfleder 

beheer ·oor die uitvoering van die werk verkry en die aannemer 

as die aanbesteder se ondergeskikte beskou kan word. 14 Aan 

die ander kant word laasgenoemde gevolgtrekking egter hewig 

ontken en word verklaar dat in sulke gevalle nie sprake van 

'n ooreenkoms tot die aanneming van werk kan wees nie maar 

wel van 'n arbeidsooreenkoms. 15 

'n Interessante bepaling is die in artikel 6,3,10(1) van die 

Ontwerp Burgerlike Wetboek. Hierkragtens kan 'n opdragge= 

wer, as hy 'n onderneming is, wel aanspreeklik wees vir die 

onregmatig veroorsaakte skade deur 'n opdragnemer in die uit= 

veering van die opdrag, of laasgenoemde nou 'n ondergeskikte 

is
16 

of nie. 17 So kan die lasgewer/ondernemer dus aanspreeklik 

wees vir die onregmatige dade van sy onafhanklike kontrak= 

teur. 18 Behalwe dat die motivering van hierdie reel gedeel= 

13 Schut aw 282: MeestaZ zaZ der aannemer het aangenomen 
werk geheeZ naar eigen inziaht tot stand kunnen brengen, 
dus zonder verpZiaht te zijn met instruaties van de aan= 

- besteder rekening te houden. Dit is sZeahts anders, aZs 
het tegendeeZ uit de inhoud van de overeenkomst voort= 
vZoei. Vgl ook Pitlo aw 409. 

14 Behalwe Schut en Pitlo is ook Meijer De arbeidsovereen= 
koms op 34 en Hofmann Verbintenissenreaht I op 191 die= 
selfde mening toegedaan. Hierteenoor is daar die stand= 
punt van Asser-Kamphuisen (aw 295) wat so 'n posisie te 
ene male ontken: ... is er een gezagsverhouding dan is 
er arbeidsovereenkomst en kan er nooit aanneming van 
werk zijn en omgekeerd. 

15 Sien Asser-Kamphuisen aw 259. 

16 Vgl artikel 6 3 9 (I). 

17 Vgl artikel 6 3 10 (I). 

18 Sien ToeZiahting op 678. 
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telik baseer is op die risikoverspreidingsvermoe van die on= 

d . 19 d . ld. k d. f . t d t ernem~ng, wor pert~nent me ~ng gemaa van ~e e~ a 

ondergeskiktes en nie-ondergeskiktes in sulke gevalle geag 

word ingeskakel te wees in die organisasie van die onderne= 

ming en die onderneming as 'n eenheid moet instaan vir die 

risiko's wat uit sy bedrywighede voortvloei. 20 Waarom die 

opstellers egter verder in sub-artikel 2 van artikel 10 be= 

paal het dat die onderneming se aanspreeklikheid op 'n skuld= 

vermoede rus, 1 is nie duidelik nie. Die aanvaarding van 'n 

skuldvermoede as die grondslag va~ aanspreekl.ikheid ex arti= 

kel 10(1), 2 lyk teenstrydig te wees met die motivering dat 

hierdie aanspreeklikheid gebaseer is op faktore soos risiko= 

skepping, risk-spreading capacity en die eenheid van die on= 

d 
. 3 

ernem~ng. 

19 Sien hieroor 146 ev hierbo, 

20 Toeliahting 678: Door de toenemende specialisatie komt 
het steeds meer voor dat ondernemingen bij de uitoefening 
van hun bedrijf personen die niet aan hen ondergeschikt 
zijn inschakelen om een deel van de bedrijfshandelingen 
te verrichten .•• Deze aansprakelijkheid is gebaseer op 
die gedachte, dat de rechtvaardigheid eist dat de onder= 
neming ook in zoverre ala een eenheid moet gelden tegen= 
over de benadeelde, dat deze zich met een vordering tot 
vergoeding van bij bedrijfshandelingen toegebrachte 
schade steeds tot die onderneming zelf moet kunnen wenden .•• 

Artikel 6 3 10 (2) i Deze aansprakeUjkh.eid vervaU indien 
bij de keuse van de opdrachtnemer en bij de uitoefening 
van toezicht voor zover dit vereist was de nodige zorgvul= 
digheid te betracht of indien ook bij de nodige zorgvul= 
digheid de zou zijn toegebracht. 

2 Toelichting 679. 

3 Vgl ook Schut aw 326. 
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1.2.5 Die ooreenkoms tot die verrigting van enkele dienste 

'n Omskrywing van hierdie ooreenk9ms ontbreek geheel en al. 

·Artikel 1637 B.W. noP.m dit slegs by name terwyl skrywers aan= 

vaar dat dit 'n ooreenkoms tot die verrigting van arbeid is 

wat nie 'n arbeidsooreenkoms of die ooreenkoms tot aanneming 

k . . 4 van wer ~s n~e. 

Dit blyk dat hierdie ooreen.koms eie aan die Nederlandse reg 

is. 5 Die vraag is hoedanig dit van die ander twee genoemde 

ooreenkomste verskil en in hoeverre die verhouding tussen 

die partye kragtens hierdie ooreenkoms .relevant mag wees vir 

die doeleindes .van artikel 1403 (3) B.W. 

Eerstens blyk dit dat hierdie ooreenkoms aan die.algemeen om= 

skrewe vereistes van die ar.beidsooreenkoms en aanneming van 

werk moet voldoen. Dit beteken dat een party verplig is tot 

·verrigting.van·sekere arbeid en die ander verplig is tot be= 

taling van vergoeding daarvoor. 6 Gratis dienslewering kom 

dus nie ter sprake by enige va~ hierdie ooreenkomste nie. 7 

Onder hierdie kontrak kom sowel die verrigting van liggaam= 

like as geestelike arbeid ter sprake terwyl die vereiste be= 

loning daarvoor in enige vorm kan geskied. 8 Nadere toelig= 

ting kon egter nie bekom word nie. Die skrywers volstaan 

4 Asser-Kamphuisen Bijzondere Overeenkomsten 303; Pitlo aw 
409; Schut aw 283. 

5 Schut aw 282. 

6 Asser-Kamphuisen aw 292. 

7 Asser-Kamphuizen aw 292. 'n Ooreenkoms tot die lewering 
van gratis dienste is '!>Tel moontlik, maar val nie onder 
die toepassing van die sewende titel van die B W nie. 

8 Asser-Kamphuisen aw 293. 
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eenvoudig deur uit die hofpraktyk enke1e voorbee1de te noem 

·van persone wat arbeid kragtens hierdie tipe kontrak verrig. 

Su1ke persone s1uit dokters, advokate, kruiers, gidse, nota= 

risse, rekenmeesters, ouditeure, be1astingkonsu1tante enso= 

voorts in. 9 Oar die arbeid wat hu11e verrig verk1aar Schut: 

stoffelijke werk wordt niet beoogd; het dienstbetoon bestaat 

meestal uit denk - maar oak weZ uit handenarbeid. 10 Vo1gens 

Asser-Kamphuisen 11 is die onderskeidingskriterium tussen die 

genoemde ooreenkomste ge1ee in die gesagsverhouding wat aan= 

wesig is by die arbeidsooreenkoms maar ontbreek by aanneming 

van werk en die verrigting van enke1e dienste. Met gesags= 

verhouding bedoe1 hy dat ••• de arbeider ondergesohikt is aan 

den werkgever3 dat deze Zaaste gereohtigd is beveZen te geven 

(natuurZijk binne redeZijke grenzen) ten aansien van tyd, 
12 pZaats, werkwijze enz Omdat hierdie gesagsverhouding 

by aanneming van werk en verrigting van enke1e dienste ant= 

breek, word die onderskeidingskriterium hier die aard van die · 

verrigte werk. Indien die werk die verv.aardiging of bewer= 

king·van 'n sekere omskrewe stof1ike saak ten doe1 het, dan 

is dit aanneming van werk en in a11e ander geva11e die ver= 
. . nk 1 d' 13 v 1 s h . d r~gt~ng van e e e ~enste. o gens c ut egter ~s aar 

we1 in uitsonderingsgeva11e sprake van 'n gesags- of onder= 

9 Sien die voorbee1de genoem in Schut aw 283 en Asser-Kaffip= 
·huizen aw 296. 

10 aw 283. 

II Asser-Kamphuisen aw 293 

12 ibid. 

13 aw 293. Indien dit die enigste onderskeidingskriterium 
is, sien ek nie waarom dit nodig is om die twee ooreen= 
komste te onderskei nie. 
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geskiktheidsverhouding tussen partye by ·•n ooreenkoms vir 

d. . . k 1 d' 14· h f k • b . ~e verr~gt~ng van en e e ~enste. In o sa e ~s yvoor= 

beeld al meermale beslis dat kafee-eienaars wat met lede van 

orkeste so 'n ooreenkoms sluit, op grond van artikel 1403 (3) 

B.W. aanspreeklik is vir die skending van outeursregte deur 

die orkes. Die ratio van hierdie beslissings is dat die ka= 

fee-eienaar baas in sy eie plek is en kon door in te 
15 . 

grijpen rechtsinbreuk voorkomen. Hy het daarom wel 'n 

reg op beheer oor die ui tvoering van die musiek. Tog moet 

ek daarop wys dat hierdie reg.nie die bepalings van die oor= 

eenkoms as bron het nie, maar voortspruit uit die feit dat 

die kafee-eienaar in beheer van die plek is waar die uitvoe= 

ring gegee word. Of hierdie feit egter .'n ondergeskiktheids= 

verhouding kragtens die kontrak tot gevolg kan he, is myns 
16 insiens te betwyfel. Daarom is dit dan ook gladnie ver= 

rassend nie dat die talle beslissings in verband met die toe= 

passing van artikel 1403 (3) by hierdie ooreenkomste uiteen= 

1 d 
. 17 open ~s • 

. 1.2.6 Die verhouding tussen eienaar en bestuurder van 'n 

motorvoertuig 

Anders as in die Anglo-Amerikaanse lande, is in Nederland 

14 Sien sy werk op 283, waar hy verskeie voorbeelde uit die 
praktyk aanhaal. · 

15 Schut aw 283. Sien ook die saak Hof S'Hertogenbosch 
8-11-1949 NJ 1950 no 697. Hof Leeuwarden 18-10-1950 NJ 
1951 no 234. 

16 In die HR se beslissing van 8-3-1957 NJ 1957 no 271 word 
die aanspreeklikheid van die kafee-eienaar dan ook in 
werklikheid op art 1401 B W (direkte aanspreeklikheid 
vir eie onregmatige daad) in plaas van artikel 1401(3) 
B W gebaseer. 

17 Vgl die beslissings aangehaal in die 0 D Band II Afdeling 
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reeds aan die begin van hierdie eeu stappe geneem om die 

aanspreeklikheid van die eienaar van 'n motorvoertuig deur 

wetgewing te reguleer. Die toenemende aantal verkeersonge= 

lukke en die ernstige benadeling wat daaruit voortgevloei het, 

het vroeg reeds die aandag op hierdie probleem gevestig. 1 

Die probleme wat verkeerslagoffers ondervind het om skuld aan 

die kant van bestuurders te bewys het meesal tot gevolg ge= 

had dat hul remedieloos was. 2 Hierdie feit het 'n reaksie 

laat ontstaan teen die handhawing van die skuldbeginsel op 
. 3 

die gebied van die verkeersreg. Hierdie gevoel is heden= 

daags so sterk dat pleidooie vir die totale afskaffing van 

die skuldvereiste op hierdie gebied bepieit word. 4 Die ge= 

voel vir skuldlose aanspreeklikheid van die eienaar van 'n 

meganies-aangedrewe voertuig was veral ook geinspireer deur 

die invloed van die risikoteorie in die gedaante van gevaar= 

setting. 5 Veral die motorvoertuig was aan die begin van 
6 hierdie eeu as 'n gevaar vir mens en geed beskou. Aan die 

IV no 143 asook Schut aw 283. 

Sien die breedvoerige bespreking hiervan deur Weersma & 
Polak De Wegenverkeerswet 177 ev. 

2 Weersma & Polak aw 177 en 180. 

3 Dit slaan op die regsreels betreffende die vergoeding van 
alle slagoffers vir skade of nadeel a g v verkeersongeluk= 
ke gely. (Sien Bloembergen 1967 HNJV op 1). 

4 Vgl Bloembergen 1967 HNJV I ev. 

5 Weersma & Polak aw 181-185, 193 ev. 

6 Hoe gevaarlik dit inderdaad beskou was, blyk uit die·vol= 
gende opmerking deur Hijmans 1913 HNJV 201 op 257; •.• de 
door automobielen veroorzaakte ongelukken zijn aan de or= 
de van den dag en daarbij aan geen plaats gebonden - waar 
maar een weg is, versahijnt zij, dood en verderf om ziah 
verspreidend •.. Automobiellen ondersaheiden ziah van 
spoorwegen door hare ongebondenheid aan voorgesahreven 
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anderkant was daar nie veel gewetenswroeging om die eienaar 

van so 'n gevaarte skuldloos aanspreeklik te hou nie. Hy 

was inderdaad 'n kapitaalkragtige persoon (iets wat beslis 

nie meer vandag die geval is nie) en gew~onlik deur verseke= 

ring gedek, sodat hy veel beter as die slagoffer (gewoonlik 

fietsryers of voetgangers) in staat was om die las van na= 

deel te·dra of af te wentel. 7 

Hierdie faktore het in 1924 die basis gevorm vir die opneming 

van artikel 25 in die toe reeds bestaande Motor- en RijwieZ= 

wet van 1905. Hierdie artikel stel in beginsel die eienaar 

van 'n meganiesaangedrewe voertuig skuldloos aanspreeklik 

vir skade wat uit die bestuur van sy voertuig gespruit het. 

Sy enigste verweer was om te bewys dat die ongeluk aan oor= 
8 mag te wyte was. Van groot belang is ook die bepalings van 

artikel 31 van die Wegenverkeerswet van 1935, wat op 'n paar 

uitsonderings en verbeterings na, identies is aan artikel 25-

van die Motor- en RijwieZwet. Die artikel het egter eers op 

I Januarie 1951 in werking getree. Volgens hierdie artikel 

is die eienaar of kentekenhouer9 aanspreeklik vir skade of 

wegen. De gemakkeZijke bestuurbaarheid is op ziahzeZf 
bron van gevaar; de zorgvuZdigste voetganger kan vooruit= 
bereken wat een door hem geziene automobieZ zaZ doen. 
SZeahts op het voetpad is zij buiten haar spheer maar vaak 
dringt zij ook daar binnen. Het enorme gewiaht maakt saha= 
de eerder mogeZijk en ernstig ••. Het gevaar van ontpZof= 
jing of brand is bij het gebruik van benzine niet gering 
te sahatten. Door het dreunen der motoren sahrikken vaak 
paarden. 

7 Weersma & Polak aw 193 ev. 

8 Weersma & Polak aw 193 en 194. 

9 'n Kentekenhouer is ooreenkomstig art 9 van die wet 'n per= 
soon, anders as die eienaar, wat 'n sekere gebruiksreg op 
die voertuig het soos die vruggebruiker of huurkoopkoper 
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nadeel wat spruit uit 'n botsing of ongeluk met die meganies 

-aangedrewe voertuig op 'n openbare weg terwyl dit aan die 
10 verkeer deelgeneem bet. Dit is belangrik om op die volgen= 

de beperkings van die aanspreeklikheid van die eienaar of 

houer te wys. Die artikel bet nie be trekking op skade 

aan 'n andeP motoPVOePtuig wat aan die verkeer deelneem, of 

aan ZosZopende diePe nie. 11 Verder is die artikel ook nie 

van toepassing op skade of nadeel gely deur persone wat in 

die voertuig vervoer is of op skade aan vervoerde goedere 

nie. 12· In kort kom dit daarop neer dat die eienaar of bou= 

er slegs aanspreeklik is vir skade of nadeel gely deur per= 

sone in die andeP voertuig of deur derdes (voetgangers of 

fietsryers) of aan die eiendom van derdes uitgesonderd die 

skade aan hul·motorvoertuie wat aan die yerkeer deelgeneem 

het. 
13 

in wie se naam 'n sertifikaat van houerskap uitgemaak is. 

10 'n Voertuig neem steeds deel aan die verkeer as hy bv by 
'n stopstraat stilstaan maar nie as hy geparkeer is nie. 
Vgl Schut aw 211; Hofmann-Drion-Wiersma aw 245. 

11 Sub-artikel I van artikel 31. Sien ook Schut aw 211; 
Hofmann-Drion-Wiersma aw 245. 

12 Sien gesag in vorige vn. 

13 Die rede waarom die skade of nadeel aan vervoerde per= 
sone en bul goed asook aan die voertuie van ander ver= 
keersdeelnemers nie deur wet gedek word nie, is blykbaar 
omdat diesulkes geag word 'n gelyke risiko van benadeling 
geskep bet deur aan die verkeer deel te neem, en bulle 
dus slegs aangewese is op bulle Burgerregtelike delik= 
tuele remedies vir die verbaal van bul skade of nadeel. 
'n Persoon wat deur sy gedrag 'n gelyke risiko met 'n 
ander skep, kan nie van die ander verbaal op grond van 
die feit dat by 'n risiko geskep bet nie (sien Weersma 
& Polak aw 194). · 
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Wat die verhaal van skadevergoeding in die genoemde gevalle 

betref, word die eienaardige reeling aangetref dat die eie= 

naar of houer se aanspreeklikheid beperk word tot 'n bedrag 

wat die waarde van sy voertuig ten tye van die botsing nie 

te_bowe gaan nie. Hy bly aanspreeklik vir 'n minimum be= 

drag van 500 gulden, vir geval sy motor op hierdie genoemde 

tydstip minder as 500 gulden werd is. Vir enige bedrag wat 

'n eiser meer as die genoemde wil verhaal, sal hy skuld ten 

opsigte van die ongeluk aan die kant van die eienaar moet 
14 bewys. Van belang is ook die bepaling dat die eienaat of 

houet nie slegs aanspreeklik sal wees indien hy self die voer= 

tuig bestuur het nie maar ook indien die ongeval te wyte is 

aan die gedraging van iemand wat die eienaar toegelaat bet 

om te bestuur. IS Dit skep· natuurlik 'n baie wye aanspreek= 

likheid van die eienaar omdat sy aanspreeklikheid dan nie 

afhanklik is van 'n spesifieke verhouding tussen hom en die 

bestuurder nie (soos byvoorbeeld die tussen ouer en kind, man, 

en vrou, werkgewer en werknemer of self die tussen opdragge= 

wer en ondergeskikte nie). Hy is eenvoudig aanspreeklik 

w·anneer hy uitdruklik of stilswyend 'n ander opdrag gee of 

versoek om 'n rit te onderneem (doet rijden) of uitdruklik 

of stilswyend instem dat enige persoon met die voertuig mag 

ry (laat rijden). 16 Die Hoge Raad bet laat rijden egter 

nog verder uitgebrei sodat daaronder ook die geval ressorteer 

waar die eienaar of houer deur sy sorgeloosheid 'n ander die 

14 Sien sub-artikel 4 asook Schut aw 213 en 214; Weersma 
& Polak aw 194 ev. 

15 Sub-artikel 2 ·van artikel 31. 

16 Schut aw 217; Hofmann-Drion-Wiersma ·aw 247. 
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17 geleentheid bied om met die motor te ry. Vir die aan= 

spreeklikheid van die eienaar is die bewys van skuld aan die 

kant van die bestuurder onnodig. Al wat bewys moet word, is 

dat die bestuurder die ongeluk deur ui terlike foutiewe ge=· · 
19 . 

drag veroorsaak het. Die eienaar of houer kan aanspreeklik= 

heid egter ontduik deur aan te toon dat die ongeluk aan_oor= 
20 mag te wyte was of dat die getroffene eie skuld met be= 

trekking tot sy skade gehad het. 1 

Die verpZigte versekering teen die privaatregtelike aanspreek= 

. likhei'd van die eienaar of kentekenh9uer van motorvoertuie 

het inderdaad eers 'op 1 Januarie 1965 (toe' die Wet Aanspvake= 

Zijkheidsvevzekeving Motovijtuigen van 1963 in werking ge= 
2 _ tree het) in Nederland begin geld. Die aanspreeklikheid 

van die versekeraar kan ook uitgebrei word na sekere eien= 

domskade deurdat die versekerde vrywillig in sy polisooreen= 

koms kan stipuleer dat sekere skades aan eiendom deur die 

17 Hr 3-1-1941 NJ 1941 no 537 en HR 5-5-1950 NJ 1950 no 782.· 

18 Sien vorige vn. 

19 Hofmann-Drion-Wiersma aw 246. Die toerekeningsvatbaar= 
heid van die bestuurder is ook nie 'n vereiste nie (Schut 
aw 216). Die eienaar is egter ook aanspreeklik indien 
die ongeluk te wyte is aan sogenaamde sahuZd van het mo= 
tovvijtuig. Dit is aanwesig .•• indien het voevtuig 
zeZfstandig~ d.w.z. min of meev los van de UJiZ en de maaht 
van de bestuurdev het ongevaZ vevoorzaakte (Schut aw 217). 
Die eienaar is dus ook aanspreeklik vir die gevolge van 
'n defek aan die motor (bv 'n band wat bars, stuur of 
remme wat ingee ens). Vgl ook Hofmann-Drion-Wiersma aw 
247. 

20 Hofmann-Drion-Wiersma aw 246 en 247; Schut aw 220. 

1 Hofmann-Drion-Wiersma aw 246 en 247; Schut aw 220. 

2 Vgl artikel 2 van die Wet. 
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ongeluk veroorsaak, ook deur die versekering gedek sal wees ~ 
Hierdie wet (kortweg ook genoem WAM) verleen aan slagoffers 

van sekere verkeersongelukke 'n vordering regstreeks op die 

versekeraar indien bewys word dat die bestuurder van die 

versekerde voertuig skuZd aan die veroorsaking van die ongeluk 

gehad het. 4 Hieruit blyk dit dat artikel 31 van die bo-be= 

spreekte Wegenverkeerswet, steeds geld omdat die aanspreek= 

likheid aldaar nie op die skuld van die bestuurder berus nie. 

Die skuldvereiste by die WAM-aanspreeklikheid, word egter 

hewig veroordee1. 5 

Die vraag ontstaan of die eienaar of ander reghebbende pri= 

vaatregtelike (dus buite om hierdie genoemdB wetgewing) aan= 

spreekli.k kan wees vir skade wat spruit uit die onbehoorli= 
6 ke bestuur van 'n ander persoon. 

3 Sonder om verder hierop in te gaan, word verwys na die 
advies van Bloembergen HNJV 1967 op 68 asook die artikel 
van B Wachter 1964 VR op 4 en 5. 

4 Sien Bongers 1967 HNJV op 149 ev; Bloembergen 1967 HNJV 
op 32, 33 3n 34. 

5 Sien veral Bloembergen 1967 HNJV t a· p. Dit blyk dat sy 
besware nou aansluiting vind met die wat teenswoordig in 
Amerika geopper word. (Sien 404 ev hierbo). 

6 'n Bestuurder, hetsy eienaar reghebbende of nie, sal al= 
tyd aanspreeklik gehou word vir die skade wat deur sy na= 
latige of opsetlike bestuur veroorsaak is. (Artikel 1401 
B W). Onder hierdie aanspreeklikheid word dan egter die 
uitgesluit wat gedek word deur die Wet aansprakeZijkheids= 
verzekering Motorrijtuigen van 1963, waarvoor die verse= 
keraar aanspreeklik is. Verder gaan dit ook nie hier oor 
daardie nadeel en vermoensskade wat hy kragtens artikel 
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31 van die Wegenverkeerswet van 1935 verplig is om self 
te dra indien dit nie deur die WAM gedek is nie, of in= 
dien dit veroorsaak is sender dat skuld aan die kant van 
die bestuurder aanwesig was en dit dus buitendien nie deur 
die WAM-versekeraar vergoed sal word nie. 



Eerstens sal die eienaar aanspreeklik wees indien hy die 

werkgewer van die bestuurder is en die ongeluk verband hou 

met die werknemer se werk. 7 Tweedens sal die eienaar ook 

aanspreeklik wees buite om die diensverhouding wanneer die 

bestuurder in elk geval as sy ondergeskikte aangemerk kan 

word en hy bestuur het in die loop van die uitvoering van 
8 sy opdrag. In hierdie verband word egter heelwat probleme 

ondervind. So is byvoorbeeld bevind dat 'n ondergeskiktheids= 

verhouding tussen die eienaar en sy werknemer opgehef word 

indierr die werknemer met die motor aan 'n ander beskikbaar 
. 9 . 

gestel of verhuur is. In so 'n geval ontstaan daar 'non= 

dergeskiktheidsverhouding tussen gebruiker (of huurder) en 

werknemer indien eersgenoemde aan laasgenoemde kan voorskryf 

waarheen en wanneer hy moet ry of stop. 10 Aan die anderkant 

7 0 D Boek 2 Afd V no 6 7. 

8 0 D t a p;Hof Arnhem 13-1-1970 NJ 1970 no 198. Uit hier= 
die saak blyk dit dat die regspraak in die aZgemeen 'n 
ondergeskiktheidsverhouding tussen eienaar en bestuurder 
sal konstrueer indien dit blyk dat die eienaar die bestuur= 
der versoek het om te bestuur en so 'n persoon ten tye 
van die ongeluk bestuur het onder leiding en/of aanwysing 
van die eienaar/opdraggewer. Sien ook Hof Amsterdam 
13-1-1960 VR 1961 no 18. Dat dit nie altyd so aanvaar 
word nie, blyk egter uit die bespreking verderaan in die 
teks. 

9 Rb Arnhem 7-1-1960 VR 1963 no 39; Hof Amsterdam 20-4-1944 
NJ 1944 no 459; Rb Leeuwaarden 7-4-1960 NJ 1961 no 288. 

10 Vgl die sake in vn 9 hierbo genoem. In genoemde uitspraak 
van die Rb Leeuwaarden NJ 1961 no 288 gaan die hof saver 
as om te verklaar dat die·eienaar van 'n trekker nie aan= 
spreeklik is vir die nalatige bestuur van 'n eenvoudige 
landarbeider aan wie hy die trekker beskikbaar gestel 
het om vir hom (eienaar) sekere werk te verrig nie. Die 
hof bevind dat ooreenkoms tussen die partye nie sodanig 
was dat daaruit afgelei kan word dat die. arbeider onder 
leiding of aanwysing van die. eienaar bestuur het nie. · 
Opmerklik is egter dat die eiser in die saak die Staat 
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is daar egter ook beslissings met die strekking dat die onder= 

geskiktheidsverhouding tussen die eienaar en werknemer nie 

ophou bestaan nie indien die eienaar sy voertuig aan 'n derde 

beskikbaar stel of verhuur al het laasgenoemde die bevoegd= 

heid om aan~vysings aan die werknemer te gee oor waar en wan= 
II neer hy moet ry en stop. 

Die Hoge Raad het verder ook beslis dat 'n werknemer tege= 

lykertyd in 'n ondergeskiktheidsverhouding teenoor sy werk= 

gewer (eienaar) asook teenoor die huurder of persoon aan wie 

die motor beskikbaar gestel is ·kan staan. 12 Dit is· moontlik 

omdat albei hierdie p~rsone 'n reg het om aan die chauffeur 

bevele en instruksies oor die uitvoering van sy opdrag te 

gee~ Die hof spreek hom egter glad nie uit oor die vraag of 

die eienaar en huurder _(of gebruiker) in so 'n geval albei 

teenoor 'n derde aanspreeklik sal·wees vir die nalatige be= 

. stuur van die werknemer nie. 

Verder is daar ook beslissings waarin die hof heeltemal weg= 

doen met die vereiste van 'n ondergeskiktheidsverhouding 

tussen eienaar en bestuurder. Hiervolgens sal die eienaar 

a~nspreeklik wees indien hy die bestuurder versoek het om 
13 sy motor te bestuur. Rutten vind dit .,·n. gesonde reeling. 

was en die hof nie naastenby so geredelik was om 'n on= 
dergeskiktheidsverhouding tussen verweerder en bestuur= 
der te bevind as in ander soortgelyke omstandighede waar= 
in die benadeelde nie in dieselfde (finansiele) posisie 
as die Staat was nie. Vgl bv hiermee Hof Arnhem 13-1-70 
NJ 1970 no 198. 

II Sien Hof ~msterdam 3-12-1959 NJ 1960 no 500; RB Zupphen 
1-4-1943 NJ 1943 no 845. · · 

12 HR 16-4-1943 NJ 1943 no 352. 

13 Sien die reedsgenoemde uitspraak van die Hof S'Hertogen= 
bosah op 14-4-1953 NJ 1953 no 675. In die uitspraak van 
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Volgens sy eie standpunt is die aanspreeklikheid van die eie~ 
14 naar egter nog wyer. Hy bepleit dat die algemene rigsnoer 

van die eienaar se aanspreeklikheid bloat die feit behoort 

te wees dat die bestuurder ten behoewe van die eienaar opge~ 

tree het. 'n Versoek deur die eienaar.in dier voege is nie 

'n vereiste nie en sodoende behoort 'n eienaar ook aanspreek= 

lik te wees waar iemand sy motor in sy (die eienaar se) be~ 

lang bestuur het terwyl hy self nie in staat is om dit te 

doen nie (byvoorbeeld as gevolg van oormatige drankgebruik 

of liggaamlike beserings). Verder behoort 'n eienaar ook 

aanspreeklik te wees indien hy toelaat dat sy vrou, familie= 

lid of kennis die motor bestuur. Dit is nie heeltemal duide~ 

lik of hy die "ten behoewe van" vereiste in hierdie gevalle 

laat vaar nie maar verklaar slegs dat hierdie reel met die. 

nodige soepelheid toegepas kan word. Volgens hom behoort die 

aanspreeklikheid van die eienaar slegs uitgesluit te word in= 

dien hy sy motor aan 'n ander vir die se eie gebruik uitleen 

of verhuur asook in gevalle waar die motor gesteel is of waar 

'n ander die voertuig vir eie plesie~ gebruik. 

1.2.7 Die verhouding tussen prinsipaal en verteenwoordiger 

Met 'n verteenwoordiger bedoel skrywers 'n persoon wat ver= 

teenwoordigingsbevoegdheid het en bevoeg is om namens sy prin~ 

sipaal regshandelinge te verrig. 1 In gevalle waar die ver= 

die Hof Boxmeer op 18-3-1958 VR 1959 no 115 is presies 
dieselfde standpunt ingeneem, behalwe dat die hof ver= 
klaar dat 'n persoon wat ten behoewe van die eienaar op= 
getree het, as sy ondergeskikte aan te merk is. 

14 Sien sy annotasie onder HR 20-3-1959 NJ 1959 no 181. 

Schut aw 284 en 285. 
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teenwoordiger ook 1n werknemer (in die sin van art. 1367 B.~-1.) 

is, bestaan .daar geen twyfel nie dat sy prinsipaal/werkge= 

wer aanspreeklik sal wees vir die onregmatige dade deur hom 
. 2 

gepleeg in die uitvoering van sy werksaamhede. Dieselfde 

geld indien die verteenwoordiger nie ook 1 n werknemer is nie 

maar die verhouding tussen hom en sy opdraggewer nogtans as 
1 n ondergeskiktsheidsverhouding ooreenkomstig artikel 1403 

. 3 
(3) aangemerk kan word. In al hierdie gevalle geld verder 

ook die gewone reel, naamlik dat uitgemaak meet word of die 

gepleegde onregmatige daad deur die verteenwoordiger, genoeg= 

saam verband hou met sy gegewe opdrag en/of volmag. 

Van belang is die vraag in hoeverre 1 n prinsipaal aanspreek= 

lik sal wees vir die onregmatige dade van 1n verteenwoordiger 
• I k f I d 'k'k . . 4 H' d' wat n~e n wer nemer o n on erges ~ te ~s n~e. ~er ~e 

vraag het ter sprake gekom in die beslissing van die Hoge 

Raad op 10 Junie 1955. 5 Vereenvoudigd kom die feite op die 

volgende neer. ·A dagvaar vir Ben C en beweer dat hy skade 

gely het of sal ly omdat B, die verteenwoordiger van C, van 

sy (A) se klante oorreed het om hul versekering by hom te 

laat vaar en by C te verseker. Die hof word ook verder ge= 

vra om C te verplig om verdere soortgelyke optrede deur B te 

verhoed. Die Hoge Raad beslis onder andere dat die onregma= 

tige dade van 1n verteenwoordiger slegs die prinsipaal toe= 

gereken kan word indien laasgenoemde 'n regspersoon is en 

l 

2 Schut t a p. 

3 Schut t a p. Sever bestaan daar dus geen afwyking van die 
gewone reels betreffende die toepaslikheid van art 1403 
(3) ook op hierdie gevalle nie. 

4 Vgl ook Schut aw 285. 

5 NJ 1955 no 552. 
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6 
die verteenwoordiger as sy orgaan beskou kan word. Die 

blote feit dat 'n ·regspersoon of 'n natuurlike persoon 'n an= 

der met verteenwoordigingsbevoegdheid beklee bet, is nie ge= 

noegsaam om hom aanspreeklik te stel vir die se onregmatige 

dade nie. 7 Dit lyk egter asof skrywers hierdie standpunt 

van die bof beperkend uitle. Daar word verklaar dat die bof 

slegs bedoel bet dat die prinsipaal in so 'n geval nie direk 

aanspreeklik gebou kan word nie en nie weggedoen is met die 

reel dat die prinsipaal steeds ex artikel 1403(3) B.W. aan= 

spreeklik kan wees op grond van die feit dat die verteenwoor= 

diger as sy ondergeskikte aan te merk is. 8 Indien dit so is, 

doen dit nog nie afbreuk daaraan nie dat die hof in elk geval 

ontken bet dat_ 'n prinsipaal aanspreeklik sal wees vir die 

onregmatige dade van sy verteenwoordiger wat nie sy orgaan 

of sy ondargeskikte is nie. Vol gens die skrywers is hierdie 

resultaat nie aanvaarbaar nie. Daar word betoog dat in ge= 

6 .•. dit middeZ steunt op de steZZing dat een reahtspersoon 
aansprakeZijk is voor de onrechtmatige daden van degenen, 
dien zij met vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft bekZeed, 
door dezen verriaht binne den formeZen kring van zijn be= 
bevoegdheid, ook dan wanneer daze vertegenwoordiger niet 
aZs orgaan van da reahtspersoon kan worden aangemerkt 
~eze steZZing (kan) niet wordan aanvaard, (Aldus die HR 
no 552, ek onderstreep) •. 

7 Die hof verklaar: .•• niet het enkeZe feit dat aan iemand 
door de rechtspersoon vertegenwoordigingsbevoegdheid is 
verZeend doah da omstandigheid dat de bijzondere verhou= 
ding aanwezig is, waar in hij aZs orgaan tot de rechtsper= 
soon staat de reahtspersoon voor de onreahtmatige daden, 
weZke hij aZsdan aZs orgaan binne den formeZen kring van 
zijn bevoegdheid verricht, aansprekeZijk doet zijn, wijZ 
dat zijn handeZing niet dat van de rechtspersoon is te 
vereenzelwegen. · 

8 Vgl die annotasie van LEH Rutten onder bierdie beslissing 
asook Schut aw 285 en Van der Grinten aw 98. 
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. valle waar" "die verteenwoordiger nie 'n orgaan of ondergeskik= 

te van die prinsipaal is nie, hy ·minstens aanspreeklik moet 

wees vir die bedrog van sy verteenwoordiger, en moontlik ook 

vir nalatige wanvoorstellings deur laasgenoemde. 9 

Bedrog of opsetlike wanvoorstelling 

Eerstens word daardie gevalle behandel waar bedrog deur 'n 

verteenwoordiger kontraksluiting met 1n derde tot gevolg ge= 

had het en tweedens daardie gevalle waar kontraksluiting nie 

gevolg het nie maar wel ander benadeling. 

In die algemeen kan bedrog of opsetlike wanvoorstelling be= 

skryf word as 'n handeling of nalate met die oogmerk om 'n 

ander deur 'n valse voorstelling van sekere feite te mislei 

en hom daardeur te beweeg tot die sluiting van 'n ooreenkoms 
• h d 1' • JO I k • • • D Jl wat v~r om na e ~g ~s. So n ooreen oms ~s vern~et~g aar, 

met die gevolg.dat die bedroene 'n vordering tot vernietiging 

van die ooreenkoms met of sonder 'n eis om skadevergoeding 
12 daarby het. Van belang is die feit dat bedrog ook aanlei= 

ding gee tot 'n aksie op grond van 'n onregmatige daad (en 

wanneer zal dit niet het geval zijn?) 13 sonder dat die nietig= 

9 Gesag en vorige vn. Die enigste motivering vir hierdie 
siening is blykbaar dat nalatige of opsetlike wanvoorstel= 
lings so nou verband het met die regshandelinge wat die 
verteenwoordiger kragtens sy bevoegdheid verrig, dat die 
prinsipaal wel vir die skade wat daaruit voo,rtvloei, aan= 
spreeklik·~et wees. Oor die presiese grondslag van die· 
prinsipaal se aanspreeklikheid, is die standpunte egter 
uiteenlopend. 

10 Vgl art 1357 en 1364 B W asook Asser~Rutten aw 128 ev. 

II Asser-Rutten aw 129; Pitlo aw 165; Vander Grinten aw 
49 ev; 56 ev; 61 en 97. 

12 Asser-Rutten aw 132 en 134; Pitlo aw 166; Van der Grinten 
ibid. 

13 Asser-Rutten aw 134 . 
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verklaring van die ooreenkoms aangevra word. Volgens die be= 

slissing van die Hoge Raad op 16 Desember 1932 14 hou hier= 

die reel in dat ••. de bedrogen aontPaatant,ook zonder veP= 

nietiging· van de overeenkomst te vragen, eene vordering kan 

instellen enkel tot bekoming van sahadevePgoeding indien de 

verei?ten in aPt. 1401 B.W. en volgende neergelegd tot het 

instellen van eene voPdering uit onreahtmatige daad voldoen 

is en ••• dat in zoodanige gevallen de betpokkene de keuze 

tussahen meeP dan eene vordering heeft en hiepaan niet af= 

doet, of de reahtsgevolgen der vordering uit onpeahtmatige 

daad en die uit het aontPaatenPeaht al dan niet ten volle 

l . "k . • 15 ge 1-J Z'l-Jn. 

In ooreenstemming hiermee word geleer dat die bedrog van die 

verteemvoordiger van 1 n kontraksparty, die teenparty 1 n 

reg op nietig-verklaring van die ooreenkoms gee met of son= 

der 'n eis om skadevergoeding al was die verweerder (prin= 

sipaal) volkome te goeder trou. 16 Laastens word ook aange= 

voer dat die prinsipaal deliktueel aanspreeklik is vir skade= 

vergoeding op grond van die bedrog v~ sy verteenwoordiger 
17 sonder dat die eiser vernietiging van die ooreenkoms aanvra. 

Op grond hiervan argumenteer Schut dat 1 n prinsipaal aanspreek= 

lik gehou kan word vir die bedrog van sy verteenwoordiger, 

irrelevant of laasgenoemde 1n ondergeskikte is of nie. 18 

14 NJ 1932 458. 

15 Vgl ook Pitlo aw 167; E M Meijers nt onder HR s6-12-1932 
NJ 459. 

16 Artikel 1377 BW asook Van der Grinten aw 50; Asser-Rutten 
aw 132. 

17 Schut aw 285; Van der Grinten aw 98 ev. 

18 Schut aw 285. 
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V 1 S h 19 • 1 • • 1. . I ' o gens c ut ~s. n pr~ns~paa van n verteenwoord1.ger 

wat nie 'n ondergeskikte is nie, aanspreeklik ex artikel 

1403 (I) en nie ex artikel 1403 (3) nie. Volgens hom het 

artikel 1403 (I) 1 n selfstandige betekenis en vereis dit nie 

(soos artikel 1403 (3)), 1 n ondergeskiktheidsverhouding tussen 

dader en verweerder nie. 20 Aart die ander kant is daar 1 n 

standpunt dat die aanspreeklikheid van die prinsipaal ver= 

klaar kan word indien met toerekening gewerk word. Waar die 

bevoegdheid om as verteenwoordiger regshandelinge namens die 

prinsipaal te verrig, in die algemeen nie meebring dat die 

onregmatige dade van die verteenwoordiger gepleeg in die 

uitvoering. van sy volmag, die prinsipaal toegereken kan word 

nie, 1 kan dit in bepaalde omstandighede wel die geval wees • 

... (M)et name is dit het gevat, indien een gevotmachtigde 

de wederparty bij een rechtshandeting bedriegt ofwetbewust 

in dWating brengtj de onrechtmatige daad is in dit gevat ten 

nouste verbonden met de rechtshandeUng~ Hierdie standpunt 

is gebaseer op die wetenskaplike konstruksie van die verteen= 

woordigingsfiguur. Hierdie figuur het volgens Van der Grin= 

ten juis die kenmerk dat die handeling en wel van die ver= 

teenwoordiger aan die prinsipaal toegereken word en dit dan 

geld as die handelinge en wil van die prinsipaal. 3 Sander 

hierdie konstruksie is dit, volgens hom, nie moontlik om te 

verklaar waarom juis die prinsipaal en derde kontraktueel 

tot mekaar gebonde is nie. Die voorbehoud vir hierdie toe= 

19 Schut aw 285 en 786. 

20 Sien oak 430 ev hierbo. 

Vander Grinten aw 97. 

2 ibid (ek onderstreep). 

3 Van der Grinten 47 ev. 
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rekening is egter dat die handeling en wil van die ver= 

teemvoordiger verrig moes gewees het binne die fomele kring 
4 van sy bevoegdhede. Die woord bevoegdheid slaan hier eg= 

ter nie op volmag nie, maar eerder op sy verteenwoordigings= 

funksie soos dit na bui~e blyk. 5 Omdat die sluiting van die 

kontrak juis deel van die' funksie van die verteenwoordiger 

is, val bedrog van die verteenwoordiger met die doel om bv. C 

daardeur tot kontraksluiting te beweeg, binne die kring van 

die bevoegdhede van die verteenwoordiger. So gesien, word 

die bedrog van die verteenwoordiger dan die bedrog van die 

pPinsipaaZ6 en is hy (prinsipaal) dus direk ex artikeZ 1401 

aanspreeklik teenoor die benadeelde. Of hierdie standpunt 

na die beslissing van die HR in 1955 deur die Nederlandse 

regspraak aanvaar sal word, is te betwyfel. Myns insiens 

blyk dit uit die Hoge Raad beslissing .~at die aanspreeklik= 

heid van die prinsipaal vir bedrog deur sy verteenwoordiger 

4 Van der Grin ten aw 47: GeheeZ zuiwer is het niet gezegd. 
Bestissend is niet of de. vertegenwoordiger in de interne 
verhouding tot de vertegenwoordigde verteenwoordigings= 
bevoegdheid ... heeft, dOeh of extern, in de verhouding 
van vertegenwoordigde tot de wederparty, het bestaan van 
voZmaeht mag worden aangenomen. 

5 Van der Grinten aw 94: De handeZende persoon zaZ aZs re= 
geZ een funetie in de onderneming- of ruimer in de organi= 
.satie - van de ander moeten bekZeden, en de daad moeten 
verriehten in de uitoefiming van zijn funetie.M·en kan dit 
uitdrukken met de woorden dat de dader moet handeZen bin= 
nen de formeZe kPing van zijn bevoegdheid, mits men deze 
bevoegdheid niet verstaan aZs de bevoegdheid om reahts= 
handeZingen te verPiehten. 

6 Van der Grinten aw 50 en 98; Sien ook Asser-Rutten aw 132; 
Bedrog gepZeegd door de vertegenwoordiger van de weder= 
partij, staat geZijk met bedrog van de wederpartij zeZf. 
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· op artikel 1403(3) baseer sal word indien die verteenwoordi= 

ger ook 'n ondergeskikte van die prinsipaal is. 7 Anders as 

Schut8 vertolk Van der Grinten die standpunt van die Hoge Raad 

nie as 'n verwerping van die toerekeningsgedagte nie, maar 

net dat 'n prinsipaal ook op ander gronde as toerekening aan= 

spreeklik gehou kan word. 9 In het bijzonder denke men aan 

art 1403 B.W. De gevolmaahtigde zal. veral in dienst van de 
~ ht . . 10 vovmaa gever Z~Jn. 

Die werklike posisie is nie baie helder nie. Dit behoort 

duidelik te wees dat alle verteenwoordigers nie ondergeskik= 

tes is nie en dat die prinsipale in sulke gevalle nie deur 

die howe ex artikel 1403(3) B.W. aanspreeklik gehou kan word 

nie omdat die howe 'n ondergeskiktheidsverhouding hiervoor 

vereis. Anders as byvoorbeeld Schut, gee die howe nie 'n 

selfstandige betekenis aan artikel 1403(1) nie. 11 Dit kan 

daarom nie.gese word dat 'n ondergeskiktheidsverhouding vir 

die doeleindes van artikel 1403, nie altyd 'n vereiste is 

nie. Indien die howe in gevalle waar die verteenwoordiger 

nie 'n ondergeskikte is nie die prinsipaal wel aanspreeklik 

sal hou vir bedrog, en hierdie aanspreeklikheid nie op.grond 

van juridiese toerekening verklaar word nie, ·is dit gladnie 

seker wat die gronds lag van hierdie aanspreeklikheid is nie. 

Wat die posisie van die prinsipaal sal wees indien sy ver= 

7 HR 10-6-1955 NJ 1955 no 552. Sien ook Schut aw 258; Van 
der Grinten aw 98. 

8 aw 285. 

·9 aw 98. 

10 ibid 

11 S~en · hieroor hierbo op 431 ev. 

464 



teenwoordiger se bedrog nie kontraksluiting nie, dog wel an= 

der benadeling tot gevolg gehad het, word nie genoem nie. 

Hoontlik sal die prinsipaal wel aanspreeklik wees (ooreen= 

komstig die algemene reel) indien die verteenwoordiger 'n 

ondergeskikte is en die bedrog die nodige verband met sy op= 

drag het. Dit is dan ook totaal onseker ~vat die posisie sal 

wees in die geval waar so 'n verteenwoordiger nie 'n onder= 

geskikte is nie. 12 

Nalatige wanvoorstellings 

Meijers het in sy aantekening onder HR 16-12-1932 NJ 1933 op 

458 die volgende opmerking gemaak: Voor een direkte toepas= 

sing van art 1401 B.W. ingevaZ van bedrog vaZt dit aan te 

voeren~ dat sinds de ruime opvatting van onreahtma'tige daad 

door onze rechtspraak aanvaard is~ het.bedrog, ja zeZfs de 

auZpoos opgewekte dwaZing tot het aangaan van een overeenkomst~ 

een vordering uit art 1401 B.W. opZevert~ wanneer het bedrog 

of het verwekking der dwaZing van een derde uitgaan. 13 Die 

sake waarop Meijers hom beroep, handel egter almal oor die 

opsetlike of nalatige inligting wat 'n derde verskaf het ten 

gevolge waarvan die eiser tot sy nadeel met 'n ander gekon= 

trakteer het en die eiser dan die verskaffer van die inlig= 
14 ting aanspreek. 

12 Volgens Schut se konstruksie van artikel 1403(1) behoort 
die prinsipaal egter ook in hierdie geval aanspreeklik 
te wees indien die vereiste funksionele verband ·aanwesig 
is. 

13 Ek onderstreep. 

14 Rb Rotterdam 27-6-1928 NJ 1928 op 1593; Rb Rotterdam 
26-6-1925 NJ 1926 op 58; Rb Utrecht 24-1-1923 NJ 1923 op 
1266; Rb Utrecht 22-6-1927 NJ 1928 op 850. 
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Op grond egter van die.feit dat· nalatig opgewekte dwaling 

'n onregmatige daad kan wees, behoort die· .Prinsipaal, soos 

in die geval van bedrog, aanspreeklik te wees vir die nala= 

tige wanvoorstellings van sy verteenwoordiger teenoor die 

benadeelde. 

1.2.8 Samevatting 

Die algemene opvatting is dat 'n ondergeskiktheidsverhouding 

tussen dader en verweerder vereis word vir die doeleindes 

van aanspreeklikheid ex artikel 1403(3) B.W. 

Soos in die Anglo-Amerikaanse reg is die mees voor 'die hand 

liggende relevante verhouding vir· hierdie doeleindes ·die diens= 

.kontraktuele werkgewer-werknemerverhouding •. In die Neder= 

landse reg word die reg op beheer-kriteritim meestal gebruik 

as die toets vir die .vasstelling van hierdie verhouding. 

Anders as in die Anglo-Amerikaanse reg, is in die Nederland= 

se reg.dus nie ver gevorder ter vervanging van die reg op 

beheer as. 'n essensiele kriterium by die vasstelling van die 

relevante verhouding nie. Die reg op beheer word ook as 

kriterium gebrtiik by di.e vasstelling van die vraag of 'n 

sekere persoon middellik aanspreeklik is vir die onregmatige 

dade gepleeg deur 'n geleende of gehuurde werknemer van 'n 

ander. Wat die inhoudelike betekenis van hierdie reg betref, 

word·meestal aanvaar dat dit die bevoegdheid is om aan 'n 

ander voor te skryf op welke manier 'n sekere opdrag of werk 

uitgevoer moet word. Die probleem is egter dat dit nie al= 

tyd duidelik is wat die bron van hierdie bevoegdheid is nie 

en of 'n kontrak tussen dader en verweerder 'n noodsaaklike 

voorvereiste is nie. Dikw·els word hierdie reg op beheer en 

daardeur ook 'n ondergeskiktheidsverhouding tussen dader en 

verweerder, myns insiens fiktiewelik gebruik. Weens die af= 
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wesigheid van 'n ondergeskiktheidsverhouding tussen.·lasgewer 

en onafhanklike kontrakteur, is eersgeno~mde nie middellik 

aanspreeklik yir laasgenoemde se onregmatige dade nie. 'n 

Ander moontlike relevante verhouding vir die doeleindes van 

middellike. aanspreklikheid, is die verhouding wat tot stand 

kern waar een persoon vir 'n ander enke~e dienste (artikel 

1637 B.W.) verrig. Wat egter die kriterium ter vasstelling 

van hierdie verhouding is, is totaal onseker. Dit is of ge= 

lee in die reg op beheer wat die opdraggewer cor die opdrag= 

nemer het of in die aard en soort dienste wat gelewer word. 

Dat die reg op beheer sekere skrywers nie bevredig as 'n 

kriterium vir die vasstelling van die·relevante verhouding 

vir die ·doeleindes van middellike aanspreeklikheid nie, blyk 

uit die feit dat hulle aan artikel 1403(1) B.W. 'n selfstan= 

dige betekenis wil gee. Dit sou die gevolg he dat onder 

hierdie artikel daardie gevalle van middellike aanspreeklik= 

heid tuisgebring word waar tussen dader en verweerder geen 

ondergeskiktheidsverhouding aanwesig is nie, en die reg op 

beheer cor die werk dus uitgesluit is. Ander relevante ver= 

houdings vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid 

is die tussen eienaar en bestuurder van motorvoe.rtuie en 

prinsipaal en verteenwoordiger. Die aanspreeklikheid van 

die motorvoertuigeienaar is egter grootliks deur wetgewing 

neergele. Wat.die verhouding tussen prinsipaal en verteen= 

woordiger betref is.eersgenoemde middellik aanspreeklik vir 

die bedrog deur laasgenoemde en waarskynlik ook vir nala= 

tige wanvoorstellings. 
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2. Die Vereiste Verband tussen die Pleeg van die Onregmati= 

ge Daad deur die Dader en sy Opdrag, Taak of Verpligtinge 

2.1 Die Anglo-Amerikaanse reg 

2. I. I Inleiding 

Die geykte opvatting is dat die verweerder middellik aan= 

spreeklik gehou sal word indien die onregmatige daad gepleeg 

is •.• within the course of the servant's emptoyment. 1 
Terme 

soos scope of emptoyment~ scope/course of authority word ook 

gebruik. Die algemene standpunt is dat hierdie terme sino= 

nieme betekenisse het. 2 Dh is egter ook duidelik dat die 

howe en skrywers dit nie altyd so interpreteer nie. 3 Daar 

is heelwat onsekerheid en verwarring oor die vraag presies 

wanneer die dader 'n onregmatige daad within/in the course/ 

scope of his employment/authority gepleeg het.
4 

Die stand= 

punt wat Salmond jare gelede geformuleer het word dikwels 

as gesaghebbend aanvaar. Sy formulering lui (A) ... mas= 

ter ... is tiabte even for acts which he has not authorised~ 

I . Hierdie uitdrukking is so algemeen gebruiklik dat gesag 
daarvoor onnodig is. Sien egter spesifiek Atiyah Vicari= 
ous Liabitity 171 even Winfield & Jolowicz Tort 534 

2 Dyer v Munday 1895 I QB 742 (CA) op 748; Ltoyd v Grace 
Smith & Co 1912 AC 716 (HL) op 736; Navarro v Moregrand 
Ltd 1951 2 TLR 674 (CA) op 680 en 681. Sien egter Smith 
v Martin 1911 2 KB 775 (CA) op 782. 

3 Clerk & Lindsell Torts § 218 vn 76 en Winfield & Jolowicz 
aw 534 vn 48. Atiyah is van mening dat die grootskaalse 
verwarring wat bestaan by die vasstelling van die ve.reiste 
verband veroorsaak word deur die feit dat die howe. scope 
of authority en course of emptoyment nie van mekaar onder= 
skei nie (aw 175,177 en 178). Of dit egter die oorsaak 
van die probleme is, betwyfel ek. Dit is eerder die ge= 
brek aan 'n algemeen aanvaarde grondslag vir middellike 
aanspreeklikheid. 
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provided they are so connected with acts which he has autho= 

rised that they may rightZy 'be regarded as modes - although 

improper modes- of dOing them. 5 Hierdie formulering is eg= 

ter alles behalwe duidelik. Die probleem le veral by die in= 

houdelike betekenis van authorised acts en wanneer sekere 

optredes van die werknemer sodanig verband hou met authorised 

acts dat dit as 'n onbehoorlike manier van uitvoering daar= 

van beskou kan word. Atiyah se interpretasie van hierdie for= 

mulering is dat 'n dader in the course of his employment 

optree" indien hy 'n authorised act op 'n skuldige manier 

uitgevoer het. 6 Hy verdeel hierdie, wat hy die Salmond test 

noem, in twee stadiums. 7 Tydens die eerste stadium meet vas= 

gestel word watter handelinge as authorised acts aangemerk 

kan word waarna by die tweede stadium van die toets slegs 

vasgestel word of die authorised act nalatig of opsetlik 

uitgevoer was. 8 'n Dader tree dan nie in the course of his 

employment op nie indien hy 'n unauthorised act op 'n skul= 

dige wyse uitgevoer het. 9 Atiyah is egter reg ashy verklaar 

4 Vgl Atiyah aw vanaf 171. 

5 Salmond Tort 620. Sien ook Prosser Torts 460 en 461; 
Clerk & Lindsell aw § 218; Atiyah aw 173 ev; Winfield 
& Jolowicz aw 534, 

6 aw 178. 

7 t a p;Stoljar "The Servant's Course of Employment" 12 MLR 
44 ev was egter die eerste persoon wat Salmond se formu= 
lering in hierdie tweestadiumtoets omskep het. 

8 Atiyah 178. 

9 aw 173 ev. 
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dat die howe nie hierdie tweestadiumtoets gebruik nie, maar 

bloot net probeer vasstel of die pleeg van die onregmatige 

daad genoegsaam verband hou met die uitvoering van die werk, 

. taak, opdrag of verpligtinge yan die dader. 10 Of Atiyah se 

vertolking van Salmond se formulering laasgenoemde se werk= 

like bedoeling korrek weergee, is onseker. 11 Salmond kon 

myns insiens ook bedoel bet dat die gepleegde onregmatige 

daad steeds verband moet hou met die uitvoering van die werk, 

taak, opdrag of verpligtinge van die dader 12 en dit nie 

noodWendig net die geval is indien authorised acts op 'n 

skuldige manier uitgevoer word nie. Sy formulering kan 

daarom net sowel beteken dat die skadeveroorsakende hande= 

ling, alhoeweZ self nie · 'n "authorised act" nie3 so nou met 

die werkopdrag verband hou dat dit gesien kan word as 'n on= 
13 behoorlike manier van uitvoering van sy werk, Ek moet eg= 

10 Atiyah aw 171 ev. Vgl ook Ilkiw v Samuels 1963 2 All ER 
879 op 884; Winfield Jolowicz aw 534. Harper & James 
verklaar: Scope of employment is not confined to acts 
which may be thought of as component parts of the assig= 
ned work~ but also included acts which may fairZy and 
reasonabl-y be regarded as incidental to the work specifi= 
cally directed or which •.. (are) ..• unusually done in 
connection with such work. (Torts Vol 2 op 1381). 

II Sien die sake Marsh v Moores 1949 2 AZZER 27 op 31; 
London Country Council v Cattermoles Garages 1953 2 All 
ER 582 (CA); DanieZs v Whetstone Entertainments Ltd 1962 
2 LZoyds Rep I; Canadian Pacific Railways v Lockhart 
1942 AC 591. 

12 Dit is dan Atiyah self wat aanvaar: (T)he object of the 
present enquiry ... is to discover what sort of connec= 
tion has to be proved between the servant's act and his 
relation with his master ... (aw 171). 

13 Sien bv Second Restatement Agency Vol I § 229: To be 
within the scope of the employment, conduct must be of 
the same general nature as that authorised or incidental 
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ter ook klem daarop le dat die gebruik van die beerip autho= 

rity hier misplaas is. Die rede waarom Salmond die begrip 

in sy formulering gebruik het, is miskien gelee in die feit 

dat hy een van die skrywers is wat die begrippe mastev en 

servant in middellike aanspreeklikheidsverband gebruik. Die 

begrippe dui dus nie net op die dienskontraktuele werkgewer 

h d . ' 14 H d d' d en werknemerver ou ~ng n~e. y vermy aarom ~e woor 

employment omdat sy servant nie altyd 'n dienskontraktuele 

werknemer is nie. In die plek daarvan gebruik hy die begrip 

authority. Die gevolg was egter dat authority gebruik word 

in gevalle waar die verhouding tussen dader en verweerder 

inderdaad 'n dienskontraktuele verhouding is sonder dat inge= 

sien word dat die gebruik daarvan in hierdie gevalle onvap= 

pas is. Indien 'n werknemer van sy werkgewer verlof verkry 

om 'n koeldrankie in 'n kafee oorkant die straat te gaan nut= 

tig, is sy handeling sekerlik tog 'n authorised aat. 15 Op= 

trede van die werknemer hiertydens is egter nie optrede with= 

in the saope of his employment nie en die werkgewer daarom 

nie middellik aanspreeklik nie. 16 

to the aonduat authorised. 

14 Sien 364 ev hierbo. 

15 Dit blyk dat alle authorised aats nie relevant is by die 
bepaling van middellike aanspreeklikheid nie. Wanneer 
dit egter wel relevant is, is nie met enige presiesheid 
aan te dui nie. Dit moet wel sogenaam reasonably inai= 
dental aan die taak, werk, opdrag of verpligtinge wees, 
maar wanneer dit so is, is glad nie duidelik nie. 

16 Vgl Hilton v Thomas Burton 1961 I AllER 74 en Crook v 
Derbyshire Stone 1956 2 AllER 447. 
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Aan die anderkant weer hou skrywers met die begrip employment 

.vol al blyk dit duidelik dat 'n ander relevante verhouding 
17 as die tussen werkgewer en werknemer bestaan. Die vriend 

wat die eienaar se motor.op laasgenoemde se versoek bestuur, 

word nie employ nie. So ook nie 'n persoon wat gratis vir 

'n ander 'n werk verrig nie al is di t dan ook onder die be = 

beer van die ander. Die borrowed servant is slegs geleen en 

nie employ nie • 

·vervolgens sal so goed as moontlik 'n uiteensetting gegee 

moet word van gevalle waar die optrede van die dader, veral 

deur die regspraa~ as optrede within the ao~se of authority/ 

employment gereken word. Die aandag word veral toegespits. 

op sogenaamde reasonably incidental aats omdat sulke optrede 

relevant blyk te wees. In hierdie verband word aandag ge= 

gee aan veral optrede deur die dader in belang van die ver= 

weerder en optrede in eie belang met of sonder die toestem= 

ming van die verweerder. 

2. 1.2 Optrede within the saope of authority/employment en 

in the aourse of employment 

Die gebruik van die begrip authority bet veroorsaak dat die 

vasstelling van die omvang van die dader se werk, taak, op= 

drag of verpligtinge 'n uiters moeilike probleem geword het. 

Om te bepaal of die nodige verband tussen die onregmatige 

daad en die werk bestaan deur te probeer vasstel ••• what has 

the employer authorised the servant to do 18 of ... what aat 

17 Atiyah aw 3 en 174; Fleming Torts 322; Clerk & Lindsell 
§ 218. In die Seaond Restatement Agenay Vol I § 220 op 
486, word daarop gewys dat die woord employment nie in 
sy kontraktuele betekenis gebruik word nie. Hoekom dit 
dan wel gebruik word, word nie verklaar nie. 
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·19 . are authorised, is totaal onnodig en verwarrend. Heel in= 

gewikkeld word die probleem as verder geleer word dat autho= 

18 Atiyah aw 178 ev; Clerk & Lindsell aw § 218; .Salmond aw 
620. 

19 Atiyah aw 183: Sy standpunt is dat 'n werknemer nie 'n 
onregmatige daad in the course of his enrployment pleeg 
nie indien hy op relevante tyd besig was met 'n unautho= 
rised act (173 van sy werk). Daarom is dit dan ooreenkom= 
stig die eerste stadium van die Salmond test nodig om 
presies vas te stel wat in 'n spesifieke situasie autho= 
rised acts was (179 ev). Die howe se standpunt is egter 
(en hiermee stem Atiyah saam) dat die vasstelling hier= 
van ••• must be answered in a broad and common sense 
sort of way in each case (IlkiwvSarrruels 1963 2 AllER 
879 op 889; Atiyah aw 181 en 182). Die volgende probleem 
kom egter dan herhaaldelik by verbode handeling voor. 
In die saak London County Council v Cattermoles 1953 2 
All ER 582 (CA) het die verweerder die dader in diens ge= 
neem om algemene werkies in sy garage te verrig. 0 a 
moes hy motors uit die pad stoot, en was ve1•bied om hul= 
le te bestuur. By geleentheid bestuur hy egter die motor 
van eiser uit die pad en beskadig dit op 'n nalatige 
wyse. Nou sal vasgestel moet word of die handeling van 
die dader authorised was. Die probleem is dan indien die 
broad and common sense sort of way toegepas word dit 
moeilik is om te bepaal wat authorised acts in die geval 
presies was. Daar kan net sowel redeneer word dat dit 
moving vehicles out of the way by pushing them of moving 
vehicles out of the way was (aw 182). Indien eg bevind 
word, sal die werkgewer nie aanspreeklik gehou kan word 
nie omdat die werknemer dan nie in the course of his em= 
ployment sou opgetree het nie omdat hy dan besig sou ge= 
wees het met 'n unauthorised act. Word lg hierbo bevind 
dan is die uitspraak andersom. Om sulke probleme te ver= 
my, stel Atiyah 'n verandering van die eerste stadium 
van die Salmond test voor. Volgens hom moet die hof dan 
in a broad and common sense sort of way vasstel ••• what 
has the enrployer authorised the servant to do .•. in 
plaas van .•. what acts are authorised? (aw 183): 
Blykbaar bedoel Atiyah dat sy voorstel sal verhoed dat 
verskillende resultate verkry word indien enersyds be= 
vind word dat die authority-moving vehicles out of the 
way -was. Die rede waarom verskillende resultate myns 
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. d t k b. . . d kl'k 20 '1 1 
~se aa s an estaan u~t u~t ru ~ e, st~ swyende of 

oenskynlike permitted aats 2; uitdruklike, stilswyende of oen= 

skynlike aommands 3; uitdruklike, stilswyende of oenskynlike 

duties. 4 

Die voorstel wat Atiyah gemaak het vir 'n verandering van sy 

self gedefinieerde tweeledige Salmond-toets5 kan mo~ntlik heel= 

wat probleme ondervang. Alhoewel Atiyah steeds gebruik maak 

van die moeilik hanteerbare begrip authority~ verskil sy be= 

nadering (wat reeds bespreek is6) in een belangrike opsig van 

die howe. Volgens die howe moet die onregmatige daad genoeg= 

saam verband hou met authorised aats~ 7 terwyl Atiyah wil be= 

paal of die veroorsaking van die skade of nadeel as 'n voor= 

sienbare risiko verbonde aan die uitvoering van die werkne= 
8 mer se authority aangemerk kan word. 

20 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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insiens nie verkry sal word nie is nie gelee in 'n her= 
formulering van die sogenaamde eerste stadium van die 
Salmond test nie, maar in Atiyah se meer logiese benade= 
ring tot die tweede stadium van die toets (sien45 ev 
hierbo). Hy stel voor dat hiertydens vasgestel moet word 

of die skade 'n voorsienbare risiko verbonde aan die uit= 
veering van die authority was of nie. Hierdie toets be= 
hoort dieselfde resultaat te lewer in beide verskillende 
opvattings oor wat presies die werknemer se authority was. 
Die gebruik van die begrip authority bly egter steeds ver= 
warrend indien eintlik slegs vasgestel moet word wat die 
algemene aard van die werknemer se werk was. Authority 
dui nie noodwendig aan dat dit wat die werknemer mag doen, 
verband hou met die algemene aard van sy werk nie. 

Atiyah aw 203 ev. 

Atiyah aw 208 ev. 

Atiyah aw 234 ev. 

Atiyah aw 191 ev. 

Atiyah aw 219 ev. 

aw 183. 
Sien 53 ev hierbo. 



Vervolgens word uitgemaak wanneer 'n onregmatige daad genoeg= 

saam verband hou met authorised aats ooreenkomstig die reels 

deur die regspraak neergele. In hierdie verband word gewoon= 

lik verwys na reasonably incidental aats. Sulke handelinge 

deur die werknemer is daarom hoogs relevant. 

2.1.2.1 Reasonably inaickntal acts 

In gevalle waar die dader kontraktueel verplig was om 'n se= 

kere werk te verrig, word 'Vasgestel wat die omvang van sy werk 

was. Hierna word vasgestel of die skadeveroorsakende hande= 

ling van die werkne~er minstens reasonably incidental tot 

die uitvoering van die werk is. 9 Was die dader nie kontrak= 

tueel verplig om 'n sekere werk te verrig nie, word diesel£= 

de redenasie gebruik. 

Ter beantwoording van die vraag of die optrede van die ser= 

vant of agent as reasonably incidental tot die uitvoering 

van die verpligtinge, opdrag of taak aangemerk kan word be= 

staan daar blykbaar twee benaderings. Eerstens fs daar die 

standpunt dat dit slegs so kan wees indien die skadeveroor= 

sakende handeling neerkom op 'n skuldige uitvoering van die 

diensverpligtinge~ opdrag of taak. In Crook v Derbyshire 

7 Atiyah aw 173: The principle which the courts have been 

applying for well over a hundred years for dEtermining 
whether there is a sufficient connection between the ser= 
vant 's act and his master's business is express'ed in the 
formula that the servant must have committed the tort 1 in 
the course of his employment'. Vgl ook Navarro v Moregrand 
Ltd 19512TLR 674 (CA) op 680 

8 Sien 55 hierbo. 

9 Atiyah aw 171 • 
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Stone Ltd 10 was A 'n vragmotorbestuurder in diens van die 

verweerder en toegelaat (authorised) om gedurende lang reise 

te stop vir verversings of etes. By geleentheid tydens so 

'n rit, stop A by 'n kafee om iets te nuttig. Hy stap op 

'n nalatige wyse oor die pad na 'n kafee en bots met 'n fiets= 

ryer wat beseer word. Laasgenoemde se eis teen die werknemer 

van A word deur die hof van die hand gewys. While an employer 

is~ no _doubt~ vicariously responsible for the negligent acts 

·of his servants committed in the course of their employment~ 

· he is not in my view, necessarily responsible for the conse~ 

quences of acts committed by his servants during their pe= 

riod of employment, unless the particular act which is neg= 

ligently performed, was an act which the servant was employed 
II to perform. Die hof verklaar obiter verder dat die werkne= 

mer wel besig sou gewees het met die uitvoering van·sy ver= 

pligtinge, (en dus within the course of his employment opge= 

tree het) indien hy na die kafee gestap het om goedere van sy 
12 werkgewer af te lewer, of indien hy die pad sou oorgesteek 

10 1956 2 AllER 447(Derby Assizes). Hierdie saak is ver= 
keerdelik as gesag aangehaal in Winfield & Jolowicz aw 
535 vn 53 vir die stelling dat 'n werknemer in the cour= 
se of his employment optree indien hy van sy plek waar hy 
werk ry om sy ete te nuttig en 'n onregmatige daad pleeg. 

II 448 (ek onderstreep). Die ratio van die beslissing was dat 
die dader nie besig was met die uitvoering van sy pligte 
nie en die feit dat hy toegelaat was om so op te tree ir= 
relevant is vir die doeleindes van roiddellike aanspreek= 
likheid. Die werknemer was ••. a stranger to his master 
from the moment when he left the lorry (Sien.450 A-Ben 
D asook 449 A). 

12 448 I. In hierdie geval kan die stap oor die pad gesien 
word as 'n incidental duty van die werknemer. 
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13 . 
het om petrol vir die vragmotor te koop. In die saak Hil= 

ton v Thomas Burton (Rhodes) Ltd 14 het die werknemers van 'n 

grondverskuiwingsmaatskappy op 'n plek 30 myl vanaf die werk= 

gewer se·besigheidsperseel gewerk. Hulle het om 07h30 by die 

perseel bymekaar gekom en met 'n vragmotor, wat hulle almal 

gemagtig was om te bestuur, na die werksplek gery. Om 16h30 

moes hulle weer terugkeer. Die werknemers was ook toegelaat 

om die vragmotor vir enige redelike doel te gebruik-suah as 

going to get PefPeshment while out on a job. 15 Ongeveer 

15h30 het drie man na 'n nabygelee kafee vertrek met die doel 

om tee te gaan drink. Op pad daarheen besef hul egter dat 

· hulle moet omdraai omdat hul nie betyds sou wees om die ander 

werkers terug te neem nie. Tydens hul terugkeer na die werks= 

plek bestuur die bestuurder te vinnig om 'n draai waarna die 

vragmotor omval en 'n medewerknemer gedood word. Sy wedu= 

wee stel die eis van die afhanklike teen die bestuurder en 

sy werkgewer in. Weer eens word die reel soos in die CPook

saak gestel, nagevolg. I think that the tPue test aan best 

be expPessed in these woPds: Was the seaond defendant doing 

something that he was employed to do? 16 Regter Diplock be= 

vind dan dat die bestuurder nie besig was met die uitvoering 

van sy verpligtinge nie en dat eerste verweerder, sy werkge= 

wer, dus nie middellik aansp~eeklik is nie. 17 

13 450 G. Ook in hierdie geval kan dit gesien word as 'n 
incidental duty wat die werknemer uitgevoer het. 

14 1961 I AllER 74 (Manahestep Assizes). 

15 74 E. 

16 76 Den 77 § G van die verslag .•. although he may be said 
(d i die werkgewer) in a loose sense, to authoPise the 
aat, it is nevePtheless, not an aat whiah the servant is 
employed to do. 

17 77 G en H. 
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Dit meet egter beklemtoon word dat nie slegs die onbehoorlike 

uitvoering van uitdruklike pligte die verweerder aanspreeklik 

stel nie. Ook stilswyende pligte wat beskryf word as nood= 

saaklike of redelike bykomstige verpligtinge is in hierdie 

opsig relevant. In Bell v Blackwood Morton and Sons Ltd 18 

was die eiseres 'n werknemer van die verweerder. Sy het in 

'n deel van die verweerder se fabriek gewerk waartoe toegang 

slegs deur 'n spesifieke stel trappe verkry ken word. Tydens 

die gebruik van die trappe word sy beseer deur medewerknemers 

wat haar in hul haas afwaarts nalatiglik van die trappe af= 

gestamp het. Die hof bevind dat die gebruik van die trappe 

'n necessary incident of their> employment was. 19 In Sear>s 

Roebuck Co v Creekmore 20 moes die werknemer van die verweer= 

der vloerteels in die koiDbuis van die eiser gele het. Om die 

werk behoorlik te doen, het die werknemer die gasstoof gedis= 

konnekteer en verskuif. Toe hy dit weer wou herkonnekteer, 

ontplof dit en veroorsaak 'n brand. Die hof bevind dat die 

dis- en herkonnekteer van die stoof, necessary incidental to 

the autho:t'ised conduct was. 1 So ook is 'n werknemer wat in 

beheer en toesig (custodY) van eiendom of belange van sy werk= 

gewer geplaas word, bykomstig verplig om die eiendom of be= 

lange te beskerm. 2 

18 1960 SLT 145. 

19 152 van die verslag; Atiyah aw 225. Volgens hom sou dit 
geen verskil in die uitspraak van die hof gemaak het in= 
dien daar meer stelle trappe tot die we.rksplek toegang 
verleen het nie. 

20 23 So 2d 250 (Miss SC 1945) • 

252 van die verslag. 

2 Atiyah aw 216 ev; Sien ook Crook v Derbyshi:t>e Stone Ltd 
1956 2 All ER 447 op 450 G en H. 
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Die tweede opvatting stel 'n heelwat wyer toets vir ·•n mid= 

dellike aanspreeklikheidsbevinding daar. Hiervolgens tree 

'n werknemer in the course of his emp~oyment op nie slegs in= 

dien hy daardie authorised acts verrig het wat deel van sy 

verpligtinge was nie maar oak in gevalle waar hy sekere ander 

authorised acts verrig. 3 Die groat vraag is watter ander 

authorised acts oak as reasonab~y incidenta~ tot die werk van 

die dader aangemerk kan word. Dit meet egter beklemtoon word 

dat daar in hierdie verband geen vaste reel is nie en ek daar= 

om verplig is om slegs sekere ·gevalle te bespreek waarin hier= 

die uitgebreide aanspreeklikheid voorgekom het, 4 

2.1.2.1.1 Optrede van· die servant of agent in belang vah die 

master of principa~ 

2.1.2.1.1.1 ·optrede deur 'n·werknemer ter beskerrning van sy 

werkgewer se. eiendom5 

Sulke gevalle meet onderskei word van daardie gevalle waar 

'n werknemer in beheer en.toesig van eiendom of ander belan=· 

3 Vgl Winfield & Jolowicz aw 534; Atiyah aw 197 ev en 257 
ev; Salmond Torts 602 ev; James Torts 385-ev; Clerk & Lind= 
sell aw § 218 ev. 

·4 'n. Uitsteke~de voorbeeld van die algemeenheid w.aarin die 
skrywers die reel stel sender om die omvang daarvan met 
presiesheid aan te dui, word gevind in die stelling deur 
Clerk & Lindsell aw § 221; An act done by a servant wi~~ 
not necessari~y be excluded from the course of the servant's 
employment merely because it is not an aot whioh the ser= 
vant is aotually employed to perform. Provided that it is 
reasonably inoidental to the employment the master wiZl re= 
main responsible. Vgl oak Winfield Jolowicz sw 534 en 535 

no single test is appropriate to cover all oases. 

5 Vgl hieroor Clerk and Lindsell aw § 221 ev; Atiyah aw 192 
ev. 
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ge vari die werkgewer geplaas is en beskerming daarvan deel 

van .sy pligte is. 6 Dit gaan hier oor daardie gevalle waar 'n 

werknemer, sender dat dit deel van sy verpligtinge is, in 'n 

noodsituasie of denkbeeldige noodsituasie die eiendom7 van 

sy wergewer beskerm. 

In Poland v John Parr and Sons8
het ~ie werknemer van die ver= 

weerder toevallig agter laasgenoemde se muilwa wat vol suiker 

gelaai was, gestap. Hy het verkeerdelik gedink dat die eiser, 

'n twaalfjarige seun wat langs die wa geloop het, besig was 

om van die suiker te steel. Hy gee die deun daarom 'n hou 

·agter die nek waarna laasgenoemde onder die wiele van die wa 

beland en beseer word. Die Court of Appeal hou die werkge= 

wer van die dader middellik aanspreeklik vir die beserings 

van die eiser. Die hof gaan van die standpunt uit dat 'n 

werknemer, as algemene reel, implied authority het om in 'n 

noodsituasie of denkbeeldige noodsituasie te poog om die 

eiendom van sy werkgewer te beskerm. 9 Die hof bevind by mon= 

6 Sien 475 ev hierbo. Skuldige uitvoering van hierdie ver= 
pligtinge stel die werkgewer ongetwyfeld aanspreeklik 
(Sien Crook v Derbyshire Stone Ltd supm op 450) . 

7 Clerk & Lindsell aw § 224: The discretion to act for the 
protection of the master's property is, perhaps, the only 
kind of discretion possessed generally by servants of all 
kinds ••. In g 222 praat die skrywers ook van master's 
business. Of property en business slegs betrekking het 
op die saaklike regte van die werkgewer, is· onduidelik. 
Die begrip property word egter deurgaans gebruik. 

8 1926 AllER 177 (CA). 

9 178 I en 179 A. Die hof stel dit egter duidelik dat die 
werknemer in geval van 'n denkbeeldige noodsituasie, re= 
delike gronde moes gehad het vir sodanige afleiding (Vgl 
ook Atiyah aw 217 ) . 
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de van al drie regters dat die werknemer in hierdie geval, al= 

hoewel hy nie verplig was om sy werknemer se eiendom te be= 

skerm nie, 10 nogtans besig was met 'n authorised act omdat hy 

redelike gronde gehad het om sy afleiding van 'n noodsituasie 

te regverdig. 1 Waarom hierdie authorised act gesien word as 

'n handeling in the course of the servant's employment is 

blykbaar omdat dit 'n toegelate redelike handeling is en in 

die be lang of bedoelde belang van die werkgewer is. 2 Of dit 

egter gesien kan word as 'n handeling wat noodwendig redelik 

verband hou met· die werk of verpligtinge van di·e werkgewer 

is te·betwyfe1. 3 Dit kan tog sekerlik nie gese word dat 

.daar 'n redelike verband tussen·'n kantoorbode se verpligtin= 

10 Scrutton LJ het egter wel die stelling gemaak dat 'n werk= 
nemer in sulke gevalle verplig is om redelike stappe ter 
beskerming van sy werkgewer se eiendom te neem (180 ~ D). 
Hy wyk egter weer hiervan af in die voorbeeld wat hy op 
180 § F gee. If a chauffeur passing his master's house 
saw that it was on fire, it would be his duty, or at any 
rate he would be authorised to take reasonable steps to 
protect it from further damage (ek onderstreep). 

179 I, 180 G en I, 181 A. Sien ook Daniels v Whetstone 
Entertainments Ltd '1962 2 Uoyds Rep I (CA); Warren v 
Henlys 1948 2. AU ER 935. In lg sake is dieselfde reel 
ook toegepas in 'n geval waar die werknemer verplig is om 
'n sekere handelins te verrig, maar dan slegs onder sekere 
omstandighede, of af.hangende van die intrede van sekere 
voorwaardes. Indien hy dan verkeerdelik, maar bona fide 
en redelik geglo het dat daardie omstandighede of voor= 
waardes ingetree het en in die proses 'n onregmatige daad 
pleeg, sal sy werkgewer aanspreeklik gehou word. Vgl ook 
Atiyah aw 222 en Clerk & Lindsell aw § 224. 

2 Atiyah aw 192; Clerk & Lindsell aw § 222. Vgl egter die 
volgende vn. 

3 Salmond Torts aw 624: In an emergency a servant may be 
impliedly authorised to do an act different in kind from 

.the class of aats whiah he is expressly authorised or em= 
pZoyed to do (ek onderstreep). Vgl hiermee ook die voor= 
beeld van Lord Scrutton in die PoZand-saak in voetnota 10 
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ge en die blus van sy werkgewer se brandende woning is nie. 

Indien die rede vir die aanspreeklikheid van"'n werkgewer in 

sulke gevalle geleeis in die siening dat die werknemer 'n 

toegelate·handeling in die werkgewer se beoogde belang verrig 
"4 . 

het, behoort die werkgewer ook middellik aanspreeklik te 

wees indien enige ander persoon 'n soortgelyke handeling ver= 
. 5 ng. 

Uit die bespreking wat hierna volg, blyk dit egter ook dat 

optrede in belang van die werkgewer nie noodwendig 'n voor= 

vereiste vir sy aanspreeklikheid is nie. 6 Volgens die Suid

Afrikaanse regspraak word byvoorbeeld vereis dat die optrede 

van die werkne~er in belang van sy werkgewer, steeds verband 

moet hou met die algemene aard van sy werk.of opdrag. 7 

2. 1.2.1.2 Optrede van die servant of agent in eie belang son= 

der die toestemming van die master of principal 

2; I • 2. 1 • 2. I Optrede· van die servant of agent in s tryd 

met 'n verbod van sy master of prinaipaZ 

Vir die bepaling van die middellike aanspreeklikheid van 'n 

werkgewer in hierdie gevalle is dit volgens die regspraak no= 

hierbo genoem en die uitlating van Lord Atkin in dieselfde 
saak op 180 en 181: Thus there is a aZass of aats whiah 
in an emergency a servant though not bound to do, is autho= 
rised to do, and then the question is not wheth?r the aat 
of the servant was for his master's benefit, but whether it 

. was an aat of this a lass. Tog is dit snaaks waarom nie 
aangetoon word wat die kriterium is vir die vasstelling 
van hierdie alass of aats nie. 

4 Sien vn 10 hierbo. 

5 Dit is egter nie die geval nie want hier ontbreek die ver= 
eiste verhouding tussen verweerder en dader. 

6 Sien ook vn 3 hierbo. 
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dig om te let op die aard van die verbod. 7b Die standpunt 

wat as gesaghebbend aanvaar word is geformuleer deur Lord 

Dunedin in PLUJ'I'b v Cobden Flour Mi Us: 8 
(T) hex>e are prohibi= 

tiona which limit the sphere of employment. and prohibitions 

which only deal with conduct within the sphere of employment. 9 

Tree die werknemer op teen 'n verbod wat die sfeer of omvang 

van sy werk beperk het, is sy werkgewer nie middellik aan= 

spreeklik nie. Hy is wel aanspreeklik in die geval waar die 

verbod slegs betrekking gehad het op gedrag binne die omvang 

van. die werk. 10 Dit is egter nie altyd moontlik om uit te 

maak of 'n verbod betre~king het.op gedrag binne die omvang 

van die werk (byvoorbeeld 'n verbod op .'n sekere manier van 

uitvoering van werk) of 'n beperking is op die omvang van 

die werk nie. II 'n Klassieke voorbeeld van so 'n probleem 

word gevind in London County Council v Cattermoles Garages. 12 

Die werknemer van die verweerder was 'n handlanger wat los 

werkies in sy motorhawe moes verrig. Een van sy verpligtinge 

was om motors rond te stoot. Aangesien hy nie in staat of 

bevoegd was om motors te bestuur nie, was hy uitdruklik ver= 

bied om hulle rond te bestuur in plaas van te stoot. Toe hy 

7 Sien hieronder· in hoofstuk 6 par 3,2,3,1. 

7b Sien Winfield·& Jolo~icz aw 538. 

8 1914 AC 6·2. 

9 67. 

10 Sien Canadian Pacific Rail Co v Lockhart 1942 2 All ER 
op 467; Ilkiw v Samuels 1963 2 AllER op 889; Atiyah aw 
184; Street Torts 451; Fleming Torts 323 en 324. 

II Volgens Prosser (Torts 461) is dit ook nie noodwendig 
'n waterdigte onderskeid nie. 

12 1953 2 AU ER 582 (CA). 
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by geleentheid 'n motor uit die pad bestuur, doen hy dit op 

nalatige wyse waarop die hof sy werkgewer teenoor die eiser 

middellik aanspreeklik hou vir sy skade. Word geargumenteer 

dat dit die dader se werk was om motors met die hand in die 

garage rond te stoot, is die verbod om dit rond te bestuur 'n 

verbod wat die omvang van sy verpligtinge beperk. Word egter 

geargumenteer dat dit sy werk was om motors in die garage rond 

te .skuif3 is die bestuursverbod 'n verbod op die manier waarop 

hy dit moet doen. 13 In die onderhawige saak beskou die hof 

hierdie verbod as 'n verbod op 'n sekere manier van uitvoering 

van die werk en nie as 'n verbod.wat die omvang v~n die werk 

beperk het nie. 14 Hierdie bevinding kon die hof slegs maak 

omdat die hof van mening was dat die aard van die werknemer 

se werk die verskuiwing van voertuie behels het. In Limpus 

v London General Omnibus Co 15 word die werkgewer van 'n koet= 

sier middellik a.anspreeklik .gehou toe laasgenemde opsetlik 

voor die eiser se koets ingery het en 'n ongeluk veroorsaak 

het. Die eiser was die verweerder se besigheidsmededinger. 

Aihoewel die werknemer van die verweerder uitdruklik verbied 

was om so iets te doen, verklaar die hof dat hierdie verbod 

slegs betrekking gehad het op 'n sekere manier waarop die werk= 

nemer sy werk nie moes verrig het nie. In Canadian Paaifia 

Railway v Loakhart17 word 'n werkgewer middellik aanspreeklik 

13 Sien vn 19 op 473 hierbo waar die probleem in hierdie 
geval geskets is. 

14 Sien 585 en 587 van die verslag. 

15 (1862) 158ER993. 

16 Hierdie verbod het blykbaar slegs betrekking gehad op die 
manier van uitvoering van die ~verk. 

17 1942 2 AllER 464 (PC). 
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gehou waar sy werknemer 'n ongeluk met sy eie motor.veroor= 

saak het terwyl hy besig was om sy dienspligte uit te voer. 

Hy was slegs toegelaat. om sy eie motor vir .sY werk te gebruik 

indien hy teen derdeparty eise verseker was en was verbied om 

sy motor te gebruik indien hy nie so verseker was nie. 18 Die 

verbod het blykbaar slegs betrekking op 'n sekere manier van 

uitvoering van sy werk gehad. 

2.1.2.1.2.2 Die bestuur van 'n motor sander die toestemming 

van die eienaar 

In Ricketts vThomas Tilling Ltd 1het 'n busbestuurder vir konduk= 

teur teen die verbod van sy werkgewer toegelaat om die bus .aan 

die einde van die geskeduleerde roete terug te draai. Die 

kondukteur was 'n onervare en onbevoegde bestuurder en het die 

eiser deur sy nalatige bestuur beseer. Hoewel beide die bus= 

bestuurder en kondukteur werknemers van die verweerder was, 

word laasgenoemde aanspreeklik gehou vir die onregmatige daad 

wat die busbestuurder sou gepleeg het en nie vir die deur 

die kondukteur nie. Die busbestuurder het volgens die hof 'n 

plig gehad om toe te sien dat die bus behoorlik bestuur word. 

Op grand van sy versuim om so toe te sien word sy werkgewer 
2 aanspreeklik gehou. Of die verbod hier ter sptake egter 

betrekking gehad het op gedrag binne die omvang van sy·werk 

of nie, was nie van be lang nie. In Ilkiu; V Samuels 3 he t die= 

selfde omstandighede hom voorgedoen behalwe dat die derde wat 

toegelaat was om te bestuur, nie die werknemer van die ver= 

18 468. 

1916 I KB 664. 

2 646. 

3 1963 2 AllER 879 (CA). 
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d . 4 weer er was nJ.e. Die hof bevind dat die werkgewer aanspreek= 

lik is omdat sy werknemer sy bestuursverpligtinge op· 'n na= 

latige wyse gedelegeer het en dit mede-oorsaak van die eiser 

se nadeel was. 5 Sy nalatige optrede is gelee in die f~it dat 

hy nie navraag oor die bekwaamheid van die bestuursvermoe van 

die derde gedoen het nie6 en ook omdat hy sy verpligting om 

in beheer van daardie voertuig te bly, nalatiglik uitgevoer 

het. 7 In 'n minderheidsuitspraak komr Dip lock tot dieselfde 

gevolgtrekking as die meerderheid, maar hy stem nie saam dat 

die oorhandiging van die stuur in hierdie omstandighede na= 

latig was nie. Volgens hom is dit onmoontlik om te verklaar 

dat die handeling van die werknemer om toe te laat dat 1n 

ander persoon bestuur, 'n nalatige handeling.was wat as mede

oorsaak van die eiser se beserings aangemerk kan word. 8 Die 

4 Die hof aanvaar dat die verweerder nie middellik aanspreek= 
lik gehou kan word vir die nalatige bestuur van hierdie per= 
soon nie omdat hy nie die werknemer van die verweerder was 
nie (883) B). 

5 882 en 883. 

6 Dit impliseer dat die werkgewer nie aanspreeklik sal wees 
indien die werknemer wel navraag gedoen het en 'n antwoord · 
gekry het wat nie suspisie oor die bekwaamheid van die der= 
de se bestuursvermoe gewek het nie (sien ook Atiyah aw 242. 
Of die hof hierdie onaanvaarbare konsekwensie in gedagte 
gehad het toe hy die nalatigheid van die werknemer later 
oor 'n ander boeg gegooi het (vgl die teks) is nie seker 
nie. 

7. 883 H en I: It seems to me (per Willmer LJ) that the driver~ 
who was authorised to drive~ had the duty to prevent an= 
other person from driving~ or~ if he aZZowed another·per= 
son to drive, to see that he drove property (sien ook 885 
C en D). 

8 888 F ev: I am not whoUyconvinced that, in an age when 
most aduZts have experience in driving motor vehiaZes, it 
shows a Zaak of reasonabZe care not to ask a person~ who 
himseZf voZunteers to move a Zorry a yard or two whether 
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aanspreeklikheid van die verweerder is vir hom daarin gelee 

dat sy vragmotor deur die nalatige derde in sy (die verweerder 

se) belang bestuur is terwyl die vragmotor onder die beheer 

(control) van die verweerder se werknemer was. 9 Tog gaan 

hy nie saver om te verklaar dat die verweerder daarom middel= 

lik aanspreeklik is vir die onregmatige daad van die bestuur= 

der nie. Die grondslag van sy bevinding is dat die werkgewer 

sy plig om toe te sien dat die vragmotor ..• with reasonable 

care .•. bestuur word, aan sy werknemer gedelegeer het deur 

hom in beheer daarvan te plaas. Hierdie gedelegeerde plig 

aan die werknemer, het. die effek dat laasgenoemde 'n reg op. 

beheer oar die voertuig verkry. Van hom word nou vereis om 

toe te sien dat die vragmotor met die nodige versigtigheid 

bestuur word. Die werknemer het op nalatige wyse versuim om 

hierdie plig wat hy teenoor sy werkgewer en oak teenoor die 

eiser gehad het, na te kom. 10 Die effective cause van die 

eiser se skade en die nalatigheid van die werknemer is dus,. 

volgens r Diplock, gelee in die nie-nakoming van die regsplig 

om toe te sien dat behoorlike beheer oar die vragmotor uit= 

geoefen word. 

z'.1.·2.1.2.3 Die oplaai van passasiers 

Dat.'n verbod op sekere gedrag hinne die omvang van 1n werk= 

nemer se werk nie altyd irrelevant is nie, blyk ook uit die 

he is competent to do so. I think a reasonable-man might 
assume that the offer would not be made by someone who did 
not regard himself as competent to do so. But~ even if 
it showed lack of reasonable care to fail to make the in= 
quiry~ I do not think that it is established that such 
failure was an effective cause of the accident (Vgl oak 
Atiyah aw 243 voetnota 12). 

9 888. 
10 890. 
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volgende twee gesagbebbende beslissings: In TWine v Beans 

Expr.ess 11 is bevind dat 'n werknemer nie in the course of his 

employment opgetree bet nie toe by 'n persoon opgelaai bet 

.(iets wat by verbied was om te doen), nalatig bestuur bet en 

d . 1 ' d' luk b ' 12 D' b f ~e ry oper ~n ~e onge eseer ~s. ~e o se argument 

was dat die oplaai .van die eiser 'n unauthorised act was en 

dat 'n onregmatige daad wat gepleeg was in die loop van die 

uitvoering van so 'n bandeling, normaalweg nie aanleiding tot 

middellike aanspreeklikbeid gee nie. Tog is die eienaardig= 

beid bierin gele.e dat die werkgewer vir bierdie selfde onreg= 

· matige daad van sy werknemer aanspreeklik sou gewees bet. in= 

dien byvoorbeeld 'n voetganger of ander motoris skade gely 

bet as gevolg van die nalatige bestuur. Daarom kritiseer 

Atiyab bierdie beslissing: (T)he diffiauZty with this Zine 

of reasoning is that the negligence is not committed in the 

aourse of an unauthorised aat. The tort is the negligent 

driving of the vehiale~ and.it is this aat of negligence whiah 

is the cause of the plaintiff's injuries ..•• ·The servant will 

have been aating within the saope of his authority in driving 

the Vehicle, and if he commits a tort in the aourse of that 

aat, the master should be liable. 13 Dle inkonsekwentbeid van 

die TWine-saak.kom duideliker na vore indien verder ook ver= 

klaar word dat 'n sekere optrede van 'n werknemer nie meteen 

within and without the scope of his authority kan wees nie! 4 

II 1946 I AZZ ER 202. (CA). 

12 Sien dieselfde standpunt.in die SA reg in hoofstuk 6 par 3, 
2,3,4. 

13 aw 247. 

14 Morris v c·w Martin & Sons 1966 QB 716 (CA) op 724-5; 
Atiyab aw 24 7 en Newark 17 MLR 102 op 114-5. 
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Aan die anderkant word ook geargumenteer dat die verbode pas= 

sasier 'n trespasser is en die werkgewer daarom nie teenoor 

hom aanspreeklik kan wees nie. Hierdie standpunt is verkondig 

in die latere beslissing van Conway v George fvirrrpey & Co 15 

Dit bied egter ook nie 'n heeltemal bevredigende oplossing. 

nie. 16 Die grootste beswaar hierteen is dat die howe in sulke 

gevalle poog om met direkte aanspreekl1kheid vari die werkgewer 

te werk. In gevalle waar 'n trespasser grond betree, is die 

okkupeerder of eienaar van die grond nie teenoor eersgenoemde 

aanspreeklik vir beserings wat hy op die·grond opgedoen het 

.nie, behalwe as die,oortreder bewys dat die okkupeerder of 

eienaar gewee·t het van sy teenwoordigheid op die grond. Selfs 

dan is die okkupeerder of eienaar slegs aanspreeklik in geval=. 

le waar hy die oortreder wilfully of reaklessly beseer het, 17 

Dieselfde beginsel word dan toegepas in die geval van die 

passasier. Tog sal laasgenoemde omtrent nooit kan bewys dat 

. die werkgewer geweet het van sy teenwoordigheid in die motor 

nie. Dit is ook onwenslik om in hierdie geval die kennis van 

die werknemer aan die werkgewer toe .te reken, juis omdat die 

oplaai van die passasier 'n unauthorised aat was. 18 

15 1952 2·KB 266 (CA). 

16 Atiyah aw 248: But it is doubtful whether the faat that 
the plaintiff is a trespasser should neaaessarily be a bar 
to viaarious liability. 

17 Atiyah aw 249 sien veral vn 9 daar. . 

18 Atiyah aw 249: If the normal rules relating to imputation 
of knowledge apply, it would seem that the servant's know= 
ledge cannot be treated as the master's knowledge, beaause 
these rules require that the servant must have acquired 
the knowledge in the aourse of his employment and perhaps 
also that he should be under a duty to aommuniaate it to· 
his master. 
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2.1.2. 1.2.4 Sogenaamde froZia and detour-gevalle 

Dit is algemeen gebruiklik om te verklaar dat 'n werkgewer 

nie aanspreeklik sal wees nie vir die onregmatige dade deur 

sy werknemer gepleeg while he was on a froZia of his own. I 

Die verklaring hiervoor is dat die werknemer in so 'n geval, 

besig was met 'n ••• unauthorised aat without being at aZZ on 

his master's business. 2 Die gebruik van authority skep weer= 

eens groot verwarring oor die presiese toepassing van die reel • 

. Daar word in die eerste plek 'n onderskeid gemaak tussen ge= 

valle waar ,die werknemer slegs besig was met 'n detour en die 

gevalle waar sy handelinge neergekom het op 'n froZia of his 

own. Die standpunt is dat 'n werkgewer wel aanspreeklik sal 

wees indien die afwyking van sy verpligtinge slegs as 'n de= 

tour aangemerk kan word, maar dat hy in 'n geval van 'n froZia 

aanspreeklikheid sal vryspring. 3 Meestal kom hierdie preble= 

me voor in gevalle waar die werknemer 'n voertuig van. sy werk= 

gewer bestuur, maar is beslis nie daartoe beperk nie. Wat 

dus meegedeel gaan word ten opsigte van eersgenoemde gevalle, 

geld ook. vir laasgenoemdes. 4 

· Die ui tdrukking is die eerste· keer gebruik deur Baron Par= 
ke in JoeZ v Morrison (1834) 172 ER 1338 op 1339. Sien 
ook Atiyah aw 252; Fleming Torts 325; Prosser Torts 461. 

2 JoeZ v Morrison supra op 1339; Atiyah aw 251 en 252. 

3 Prosser Torts 462 en 463; Harper & James Torts vol 2 1382. 

4 Sien byvoorbeeld die toepassing van hierdie reels in die 
'saak IZkiw v SarrrueZs 1963 2 All ER 879 op 881. Dit kan 
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In ·•n geval waar die werknemer sy werkgewer se voertuig vir 

'n wholly unauthorised journey gebruik het, volg aanspreek= 

likheid vir nalatige bestuur tydens daardie·rit blykbaar nie. 5 

Wat egter die betekenis van 'n wholly unauthorised journey 

is, is totaal onseker. 6 Die voor die hand liggendste geval 

is waar die werkgewer nie die beheer (care and management) 

van sy voertuig aa:n sy werknemer toevertou het nie en hy on= 

bewus daarvan is dat sy voertuig deur die werknemer gebruik 

word. 7 Die probleem ontstaan egter indien die werknemer in 

so 'n geval die voertuig nie vir sy eie belang gebruik nie, 

maar wel in belang van die werkgewer. ·. Daar: sal dan nie gese 

· kan word dat die reis unauthorised is nie, want stilswyende 

toestemming kan maklik afgelei word. 8 Oor die algemeen eg= 

ter sal die werkgewer nie aanspreeklik wees indien hy nie die 

beheer van sy voertuig aan 'n werknemer toevertrou het nie 

en hy dus onbewus daarvan is dat dit deur die werknemer in 

laasgenoemde se eie belang gebruik word. Dit blyk ook dat so 

'n reis nie "omskep" kan word in 'n authorised journey nie, 

al verrig die werknemer gedurende die rit.iets in belang van 

k ' 9 sy wer gewer. 

5 Atiyah aw 252: There can be no doubt that if the journey 
is itself a wholly unauthorised journey the master will not 
be liable for negligence committed in the course of it. 
This foUows from basic principles for prima facie a mas= 
ter is not liable for a tort committed by a servant while 
performing an act for which he has no express, implied or 
ostensible authority. Sien ook Fleming Torts 325; Prosser 
Torts 461 en 462. 

6 Atiyah aw 252. 

7 Vgl Atiyah aw 253 en 254; Fleming Torts 325. 

8 Atiyah t a p. 

9 Atiyah aw 252; Sien ook Hancock v Operating and Vending 
Machines Co Ltd (1938) 31 (BWCC) 209 (CA) op 218. 

"-

491 



In 'n geval waar die werknemer wel authority het om sy werkge= 

wer. se voertuig te gebruik vir die uitvoering van sy verplig= 

tinge, maar dan van sy roete afwyk is dit ook onseker wanneer 

aanspreeklikheid van die werkgewer sal volg. Die geldende 

d lh 1 d d h . k . . 10 . d', . stan punt, a oewe ees ae ew~g ge r~t~seer, ~s ~e ~nge= 
. 11 

neem in Storey v Ashton. 

Hiervolgens sal die aanspreeklikheid van dj_e werkgewer vir 

die skade wat deur die nalatige bestuur tydens hierdie af= 

wyking veroorsaak is, afhang van die 4oel en graad van die 

·afwyking. 12 .Indien die doel van die afwyking in die belang 

van die werknemer was en dat die graad van afwyking suhstan= 

tial was, sal die werkgewer aanspreeklikheid vryspring. 13 Op 

die ou end blyk dit egter dat die doel van die afwyking nie 

altyd 'n faktor is wat in berekening gebring hoef te word nie. 

In sekere gevalle sal die werkgewer aanspreeklik gehou kan 

·word al was die afwyking nie in sy belang.nie met die voorbe= 
• k" . uh t . l . 14 1 .houd dat d~e afwy ~ng n~e s s ant~a was n~e. Hee wat 

10 Vgl Atiyah aw 252 ev. In die twee ou sake is inderdaad 
beslis dat die werkgewer wat 'n werknemer in beheer en 
toesig van 'n voertuig geplaas het, altyd aanspreeklik 
moet wees (hoe groot die afwyking ookal is) omdat die 
.werknemer steeds besig is met die uitvoering van sy :ver= 
verpligting solank ~lY nog in beheer is (sien Sleath v Wil= 
son (1839) 9 C&P 6n7 en Whatman v Pearson ·1868 LR 3. 

II 1869 LR 4 QB 476. 

12 op 479. Sien ook Fleming Torts 325. 

13 Atiyah aw 252; Fleming t a p. 

14 Dieselfde redenasie word gevolg indien die afwyking met 
verlof gemaak is. (Sien Atiyah aw 251). 
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probleme word egter ondervind om te bepaal hoedanig die graad· 

van afwyking moet wees alvorens dit as substantial aangemerk 
15 kan word. 

Daar is in Engeland deesdae 'n neiging om in sulke gevalle 

terug te val op die standpunt dat 'n werknemer/bestuurder nie 

net in diens geneem is om te bestuur nie maar ook om behoor= 
16 like beheer en toesig oor daardie voertuig te hou. Indien 

die voertuig dan nalatig bestuur word, kom dit neer op die 

nalatige uitvoering van verpligtinge waarvoor die werkgewer 

aanspreeklik gehou meet \vord~ Die feit dat 'n werknemer van 

sy roete afgewyk het, is irrelevant, met die voorbehoud egter 
17 dat die werknemer steeds on duty moes gewees het. "Aan 

diens" sal dan eenvouding meet beteken dat die werknemer ver= 

trek het op 'n·authorised journey en nog nie teruggekeer het 

na die plek waar hy veronderstel is om die voertuig na die 

reis te laat nie. Atiyah bepleit inderwaarheid dat die werk= 

15 Sien Atiyah aw 254 waa·r hy ook verwys na die kritiek teen 
Storey v Ashton supra uitgespreek. in Feldman v Matt 1945 
AD 733. Volgens Prosser is in Amerika op 'n.stadium ge= 
poog om die probleem op te los deur vas te stel wat die 
bedoeling van die werknemer was op die stadium toe hy be= 
gin afWyk het van sy roete. Was sy bedoeling uitsluitlik 
om iets in sy eie belang te doen, het die frotia begin en . 
sal die werkgewer nie n,iddellik aanspreeklik gehou word 
vir cinregmatige dade tydens die afwyking nie. Ret hy 
tydens sy afwyking egter steeds die bedoeling (al is dit 
net "gedeeltelik) om sy dienste uit te veer, sal sy werk= 
gewer wel aanspreeklik gehou kan word. Ret hy eenmaal 
egter begin met 'n frotia~ sal hy eers weer sy dienste her= 
vat indien hy die voertuig terugdraai met die bedoeling 
om dit terug te besorg waar dit hoort (sien Prosser Torts 
463). Ry verklaar egter ••• this very meahaniaat solution 
has been losing ground in reaent years ..• (die teks vir 
die nuwe benadering). 

16 Vgl Itki~ v Samuels supra per Willmer LJ op 881 C enD: 
The driver of the vehiate as I see it~ was employed. 
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. gewer aZtyd aanspreeklik moet wees vir die nalatige bestuur 

van sY werknemer wat in char9e of the vehicle geplaas is, so= 
. 18 . 

lank die werknemer.in charge bly. Volgens.hom is die enig= 

.· ste motivering van die howe om 'n werkgewer kwyt te skeld van 

aanspreeklikheid vir die frolics van sy werknemer, dat die 

moontlikheid daarvan too remote en dus onvoorsienbaar is. 1 

Tog verklaar hy ten slotte: Corrmon sense and common experien= 

ce.suggest that judged by this test~ the deviating or frolic= 

some servant should always render his master liable. 2 In die 

lig van sy standpunt wat reeds uiteengesit is, beteken dit 

dus dat enige graad van afwyking van die voorgeskrewe roete· 

deur die werknemer wat in beheer van die motor geplaas is, 

nie onvoorsienbaar en too remote kan wees nie en daarom dus as 

'n risiko ••• incidental to the conduct of the defendant's 
3 business geag moet word. 

not only to drive~ but also to be in charge of his vehicle 
.in aZZ circumstances during any such times as he was on 
duty ..• ~s I understand the author:ities~ the employers 
escape ZiabiZity if~ but only if~ at the time of the neg:::: 
ligent act. the vehicle was being used by the driver for 
the prupose of what has been caZZed a "froZic" of his 
own (sien ook die uitspraak van Diplock.LJ op 890 D). 

17 Sien die vorige vn. 

18 aw 253 en 254 ••• so long as he remains in charge of the 
vehicle ••• . (he is) ... performing. the most important 
thing that he is employed to dO - namely to have the care 
and the management of the vehicle. 

aw 255. 

2 aw 255. 

3 ibid en sien ook 54 ev hierbo. 
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In amerika is die neiging ook meer om die probleem te bena= 

der soos Atiyah voorstel. 4 Hierdie Amerikaanse standpunt is 

ongetwyfeld geinspire~r deur die toepassing van die zone of 

risk test.Hiervolgens behoort die werkgewer aansp=eekiik te 

wees vir alle afwykings ~vat beperk is tot 'n gebied waarin 

redelikerwys verwag kan word die werknemer van sy roete sou 

afwryk 6 Die gebied (of afstande van afwyking - die 

risikosone) word bepaal deur redelike voorsienbaarheid wat 

die bepalende faktor vir aanspreeklikheid in die frolic and 

detour oases is. Die howe druk hulle egter gewoonlik onver= 

sigtig uit in 'n poging om hierdie standpunt toe te pas. 

Wanneer verklaar word dat .;.a servant who intends to return 

to.hi~ master's. business does not resume it at least until 

he is reasonably near the authorized route •. ? word klaarblyk= 

lik uitdrukking gegee aan die toepassing van die zone of risk 

test. Dit beteken slegs dat die werknemer, objektief beoor= 

deel, nog nie teruggekeer het nie tot die gebied waarin rede= 

likerwys verwag kan word hy behoort te wees in geval van 'n 

afwyking. 8 

4 Vgl Prosser Torts 463. 

5 Prosser t. a p,Sien die bespreking van hierdie toets. op 
45 ev hierbo. 

6 Prosser aw 463 en vgl Seaond Restatement Agenay Vol I § 
237. 

7 Prosser aw 463; R.iley v Btandard Oil Co of New York 132 NE 
97 (NYSC 1941), In die Second Restatement Agency§§ 229-
237 word talle faktore aangegee wat onder spesifieke om= 
standighede aanduidings van die werkgewer se aanspreeklik= 
heid is. 

8 Dit het Harper & James (Torts Vol 2 1384 en 1385) m i 
duidelik uitgewys. 
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2. I. 2. I. 2. 5 Brandskade deur servants. of agents veroorsaak 

In gevalle waar 'n werknemer 'n brand.veroorsaak het deur na= 

latiglik te rook, was die standpunt oorspronklik dat 'n werk= 

gewer nie vir die skade aanspreeklik kan wees nie. 9 Die rede= 

na.sie was dat hy nie in diens geneem was om te rook nie en dat 

sy rokery dus geen ·verband hou met sy pligte nie. 10 In Jef= 

ferson v Derbyshire Farmers Ltd 11 word hierdie standpunt eg= 

ter verwerp. Die werknemer van die verweerder het 'n sigaret 

opgesteek en die brandende vuurhoutjie laat val terwyl hy be= 

sig was om met petrol te werk. Die eiser se perseel word deur 

die daaropvolgende vuur verwoes. Die ratio van die'beslis= 

sing was dat die werknemer sy pligte op 'n nalatige wyse uit= 

·gevoer het deurdat hy met die brandende vuurhoutjie by petrol 
12 gewerk het. Dit is egter belangrik om aan te merk dat die 

hof klem· daarop plaas dat die opsteek van die sigaret en die 

werk met die petrol, gelyktydige handelinge was 13 In Century 
. . . 14 

Insuranae Co v Northern Ireland Road Transport Board het 

die House of Lords in 'n byna identiese feitelike situasie 

presies dieselfde standpunt ingeneem. Davison's. (die werk= 

9.'Vgl Williams v Jones (1865) 13 LT 300. 

10 Prosser Torts 462; Harper & James ToPts Vol 2 1386. 

I I 1921 2 KB 281 (CA). 

12 Hy het die petrol uit 'n drom getap soos hy verplig was 
om te doen. 

13 It is irrelevant to aonsider whether he was authorised 
to smoke. He was authorised to draw benzol~ and he was 
doing that aat negligently. for the evidenae shows that 
tapping the drum and lighting a aigarette were aontempo=· 
raneous aats (per Lord Atkin op 289 (ek onderstreep). 

14 1942 AllER 491 (HL). 
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nemer) duty was to watch oVeP the deliver-ing of the petPol 

into the tank .•. and his negligence in staPting smoking and 

in thPowing away a lighted match at that moment is plainly 

negligence in the dischapge of the duties upon wkich he was 

employed •.. 15 Daar behoort dus aangeneem te kan word dat die 

werkgewer nie aanspreeklik sal wees in daardie gevalle waar 

die werknemers se rokery nie neerkom op 'n nalatige uitvoering 

van sy pligte nie. So 'n geval is moontlik waar A, terwyl 

hy sy werkgewer se vragmotor in die uitvoering van sy pligte 

bestuur, stilhou vir 'n smoke bpeak waartydens hy op 'n nala= 

tige wyse die veld aan die brand steek. Logieserwys behoort 

die howe se standpunt ook uitgebrei te word na die geval waar 

dieselfde werknemer, terwyl hy bestuur, 'n brandende_vuurhout= 

jie by die venster uitgooi en 'n brand veroorsaak. Daar kan 

in sulke gevalle tog nie gese word dat ••• thPowing away a 

lighted match at that momentJ is plainly negligence in the 

dischaPge of the duties upon which he was employed. 1 

In die Staat Kalifornia het die howe in hierdie gevalle 'n 

logiese standpunt gevolg naamlik dat die rokery van 'n werk= 

nemer redelik te wagte of voorsienbaar is en daarom as 'n 

risiko van indiensneming gesien word waarvoor die werkgewer 

aanspreeklik behoort te wees. 2 

15 Per Viscount Simon 494 F G en H. Sien ook 497 H die uit= 
spraak van LoPd Wright. Atiyah (aw 259) keur hierdie stand= 
punt van die howe _ook goed: a sePvant will not fix lia= 
bility on his mastep unless'it can be said that he hasJ 
by smokingJ OP lighting a matchJ been negligently pePfoP= 
ming what he was supposed to be doing. 

Volgens Harper & James (ToPts Vol 2 1386 en 1387) is hier= 
die standpunt van die howe te eng en lei dit tot •. • capPi= 
cous PesuZts. In die Nederlandse reg word dieselfde probleem 
ondervind (sien 536 ev hieronder) 

2 Geopge v BePkins Van & StoPage Co 33 Cal LR2d 834 (CaZ SC 
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2.1.2.1.3 Optrede van die servant of agent in eie belang met 

die toestemming van die master of pr-in~ipal 

Dit lyk asof bier onderskei moet word tussen die gevalle waar 

sodanige handelinge in die werknemer se uitsluitlike belang 

is en gevalle waar sodanige handelinge in die belang of gedeel= 

telike belang van die werkgewer is. In eersgenoemde gevalle 

volg aanspreeklikheid blykbaar nie. In laasgenoemde gevalle 

sal'die pleeg van die onregmatige daad moontlik as reasonably 

inaidental met betrekking tot die werk van die werknemer aan= 

gemerk kan word en die werkgewer dan daarvoor middellik aan= 

spreeklik gehou word. 3 Wat egter nie seker is nie, ·is of so 

'n permitted.aat in belang of gedeeltelike belang van die 

.werkgewer, outomaties ·as reasonbly inaidental tot sy werk 

aangemerk word, en of ook nog bykomstige vereistes gestel word~ 
Indien laasgenoemde wel die geval is, is ek daarvan oortuig 

dat niemand met· sekerheid sal kan verklaar wat die verdere 

vereistes is nie. 'n Ander standpunt wat in sulke gevalle in= 

geneem word, is dat die werkgewer aanspreeklik sal wees in= 

dien hy steeds die reg van beheer oor die handeling waarvoor 

2. 1949) veral op .843. Sien ook Prosser Torts 462; Harper & 
James Torts Vol 2 1387. Sien ook die bespreking van die 
Suid-Afrikaanse regspraak in hoofstuk 6·par 3,2,3,5. 

3 Atiyah aw 192 en 193. 

4 Atiyah aw 192: ••. it is quite plain that a servant who 
performs a permitted aat in the interests or supposed inte= 
rests of his master may render the master liable if he aom= 
mits a tort in the aourse of doing that per-mitted aat~ even 
though he was not under a duty to perform it (ek onder= 
streep). Vgl egter hiermee dit wat hy op 196 punt 7 daar 
se: If the aat was expressly permitted by the master~ and 
if (but only if) it is reasonably inaidental to·the servant's 
duties~ the aat is an author-ised aat for this purpose~ 
whether the aat was performed in his interests or supposed 
interests or not (ek onderstreep). 
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toestemming verleen is, behou het. In RawZings v WiZZbye 5 

was die verweerder die werkgewer van 'n vragmotorbestuurder 

A. A het verZof van verweerder gekry om tydens die loop 

van sy werk by sy huis aan te ry om sekere van sy meubels daar 

op te laai en na 'n ander plek te vervoer. Dit het met die 

kennis van sy werkgewer, 'n afwyking van sy roete beteken. 

Hy bestuur die vragmotor nalatig terwyl hy op pad terug is na 

die motorhuis van sy werkgewer. Die benadeelde slaag met 'n 

aksie teen die werkgewer. Uit die uitspraak blyk dit irrele= 

vant te wees op watter stadium die nala.tige bestuur iti. hier= 

die geval sou voorgekom het ••• (I)f the owner simpZy permits 

the servant to drive it whiZst stiU retaining the possession 

and aontroZ of it himseZf, then the owner is ZiabZe even 

though the partiauZar trip is for the servant's benefit. 6 

Dit is egter interessant om die feite en die uitspraak in hier= 

die saak te vergelyk met die feite en uitspraak in die onlang= 

se beslissing in Morgans v Launahbury. 7 In laasgenocmde saak 

-het die House of LordS die bevinding van die Court of AppeaZ, 8 

5 1954.CA 91. Ek was nie in staat om hierdie saak.op te 
spoor nie. Ek twyfel of ·dit gerapporteer is en maak dus 
slegs staat.op Atiyah (aw 130) se uiteensetting van die 
feite en uitspraak van Lord Denning. 

6 Vgl die vorige vn. Volgens Atiyah (aw 130) bevind die hof 
dat daar nie 'n s.ogenaamde baiZment van die ·motor aan die 
werknemer was nie en dat hy daarom die reg van beheer oor 
die motor bly behou.het. Oor die betekenis van baiZment 
sien vn 12 op 389 hierbo.Atiyah ontken egter dat 'n baiZ= 
ment die gevolg het dat die werkgewer eienaar die reg van 
beheer noodwendig daardeur verloor (sien aw 128 en 130 en 
389 hierbo). 

7 1972 2 AZZ ER 606. Sien die volledige bespreking van hier= 
die saak op 389 ev hierbo. 

8 Launahbury v Morgans 1971 I AZZ ER 642. 
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dat die eienaar van 'n voertuig middellik aanspreeklik is 

indien hy toeatemming tot bestuur daavan in belang van 'n 

ander verleen het, verwerp. 9 Alhoewel dit in die Morgana

saak nie gegaan bet oor 'n werkgewer-werknemer verbouding tus= 

sen eienaar en bestuurder nie,was die moontlike reg op bebeer 

deur die eienaar oor die bestuurder, nie ter sprake nie. 10 

Op grond van bierdie beslissing kan daar'myns insiens nie 'n 

onderskeid gemaak word tussen 'n geval waar die eienaar ook 

die werkgewer van die bestuurder is en aan laasgenoemde verlof 

verleen bet om die motor vir watter doeleindes ookal te gez 

bruik, en 'n geval waar die eienaar verlof aan 'n vriend ver= 

leen bet onder dieselfde omstandigbede nie. In albei gevalle 

. behoort die werkgewer dan nie middellik aanspreeklik te wees 

nie. 

2.1.2.1.3.1 Reise deur die werknemer van en na sy werksplek 

en optrede gedurende ·etenstye of rusperiodes 

In ongevalleversekeringsake word aanvaar dat 'n werknemer nie 

in the aourae of his employment optree wanneer by van en na 

sy werksplek reis nie. II Kragtens artikel 8 van die National 

9 Sien 397 bierbo. 

10 Sien 399 bierbo. 

II Vgl Dallas v Hinton 1938 2 DLR 673 (SOC); St Helena Col= 
liery v Hewitaon 1923 AllER 249 (HL); Bradfo~d v Boston 
Deep Sea Fisheries 1959 I Lloyd's R 394. Atiyab (aw 222) 
gee die volgende verklaring biervoor: Although in a sense 
auah going and aoming is an inaident of a man's employment 
- he aan hardly do his work unless he gets to his employ= 
er's premises - still it is evident that the servant is 
in doing this, about his own business rather than his em= 
~Zoyera. What he does, where he goes, and how he goes, 

efore the day's work begins and after the day's work' is 
done, is the servant's own business, and the employer 
aannot be responsible for anything done by the servant in 
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Insurance (Industrial Injuries) Act 1965 word egter spesifiek 

bepaal dat ·'n werker vir die doeleindes van die wet in die 

loop van sy diens is indien hy na en van sy werk reis in 'n 

voertuig wat deur sy werkgewer voorsien of georganiseer is, on= 

geag daarvan of hy onder 'n verpligting staan om dit te ge= 

bruik. Volgens die howe is die werker in elk geval "aan= 

d• II d h d• 1 k h k • b 12 
~ens so ra y ~e p e waar y sy wer verr~g, etree. 

In ooreenstemming hiermee word dan bevind dat 'n werker within 

the course of his employment optree indien hy op die werks= 
13 perseel met sy fiets ry om sy loon te gaan ontvang, of 

14 . 
sy hande in die ruskamer gaan was, of sy ete op die perseel 

·nuttig. 15 · Hy sal daarom ook geregtig wees qm van 9ie ongeval= 

leversekeringsfonds te ·eis indien by gedurende hierdie tyd 

the course of such travelling (ek onderstreep). Ek wil 
egter daarop wys dat die onderstreepte gedeelte nie 'n 
verklaring van die werkgewer se nie-aanspreeklikheid kan 
wees nie omdat daar heelwat gevalle is waar hierdie feit 
irrelevant is (sien vanaf 382 hierbo). Atiyah self ver= 
klaar bv dat die feit dat 'n wer~nemer van sy voorgeskrewe 
roete vir sy eie doeleindes afwyk nie die werkgewer van 
aanspreeklikheid vir nalatige bestuur daartydens behoort te 
onthef nie (sien hierbo op 490 ev.), 

12 Howells v Powell Duffryn Steam Coal Co 1926 1 KB 472 (CA); 
Atiyah aw 224, 

13 Station·v National Coal Board 1957 1 WLR 893. · 

14 Ruddiman and Co v Smith 1889 5 TLR 417 (DC). In die Suid
Afrikaanse beslissing HK Manufacturing Co v Sadowitz 1965 3 
SA 328 (KPA) is die beslissing van die Ruddiman-saak egter 
verwerp. 

15 Sir W G Armstron0 Whitworth and Co v Redford 1920 AC 757 
(HL). Vgl ook Atiyah aw 193, 
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beseer is
16 

en sy werkgewer sal middellik aanspreeklik wees 

indien hy in die loop van die uitvoering van hierdie hande=· 
17 linge 'n onregmatige daad gepleeg het. 

In die baie belangrike ongevalleversekeringsaak R v Indus= 

tr-ial Injuries Commissioner 1 het Lord Denning verduidelik dat 

16 Genoemde sake in voetnotas 16 en 17 was ongevalleverseker= 
ingsake gedek deur die Workmens Compensation Aat van 1923, 
waarin dit vir die hof noods.aaklik was om te bepaal of 
'n werknemer beseer is in die loop van sy diens. Atiyah 
(aw 180) wys daarop dat ... so far as it was necessary to 
show that the aaaident arose out of the employment~ there 
is of aourse no parallel between the workman~.aompensa= 
tion oases and vicarious liability oases, but so far as 
it was neaessay.y to show that the aaaident arose in the 
aourse of the servant's employment~ the statutor-y and aom= 
mon law phrases are identical. Al verskil is dat by mid= 
dellike aanspreeklikheid die vraag is .•• whether the 
tortfeasor was aating in the aourse of his employment, en 
die vraag onder die Workmen's Compensation Aat .•. whether 
the viatim was so aating (Atiyah aw 181). Daar was 'n 
opvatting in die Engelse hofpraktyk i v m ongevallever= 
sekering dat ... the servant was only in the aourse of his 
employment when he was engaged in doing something whiah 
it was his duty under his aontraat of employment to do 
(Atiyah aw 193 en gesag daar aangehaal). Hierdie duty
toets is egter onbevredigend bevind (vgl. Weaver v Tredegar 
Iron and Coal Co Ltd 1940 AC 955 (HL) op 966; Atiyah aw 
191-194). Die Workmen's Compensation Aat is ook herroep 
en vervang deur 'n sisteem van industriele versekering 
nl met die National Insurance (Industr-ial Injur-ies) aat 
van 1965. D m v die toepassing van art 8 van hierdie wet, 
het die hof in R v Industrial No 2 Commission, Ex parte 
Amalgamated Engineering Union 1966 I All ER 97 (CA) die 
duty-toets verwerp. Vgl die bespreking van die saak in 
die teks verderaan. 

17 Vgl die sake in vn 14 en 15 hierbo aangehaal. 
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'n we~ker within the course of his employment bly solank daar 

nie 'n onderbreking in sy diens is nie. 2 The course of em= 

ployment can be interrupted in some circumstances ... (i.e.) ... 

where a man goes from one end of a factory to the other to 

compare notes on football pools. It would be different if 

he went to get a tool or go to the lavatory. 3 Volgens die bof 

beteken die laasgenoemde optrede van aie werknemer nie dat 

by sy werk onderbreek bet nie omdat sulke bandelinge •.. in= 

cidental to his employment is. 4 Dit is ook nie 'n onderbre= 

king van sy werk indien by op die werksplek eet nie. 5 Indien 

dit so is kan ek nie insien boedat gese kan word dat daar wel 

'n onderbreking is indien by by sy buis of net oorkant die 

s·traat gaan eet nie. 6 Moeilik banteerbaar word die posisie 

wanneer Lord Denning verder verklaar: What is the position 

when a man overstays his teabreak or mealbreak? I do not think 

that the mere fact of overstaying his time takes him out of 

the course of his employment: certainly not when it is done 

without thinking. Even if it is done negligently or disobe= 

diently3 it does not automatically take him outside the course 

of his employment • . He is only taken out of the aourse of his 
employment when the circumstances show that he is doing some= 

thing of c kind different from anything he was employed to do? 

1966 1 AllER 97 (CA). 

2 op 103 B. 

3 op 103 G en H 

4 103 B. 

5 103 B. 

6 Sien bv Atiyab aw 227: A servant who simply leaves his place 
of employment during the aourse of the wor'king day (and 
a fortiori after the day's work is over) in order to go 
and have a meal is not performing an unauthorised aat in 
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Indien so, kan ek nie insien hoe geredeneer kan word dat 'n 

ete of rookpouse ensovoorts as handelings in the aourse of em= 

pZoyment gereken kan word nie, nog minder so as hy opsetlik 

die toegelate tyd daarvoor oorskry. Daar is baie sterk aan= 

duidings dat hierdie laasgenoemde reels ook van toepassing 

gemaak word op gevalle van middellike aanspreeklikheid8 nie= 

teenstaande uitsprake soos Crook v Derbyshire Stone9 en HiZton 

v Thomas Burton 10 Die rede hiervoor blyk te wees dat sulke 

handelinge as redelike handelinge bykomstig tot die verplig= 
. II 12 tinge ges~en word. In Burns v Poulson was 'n werkgewer 

byvoorbeeld aanspreeklik gehou toe sy werknemer, wat verplig 

was om ysterstawe in 'n boot te laai nadat dit deur 'n ver= 

voerder op die kaai afgelaai is, die vervoerder gehelp het met 

die aflaai en in die proses die eiser nalatiglik beseer het. 

Dit was uit die getuienis duidelik dat hy nie verplig was om 

die vervoerder te help nie. Di~ hof bevind nogtans dat sy 

handeling redelik bykomstig is tot sy verpligtinge. 13 

the.reZevant sense. A servant traaelling to and from his 
home during the Zunah hour, is no more aating ulithin the 
saope of his authority than the servant ~ravelling to and 

. from his pZaae of employment at the beginning and end of 
the day's work • 

. 7 103 D· en E (ek o11derstreep). 

8 Vgl Atiyah 220 ev. Volgens Prosser(Torts 462) blyk dit ook . 
die geval in Amerika te wees. 

9 Sien 475 hierbo. 

10 · Sien 4 n hierbo. 

11 Atiyah aw 219 beskryf dit as ••• aats whiah are neaessarily 
or reasonably inaidental to the proper perfor.manae of his 
duties. Dit kan volgens hom egter nie gese word van die= 
selfde handelinge waar die werknemer sy plek van werk ver= 
laat nie (sien vn 6 hierbo). Vgl ook Clerk and Lindsell 
aw § 221; Prosser Torts 462. 

12 1873 LR 8 G.P 563. 
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2. 1.3 Samevatting 

Om te verklaar dat 'n master of prinaipal middellik aanspreek= 

lik sal wees vir die onregmatige dade deur sy servant o-f agent 

gepleeg indien laasgenoemde opgetree het within the saope/aour= 

se of his authority/employment is verwarrend en meestal niks= 

seggend. Een van die redes hiervoor is die feit dat middel= 

like aanspreeklikheid.nie beperk is tot die nalatige of opset= 

like uitvoering van die werk, opdrag of verpligtinge van die 

servant of agent nie. Meestal word aangevoer dat die aanspreek= 

likheid van·'n master of prinaipal uitstrek tot die onbehoor= 

like uitvoering va~ sogenaamde reasonably inaidental aats. 1 

By ·.die behandeling van aanspreeklikheid in hierdie gevalle, 

blyk dit dikwels spitsvondig te wees om te verklaar dat die 

master of prinaipal middellik aanspreeklik is omdat sy servant 

of agent within the saope/aourse of his employment/authority 

opgetree het. Voorbeelde hiervan is gevalle waar 'n servant 

of agent poog om die eiendom van sy master of servant te 

beskerm in 'n noodsituasie of denkbeeldige noodsituasie. 2 

'n Poging tot beskerming van die ei~ndom mag in sekere geval= 

le hoegenaamd geen verband hou met die servant of agent se 

opdrag of verpligtinge nie. 3 Indien die master of prinaipal 

in sulke gevalle aanspreeklik gehou word, kan gevra word waar= 

13 Atiyah verklaar die aanspreeklikhei~ hier deur aan te voer 
dat .•. slight extensions of a servantls ordinary duties 
will readily be held to be within the saope of his implied 
authority. Blykbaar omdat redelikheid dit vereis (aw 220). 

Sien hierbo 475 ev. 

2 Sien hierbo 479 ev. 

3 Sien hierbo 479 ev. 

505 



om hy nie aanspreeklik gebou word vir die onregmatige daad van 

enigiemand wat poog om sy eiendom te beskerm nie. 'n Master 

of prinoipaZ kan ook middelHk aanspreeklik gebou word in ge= 

valle waar sy servant of agent op die relevarite tydstip met 

die bebartiging van sy eie belange besig was. Voorbeelde 

hiervan is gevalle waar by die voertuig van sy master of pr-in= 

oipaZ, met laasgenoemde se toestemming in eie belang gebruik. 

Die voorbeboud is egter dat die gebruik in eie belang plaas 

moes gevind bet tydens die uitvoering van werk vir en namens 

die master of pr-inoipaZ en·dat laasgenoemde steeds 'n reg op 

bebeer oor die servant of agent moes gebad bet. 4 Hierteenoor 

is die reel in Morgana V Launohbur-y5·neergele dab .1n eienaar 

slegs.middellik aanspreeklik sal wees vir die nalatige bestuur 

deur 'n ander indien by laasgenoemde versoek bet om te bestuur 

vir watter doel ookal. Blote verlof tot die rit is nie ge• 

noegsaam nie. Verdere voorbeelde van bandelinge wat reason= 

abZy inoidentaZ is alboewel dit in die servant of agent se 

eie belang uitgevoer is, is waar laasgenoemdes op die werks= 

perseel rond beweeg en 'n onregmatige daad biertydens pleeg 

(byvoorbeeld wanneer by sy bande in die ruskamer gaan was of 

sy ete op die perseel nuttig). Moontlik die be.ste voorbeeld 

van 'n geval waar 'n master of pr-inoipaZ steeds middellik 

. aanspreeklik gebou word al is sy servant of agent op die 

relevante tydstip besig met die bebartiging van sy eie belan= 

ge, is in die sogenaamde froZio and detour oases. Wyk 'n 

servant of agent vir eie doeleindes van sy opdrag, werk of ver= 

pligtinge af sender die toestemming van sy werkgewer, bly laas= 

genoemde middellik aanspreeklik solank die afwyking in terme 

4 Sien bierbo 387 ev en 499, 

5 Sien bierbo 396 ev en 499. 
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van tyd en plek of graad, nie substantial was nie. 6 Indien 

die ratio van sulke bevindings gelee is in die siening dat die 

servant/agent gedurende die afwyking steeds aan diens is en 

sekere verpligting steeds meet uitvoer, is dit nie duidelik 

waarom die master of principal nie aanspreeklik sal wees nie 

indien die afwyking substantial was in terme van tyd en plek. 

Gedurende so 'n afwyking kan die servant/agent sekerlik ook 

steeds aan diens wees. Buitendien is van 'n afwyking in terme 

van tyd, plek en graad nie altyd sprake nie.
7 

Wanneer so 'n 

afwyking dan substantial sal wees, is heeltemal onseker. 

Wat brandskades veroorsaak deur 'n servant of agent.se nala= 

tige rokery betref, word geleer dat die master of principal 

slegs aanspreeklik sal wees indien die rook in die omstandig= 

hede neerkom op 'n nalatige manier van 'n uitvoering van sy 
8 

werk. Byvoorbeeld wanneer gerook word terwyl met ontvlam= 

bare materiaal, vloeistof of gasse gewerk word. 'n Blote nala= 

tige rokery tydens die uitvoering van verpligtinge (byvoorbeeld 

wanneer 'n motor bestuur word en 'n brandende vuurhoutjie by 

die venster uitgeskiet word) gee blykbaar nie aanleiding tot 

middellike aanspreeklikheid nie. Van reasonably incidental 

acts is.hier blykbaar ook nie sprake nie. Die reels ten op= 

sigte van brandskade deur nalatige rokery veroorsaak, vorm dus 

'n selfstandige groep wat nie noodwendig verband hou of in 

ooreenstemming met die voriges is nie. Dit is byvoorbeeld 

nie in ooreenstemming of versoenbaa~ met die reel dat die 

master of principal middellik aanspreeklik sal wees indien 

sy servant/agent sy hande in die ruskamer was en die kraan 

6 Sien hierbo 490 ev. 

7 Sien hieronder in hoofstuk 6 par 3,2,2,2. 

8 Sien hierbo 496 ev. 
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oop laat T•raarna aangrensende eiendom oorstroom en beskadig . 

word nie. 9 

Al die vo?rafgaande reels is ook onderworpe aan die reel dat 

'n maste~ of pr-inaipal nie middellik aanspreeklik is nie in 

'n geval waar sy servant of agent 'n handeling verrig het 

teen 'n verbod wat die omvang van sy verpligtinge beperk het! 0 

Het die verbod slegs betrekking gehad op die manier van uit= 

veering van die werk, bly die maste~/p~inaipal aanspreeklik 

vir 'n onregmatige daad gepleeg tydens optrede in stryd met 

so 'n verbod. Wanneer 'n verbod egter betrekking het op die 

manier van die uitvoering van die werk en wanneer dit 'n beper= 

king plaas op die omvang van verpligtinge is nie baie duidelik 

nie. Die onderskeid vir die doeleindes van middellike aan= 

spreeklikheid kan nie gelee wees in die siening dat optrede 

in stryd met 'n verbod wat die omvang van verpligtinge beperk 

nie tot aanspreeklikheid aanleiding gee nie omdat die werk= 

nemer dan besig sou gewees het met 'n unauthor-ised aat. Op= 

trede in stryd met 'n verbod op sekere manier van uitvoering 

van werk is sekerlik ook 'n unauthor-ised aat. Indien dan 

andersyds verklaar word dat middellike aanspreeklikheid in 

die geval van die eersgenoemde unauthorised aat nie volg 

nie omdat so 'n handeling nie verband hou met die verplig= 

tinge . van die se~vant/agent nie, is. die vraag waarom 'n werk= 

gewer dan aanspreeklik gehou word vir die onregmatige daad 

deur 'n werknemer gepleeg tydens 'n unauthor-ised f~oZia wat 

nie substantial is nie. 

9 Sien hierbo op 501. 

10 Sien hierbo op 482 ev. 
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Waarom is 'n werkgewer ook aanspreeklik in 'n geval waar sy 

servant/agent poog _om sy eiendom te beskerm in 'n geval waar 

dit hoegenaamd geen deel van sy we"rk is nie of in elk geval 

geen verband hou met die aard van sy werk nie? Sou dit 'n 

verskil maak indien sy werkgewer hom verbied om te poog om 

sy eiendom te beskerm? Buitendien, al is 'n werknemer op 

die relevante tydstip besig met 'n authorised aat, byvoorbeeld 

om van punt A na punt B te bestuur en hy hiertydens nalatig 

sou bestuur, is die werkgewer nie aanspreeklik teenoor 'n 

passasier·in die motor nie(welke passasier met of sonder die 

werkgewer se toestemming opgelaai is) maar wel aanspreeklik 

teenoor persone buite die motor wat tydens dieselfde onge= 

luk beseer is. 11 

Weens hierdie verwarrende e.n uiteenlopende reels is die voor= 

stel van Atiyah by verre verkiesliker as die reels deur die 

howe neergele en in ooreenstemming met die risiko-aanspreek= 

likheidsgrondslag van middellike aanspreeklikheid. Atiyah 

voer aan dat vasgestel moet word wat die werk, taak of op= 

drag (authority) van die servant/agent was waarna vasgestel 

moet word of op grond van algemene ervaring bevind kan word 

dat die skadeveroorsakende optrede van die servant/agent as 

'n voorsienbare en substansiele risiko van sy·werk, opdrag of 
. 12 

verp.ligtinge (authority) aangemerk kan word. Myns insiens 

bring dit hom by die vasstelling van 'n kousale verband tus= 

sen die aard van die riskante aktiwiteit en die skadeveroor= 

sakende gebeure. Hierdeur word dan gepoog om vas te stel of 

die skade as 'n tipiese risiko va~ die diensaktiwiteit aan= 

gemerk kan word. Amerikaanse skrywers het soortgelyke 

11 Sien hierbo op 487 ev. 

12 Sien hierbo 9P 54 ev. 
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sienings. 13 Op grond van hierdie benadering kan dan verklaar 

word waarom en wanneer 'n reasonably inaidental aat deur 'n 

servant/agent die master/prinaipal middellik aanspreeklik 

stel, 'n Reasonably inaidental aat is 'n voorsienbare hande= 

ling van die servant in die lig van die aard van sy werk en 

die omstandighede waaronder dit verrig word. Dit is dus as 

'n tipiese risiko daarvan aan te merk. Is 'n spesifieke ska= 

deveroorsakende handeling in die omstandighede onvoorsienbaar 

is dit nie reasonably inaidental tot die werk nie en dus ook 

nie 'n tipiese risiko van die werk of opdrag nie. 

2.2 DIE NEDERLANDSE REG 

2. 2. I Inleiding . 

Ook in hierdie regstelsel word heelwat probleme ondervind by 

die vasstelling van die vereiste verband tussen die pleeg van 

die onregmatige daad en die werksopdrag.Artikel 1403(3) B.W. 

vereis dat bewys moet word dat die skade of nadeel veroorsaak 

moes gewees het ••• in de werkzaamheden waartoe die verweerder 

die dader gebruik het. Die betekenis hiervan is egter taam= 

lik vaag en het tot gevolg dat skrywers die vereiste verband 

verskillend sien. Die regspraak is ook nie baie duidelik nie, 

In die meeste gevalle word sender meer aangevoer dat die no= 

·dige verband tussen die onregmatige daad en die werksaamhede 

.aanwesig moet wees, terwyl hierdie redenasie 'n ·sirkelgang 

voltooi as verder verklaar word dat die nodige verband aan= 

wesig sal wees indien verklaar kan word dat die onregmatige 

daad gepleeg is in de werkzaamheden waartoe die ondergeskikte 

gebruik is. 1 So 'n standpunt gee aanleiding tot 'n heel ka= 

13 Sien hierbo 45 ev. 

Vgl Asser-Rutten HandZeiding 492; Vgl ook die uitspraak 
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suistiese Qenadering waaruit algemene riglyne baie moeilik 

af te lei is. 2 Die standpunte oor die vereiste verband is 

basies t~veerlei van aard. Eerstens 'n standpunt dat die ver= 

eiste verband tussen die pleeg van die onregmatige daad en die 

werksopdrag 'n kousale verband moet wees of tweedens dat dit 

'n funksionele verband moet wees. 

2.2. 1.1 'n Kousale verband 

Dit lyk asof die meeste skrywers 'n taamlik wye aanspreeklik= 

heid van die verweerder kragtens artikel 1403(3) B.l.J. voorstaan·. 

Daardie skrywers wat die risikobeginsel as grondslag van die 

aanspreeklikheid sien, vereis meestal die aa~wesi~heid van 'n' 

kousale verband tussen die werksopdrag en die gepleegde on= 

regmatige daad. 3 Die onenigheid tussen hierdie skrywers tree 

na vore wanneer standpunt ingeneem word oor die aanspreeklik= 

heidsbegrensingsfaktore of maatsta~e wat in ag geneem moet 

word by die bepaling van die omvang van die aanspreeklikheid. 

Hommes se standpunt van objektiewe kansverhoging is reeds be= 
. 4 

handel. Daarby word volstaan. 

Dan is daar ook die standpunt van Bloembergen en Koster, 

van die Hof s'-Hertogenbosah 16-2-1971 NJ no 309. 

2 Heelwat Nederlandse skrywers behandel hierdie probleem 
deur bloot na 'n aantal beslissings in hierdie verband te 
verwys waaruit blyk dat daar heelwat teenstrydigheid be= 
staan en geen behoorlike kriterium onderskei kan word nie. 
Vgl Asser-Rutten aw 493 en 494; Hofmann-Drion-Wiersma Ver= 
bintenissenreaht 257 en 258; Pitlo Verbintenissenreaht 251 
en 252; OD Band II Afdeling IV no 153 ev. 

3 Bv P Scholten RM 1902 420 asook sy annotasie onder HR 14-11-
1938 NJ 1939 no 536. Dit is veral ook Hommes wat hierdie 
kousale verband beklemtoon (Sien.hierbo 98 ev). 

4 Sien 93 ev hierbo. 
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~ naamlik die van redelike toerekening van skadelike gevolge. 5 

In sy proefskrit betoog Bloembergen6 in navolging van Koster, 7 

dat die adekwasieteorie verwerp behoort te word vernaamlik om= 

dat die omvang en grense van deliktuele aanspreeklikheid nie 

daardeur bepaal kan word nie. 8 Hierdie leer van toerekening 

op grond van redelikheid het primer die doel om meer seker= 

heid te verskaf oor die omvang en begrensing van die aan= 

spreeklikheid van die skuldige dader vir skadelike gevolge 
9 wat hy veroorsaak het. Bloernbergen en Koster aanvaar net 

10 soos Hommes, dat 'n behoorlike onderskeid gemaak moet word 

tussen aanspreeklikheid op grorLd van die skuldbeginsel en 

aanspreeklikheid op grond van die risikobeginse1. 11 Dit word 

5 Sahadevergoeding No 126 ev op 178 ev; Koster CaW3aUteit 
1 ev veral 14 ev. 

6 aw 163 ev; 175 ev. 

7 Koster aw 14 ev. 

8 Sien ook Bloernbergen 4990 w.PNR 173 op 174. 

9 Bloembergen Sahadevergoeding 178 ev; 4990 1?4. Dit is 
veral die probleem van die moeilik bepaalbare waarskynlik= 
heidsgraad wat volgens die adekwasieleer vereis word ten 
einde die aanspreeklikheidsbeperking van die dader vas te 
stel wat Bloembergen en Koster genoop het om dit te ver= 
werp. Hul leer wat dus meer gaan oor die aanspreeklik= 
heidsverband as die kousaliteitsverband '. (sien Koster aw 
op 15) is spesifiek daarop gerig om 'n regter in staat te 
stel om op grond van.billikheid, met sekere faktore as 
leidraad in elke konkrete geval, te bepaal vir watter ver= 
oorsaakte gevolge 'n dader of verweerder aanspreeklik ge= 
hou behoort te word. Sonder om dus van enige "towerfor= 
mule" gebruik te maak, kan die regter sy billikheidsoor= 
deel in 'n groot mate van vryheid gebruik (Bloembergen 178). 

10 Sien 93 ev hierbo. 

11 Bloembergen 4990 w.PNR op 17LI. Tog blyk dit elders dat by 
andersins nie baie gelukkig is met hierdie twee grondslae 
van aanspreeklikheid nie (sien hierbo op 107 ). Daar 
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duidelik gestel dat die leer van·redelike toerekening eers 

aan'· die orde kom nadat dit reeds vass.taan dat 'n verweerder 

aanspreeklik is betsy op grond van die skuldbeginsel betsy 

op. grond van die risikobeginsel. 12 Hul standpunt soos toege= 

pas op artikel 10403(3) B.H. hou in dat die omvang of grense 

van die aanspreeklikheid van die werkgewer of opdraggewer 

vasgestel moet word ooreenkomstig die leer van redelike toe= 

rekening. 13 In kort kom dit daarop neer dat die werk- of 

opdraggewer aanspreeklik behoort te wees vir daardie skadeli= 

ke gevqlge deur sy werknemer of ondergeskikte veroorsaak wat 

redelikerwys aan hom toegereken kan word. By die toepassing 

van hierdie kriterium speel die volgende .faktore dan 'n rol. 

Die graad van waarskynlikheid waarmee die skadelike gevolg 

te wagte was 

Bloembergen stel dit duidelik dat die feit dat 'n gedraging 

van 'n persoon (bv die opdra van werksaamhede aan 'n ander) 

die intrede van 'n spesifieke ·gevolg(e) met 'n aanmerklike 

graad van waarskynlikheid objektief verhoog het, 'n uiters 

belangrike faktor by die bepaling van aanspreeklikheid is! 4 

Die feit dat 'n~edraging volgens die gemeenskapservaring die 

intrede van die spesifieke gevolg objektief.verhoog het, is 

beskryf hy die grondslae· as "swak" en "vaag", en verwerp 
dit.dan as die grondslag van aanspreeklikheid vir ver= 
keerskade op die gebied van die verkeersreg (sien ook 
108 hierbo en Koster 18 AA (1969) 38 op 41 ev. 

12 Bloembergen 4990 WPNR op 174; Koster 18 AA (1969) 38 op 42. 

13 Bloembergen ontken dat hy sy leer van redelike toerekening 
tot grondslag van aanspreeklikheid verhef het (WPNR 4990 
op 174). 

14 Sahadevergoeding 182. 
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eenvoudig nooit uit die oog. te verloor nie. 15 Hierdeur word 

·dan natuurlik nie heeltemal weggedoen met die adekwasieleer 

nie. 16 Dit blyk myns insiens dat die skrywer slegs weggedoen 

bet met 'n spesifieke vereiste waarskynlikbeidsgraad in geval= 
. 17 

le waar so 'n vereiste tot blote spekulasie aanleiding sal gee. 

Die enigste praktiese toepassing van bierdie faktor in die ge= 

valle van aanspreeklikheid ex artikel 1403(3) is dat dit vas 

moet staan dat die aard van die opdrag of werk die intrede van 

die skadelike gevolge volgens algemene ervaring objektief 
18 verhoog bet. Was die intrede van die gevolge in die lig 

van die aard van die werk of opdrag "zee:r> waa:r>sahijriZik 11
3 

15 aw t a p: ••• de g:r>aad van waa:r>sahynZijkheid vormt wel een 
van de faato:r>en 3 die bij het ~fg:r>enzen van de aansp:r>ake= 
Zijkheid moeten·meeteZZen, want het Zigt voo:r> de hand ee:r>= 
de:r> aansp:r>akeZikjk te steZZen voo:r> zee:r> waa:r>sahynlijke 
dan voo:r> e:r>g onwaa:r>sahijnZijke gevolgen. En aZs de kans 
op het int:r>eden van een bepaaZd sahadeZijk gevoZg ••• 
doo:r> de onreahtmatige daad in het geheeZ niet is ve:r>hoogd3 

zal het niet redeZijk zijn de dade:r> voo:r> dat gevoZg aan
sp:r>akelijk te steUen · (ek onderstreep). 

16 Sien Hommes 5003 WPNR op 317 en 318: Voo:r>zove:r> BZoembe:r>= 
gen zelf het a:r>ite:r>ium de:r> Kansve:r>hoging hantee:r>t3 be= 
st:r>ijdt hij de adekwatieZee:r> niet~ maa:r> stelt ziah op het 
standPunt van de objektieve p:r>ognose. Trouens Koster self 
le klem daarop dat die adekwasieleer steeds onder andere 
gebruik moet word by die bepaling van aanspreeklikbeids=· 
vasstelling (sie~ CausaZiteit op 14 en 18 AA (A969) op 
42) en sien ook Van Schellen Ju:r>idisahe Causaliteit 127 
asook die volgende vn). 

17 Vgl Bloembergen sahadeve:r>goeding op 182 vn 2 daar asook 
op 200 waar by verklaar dat die adekwasie-leer verwerp 
is met behoud van ••• de in die Zee:r> neergelegde juiste 
eZementen. Sien ook Sahadeve:r>goeding 16 3 ev, 165. 

18 Sien die standpunt van Hommes op 98 ev bierbo en 

5.14 

vergelyk ook die aanhaling uit die proefskrif van BloemF 
bergen in vn 15 bierbo. 



word· dit tesame met ander faktore in aanmerking geneem by· 

die aanspreeklikheidsvasstelling van die werkgewer of opdrag= 

gewer. Was die gevolge onwaarschijnZik of erg onwaarschijn= 

Zik. 19 is die aanspreeklikheidsvasstelling blykbaar nie daar= 

mee van die baan nie omdat die ander faktore wel nog deeglik 

'n rol speel. Myns insiens behoort dit egter duidelik te 

wees soos Bloembergen self toegee, dat van aanspreeklikheid 

nie sprake kan wees nie indien die aard van die opdrag die 

kans op die intrede van die skade in geheel nie verhoog het 

nie.20 Objektiewe kansverhoging speel dus 'n uiters belang= 

rike rol.by die vasstelling van aanspreeklikheid terwyl 'n·. 

spesifiek~ graad van waarskynlikheid van die intrede van die 
I skadelike gebeure tot 'n faktor gedegradeer word. 

Die vermoe van die verweerder om die las van aanspreeklik= 

heid op ander persone af te wentel 

Volgens Bloembergen en Koster moet die loss-distribution ca= 
2 pacity van die verweerder ook in aanmerking geneem word. 

Dit beteken dat die feit dat die veroorsaker van die skade 

beter as die benadeelde in staat is om die skadelike gevolge 

19 Bloembergen Schaikvergoeding 182. 

20 Sien sy opmerking in vn 15 hierbo. 

·1 Sien Koster CausaZiteit op 22. Myns insiens moet die rol 
wat objektiewe kansverhoging by die vasstelling van aan~ 
spreeklikheid speel, .nie geringeskat word nie. Al wat ge= 
beur het, is dat dit as enigste kriterium by die afgren= 
sing van aanspreeklikheid verwerp is (BloembergeP. 182 
punt (c) ) ; 

2 Schaikvergoeding 184; KostercausaZiteit 16 ev. 
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effektief op ander af te wentel, 'n faktor is op grond waarvan 

die verweerder aanspreeklik gehou kan word. 3 Anders as Kos= 
4 

ter, ontken Bloernbergen ten sterkste dat bier enigsins re=· 

kening gehou word met die·finansiele vermoe van die verweer= 

der en eiser. 5 Daar bestaan, volgens hom, geen rede om die 

verweerder teenoor die benadeelde aanspreeklik te hou bloot 

omdat by finansieel sterker is nie. Selfs 'n finansieel 

swak persoon kan in 'n beter posisie as 'n ryke wees om skade 

af te wentel (byvoorbeeld deur versekering). 6 Toegepas op 

die aanspreeklikheid ex 1403(3), beteken dit dan dat die groot 

ondernemer of 'n klein ondernemer of werkgewer gedek deur 

versekering, meer geredelik aanspreeklik gehou sal word vir 

skades deur sy ond~rgeskikte veroorsaak as in 'n geval waar 

die opdrag-of werkgewer nie versekeringsdekking het nie en 

.op geen ander effektiewe manier die las van aanspreeklikheid 

kan versprei nie. Hierdie redenasie het ook 'n groot rol ge= 

·speel ter motivering van die bepalings van die Ontwey.p Burger= 

3 In effek kom dit dan daarop neer dat die risikoverspreidings= 
vermoe van verweerder en benadeelde eiser teenmekaar opge= 
weeg word en die hof dan moet besluit wie van bulle in die 
beste posisie was. Bloembergen aw 184: En niet aZZeen 

· het draagver-mogen van gedaagde, maar ook dat van eiser zaZ 
een ro Z spe Zen 

4 CausaZiteit 17 veral 18 en 19. 

5 Sehadevergoeding 186: Overigens zij hierbij aangetekend, 
dat het geheeZ iets anders is om .•• rekening te houden 
met de finaneieZe omstandigheden van. de individueZe par= 
tijen dan om ••• het draagvermogen, "the capacity to bear 
the Zoss", mee te wegen. Bij het eerste gaat het om de 
positie van aZZen die in een situatie van het zeZfde tijpe 
aZs de bereehte kunnen komen te verkeren. 

6 Sehadevergoeding 184. 

516 



lijk Wetboek in hierdie verband. Dit is reeds uitgewys dat 

die Ontwerp B·.W. 'n wyer ·aanspreeklikheid voorstel in gevalle 

waar 'n ondergeskikte of opdragnemer in diens van 'n onder= 

neming was as in die gevalle waar hy in diens van 'n particu= 
7 liere werk-of opdraggewer was. Dit blyk egter ook dat Bloem= 

bergen die feit in ag neem dat dit onder sekere omstandighede 

van 'n werkgewer, opdraggewer of onderneming verwag word dat 

hy hom moes verseker het en dit nie gedoen het nie. Volgens 

hom is daar rede om 'n persoon aanspreeklik te hou in 'n ge= 

val waar die veroorsaakde skade in spesifieke omstandighede 

redelikerwys voorsienbaar was (alhoewel nie vermybaar· nie) en 

die versekeringsmark (of ander voorsorg) toeganklik of be= 

kombaar was. Dit sou ongewens wees om persone in sulke om= 

standighede van aanspreeklikheid te vrywaar omdat dit aanmoe= 

diging sou verskaf om geen voorsien:ing vir afwenteling te 

maak nie juis wanneer dit van hulle verwag word. 8 

Die verdere faktore wat volgens Bloembergen 'n rol by aan= 

spreeklikheidsvasstelling speel, is ongelukkig onvolledig en 

kortliks bespreek. Na hierdie faktore verwys ek dan ook kort= 

liks, veral na die moontlike relevantheid daarvan vir die 

7 Sien die bespreking l1ieroor op 146 ev. 

8 Schadavergoeding 184! Zo saZ men iemand niet spoedig aan= 
sprakeZijk wiZZen houdan tegenover een onbeperkt aantaZ 
personen waa~ de schada vooraf onvoorsienbaar en 
daarom moeiZik door een WA-verzekering te dakken is. Po= 
sitief gestel kan dit dus beteken dat aanspreeklikheid wel 
spoedig aangeneem behoort te word indien die skadelike ge= 
volge voorsienbaar was en daarom maklik deur aanspreeklik= 
heidsversekering gedek kan word. 
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doeleindes van aanspreeklikheid ex artikel 1403(3) B.W. 

Die heersende regsoortuiging. 

Die door de in het verkeer geldende opvattinge is ook volgens 

Bloembergen 'n belangrike faktor by die vasstelling van 'n 

persoon se aanspreeklikheid vir sekere skadelike gevolge. 9 

Uit die enkele reels deur Bloembergen hieroor, lei ek af dat 

hy bedoel dat uitgekristalHseerde regsreels nie sondermeer. 

by die vasstelling van aanspreeklikheid oorboord gegooi kan 

word nie. Indien die reg ooreenkomstig gemeenskapsopvatting 

byvoorbeeld bepaal dat sekere skadelike gevolge onder sekere 

omstandighede veroorsaak, nie tot·. aanspreeklikheid aanleiding 

gee nie, kan daarvan nie sondermeer afgewyk word indien soort= 

gelyke omstandighede weer vo9rkom nie. 'n Voorbeeld hiervan 

. is' volgens hom, die reel dat die heersende maatskaplike op= 

vatting in Nederland 'n aksie aan diegene ontse wat skade ge= 

ly het as gevolg van die nalatige bestuur van 'n motor of 

skip wat 'n verkeersopeenhoping veroorsaak. het. 10 Wat aan=· 

spreeklikheid ex 1403(3) betref kan moontlik die voorbeeld 

genoem word waar die regspraak die aanspreeklikheid van die 

werkgewer ontken in gevalle waar die werknemer die beskik= 

baar gestelde voertuig van sy werkgewer nalatig· bestuur ge= 

durende een middernaahtelijke uur of op een vakantiedag. 11 

· Die nie-aanspreeklikheid is in sulke gevalle andersins nie 

d . d li.k . . 12 s lk b 1' . k d' u~ e gemot1veer n1e. u e es lSSlngs an geregver 1g 

9 aw 182. 

·to aw 182 wn 284 ev. 

II Sien hieronder op 529 ev. Aanspreeklikheid word egter 
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weird deur aan te voer dat dit die uitgekristall.iseerde regsreel 

is en daarmee uit en gedaan. Bloernbergen erken egter self 

dat hierdie kriterium heel vaag is. 13 

Die aard van die skade 

Alhoewel ook baie vaag gestel, word hiermee blykbaar bedoel 

dat gelet kan word op die soort skacle wat gely is in die lig 

van die beskermingswaardigheid daarvan. 
14 

Die vraag is dan 

of die bepaalde soort skade vir vergoeding in aanmerking kom, 

• d" . 1 • h 15 d d n1 b en ~n ~en we , ~n oeverre. Son er at ~ oem ergen egter 

enigsins verdere helderheid verskaf, lei ek hieruit af dat 

die reg aan sekere regsbelange meerdere beskerming verleen as 

aan ander en daarom meer geneig sal ~ees om aanspreeklikheid 
16 

vir die skending van die spesifieke regsbelange aan te neem. 

Die sin en strekking van skadevergoeding in die algemeen. 

Alhoewel ook hierdie faktor vaag is, word hiermee blykbaar 

bedoel dat die regter in aanmerking kan neem in hoeverre die 

12 Sien hieron~er op 531. 

13 Sahadever>goeding 182 punt (b). 

14 aw 182 en 183 en sien ook Koster Causaliteit 4 en 5. 

15 aw 187. 

16 Dit is natuurlik heel moontlik. Hommes (1965 RM 'l'h 206 ev. 
betoog vm dat die kousale verband tussen skuldige hande= 
ling en liggaamlike letsel, wyd opgevat moet word sodat 
die dader ook aanspreeklik gehou moet word vir onvoor>ziene 
aompliaaties (sien ook WPNR 4973 op 500). Die aanspreek= 
likheid op grond van die skuldbeginsel word hier aange= 
vul deur aanspreeklikheid op grond van die risikoprin= 
siep. Die uitbreiding word geregverdig omdat die aar>d 
van die r>egsbesker>mde belange (in hierdie geval nl fisiese 
integriteit) •.• hoog gewaar>iker>de r>eahtsbelangen is. 
(Hommes 1965 RM Th op 206). 
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die toekenning of nie-toekenning van skadevergoeding 'n "op= 

voedings-funksie kan he ten opsigte van die verdere gedraging 

van die betrokke partye. 17 Toekenning van skadevergoeding kan 

byvoorbeeld sin he indien dit die werkgewer verplig tot groter 

sorgvuldigheid in die keuse van persone wat hy vir spesifieke 

werk gebruik, hom verplig tot beter werksopleiding, toesig= 

houding ensovoorts •. 

Ten slotte kan die vraag gevra word in hoeverre hierdie fak= 

tore in hul algemeenheid met mekaar saamhang en in hoeverre 

hul in besonder telkens 'n rol by aanspreeklikheidsvasstelling 

speel. Dit blyk dat dit juis die groot probleem is. Bloem= 

bergen sowel as Koster het hierop geen antwoord verskaf nie. 

Bloembergen verklaar byvoorbeeld dat hierdie opsomming van 

faktore nie as volledig beskou moet word nie. 
18 

Die kritiek 

teen hierdie standpunt is dat dit tot 'n willekeurige vasstel= 

ling van aanspreeklikheid sal lei. 19 Die voordeel hiervan is 

egter dat dit 'n regter in staat stel om in 'n konkrete geval 

grootliks deur billikheidsoorwegings gelei te word en hy so 

tot 'n baie billike beslissing kan kom. 20 

17 Bloembergen Sahadevergoeding 184 en 185. Hy noem bv die 
geval van sg renteneurose (aw 212). De renteneurose vormt 
een merkwaardige ziektebeeZd ••• daardoor ..• gekenmerkt, 
dat het·sZaahto~fer invaZide bZijft ten gevoZge van neuro= 
tisahe, niet fysieke versahijnseZen, die ziah bij hem voor= 
doen, omdat hij onbewust de wens heeft sahadevergoeding 
(rente) te ontvangen; hij is invaZide om sahadevergoeding 
te kunnen vragen •.. BesZissend is hier dat de toekenning 
van een schadevergoeding (rente) er juist toe zaZ Zeiden, 
dat de sahadeverwekkende toestand (de invaZiditeit) voort= 
duur, terwijZ niet-toekenning van een rente aan die toe= 
stand een einde zaZ maken. 

18 Sahadevergoeding 185. 

19 Schut VerantwoordeZijkheid 95 ev; Hommes 4973 WPNR op 500. 

20 Vgl Leyten se opmerkings in 1968 Reahtskundige AfdeUng van 
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2.2.1.2 'n Funksionele verband 

Volgens Schut 1 is die vereiste verband tussen veroorsaakte 

skade en werksopdrag nie 'n kousale verband n~e maar 'n ·funk= 

sionele verband. Behalwe dat hy risiko-aanspreeklikheid as 

grondslag vir hierdie aanspreeklikheid verwerp, 2 stel hy 'n 

beperkte aanspreeklikheid voor. Hy verwerp daarom die siening 

dat die vereiste verband bestaan sodra bevind kan word dat die 

werksaamhede die geleentheid tot die pleeg van die onregmatige 

daad gebied het. Want niet iedere bij gelegenheid van de taak= 

vervulling toegebrachte schade behoort voor rekening van de 

werkgever te komen. er moet ..• een zeker verband met de op= 

gedragen taak Werden aangetoond en wel, zo zou ik het willen 

uitdrukken, een functioneel verband~ Myns insiens is Schut 

egter hier terug by die course of employment vereiste wat 

so baie probleme in die Anglo-Amerikaanse reg veroorsaak. 4 

Schut stel dit ook duidelik dat hierdie funksionele verband 
5 baie moeilik emlyn en beskryf kan word. Hy dui egter vier 

faktore aan wat gesamentlik as riglyne moet dien vir die vas= 

het Thijmgenootschap 29 op 41 ev. 

Verantwoordelijkheid 286 ev 

2 Sien hierbo op 115 ev. 

3 Verantwoordelijkheid 286 (ek onderstreep). 

4 Sien veral hierbo op 468 ev. 

5 aw 287: De overvloedige jurisprudentie op dit punt •.. 
toont aan. dat scherpe grenzen in dezen welhaast niet te 
trekken zijn en dat het rechtsgevoel hier in sterke mate 
het rechtsoordeel bepaalt. 
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Stelling van die relevante funksionele verband tussen die 

pleeg van die onregmatige daad en die werksopdrag. 6 Hierdie 

faktore is: 

a) Die aard van die delik; 

b) Die plek van pleging daarvan; 

c) Die tyd van pleging; 

d) Die middels waarmee die delik gepleeg was. 

Om egter te verklaar dat die hof deur die toepassing van bier= 

die faktore kan bepaal of daar 'n funksionele verband tussen 

die onregmatige daad en die werksaamhede van die dader bestaan, 

is myns insiens verwarrend en meesal niksseggend. In baie ge= 

valle is dit ooglopend so dat daar geen funksionele verband 

tussen skade veroorsaking en werksaamhede bestaan nie. Hoe 

kan daar byvoorbeeld verklaar word dat 'n funksionele verband 

bestaan tussen die diefstal deur 'n werknemer en sy werksaam= 

hede waar by deur A as loodgieter in diens geneem is? 7 

Daar kan myns insiens hoogstens 'n funksionele verband bestaan 

tussen skade en die skuldige uitvoering van verpligtinge. 

Dit is egter duidelik dat aanspreeklikheid nie tot skuldige 

uitvoering van pligte beperk is n:i:e. 8 Die faktore deur Schut 

genoem lyk baie meer na omstandighede wat daarop dui dat die 

gepleegde onregmatige daad 'n waarskynlike gevolg van die werks= 

6 aw 287. 

7 Vgl bv die saak Ktg Amsterdam 10-6-1954 NJ 1954 no 692. 
Die werkgewer van 'n arbeider word teenoor eiser aanspreek= 
lik gehou vir skade voortspruitende uit die"diefstal deur 
die arbeider gepleeg. Die arbeider was fn monteur wat in 
die besigheidsplek van die eiser 1 g se tikmasjiene herstel 
bet: de omstandigheid3 dat de taak van de monteur in geen 
enkel verband stand tot de door hem gepleegde diefstal 
(doet) .•. niet ter zake ... 

8· Sien HR 22-6-1917 W 10146; HR 21-5-1937 NJ 1937 no 638 en 
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opdrag van die dader was waarvoor die verweerder aanspreeklik 

gehou behoort te word. 

Dit blyk dat die bogenoemde faktore dikwels in uitsprake een 

of ander rol speel by die beantwoording van die vraag of die 

werknemer OP. die relevante tydstip opgetree het in de wer>kzaam= 

hede waartoe hy deur die verweerder gebruik was. Vervolgens 

word hierdie faktore elk kortliks krities ontleed. 

Die aard van die onregmatige daad 

Volgen~ Schut gaan dit hier oor die vraag of die ondergeskikte 
9 'n misdY'ijf of 'n louter> civiel delict gepleeg het. Indien 

eersgenoemde die geval is, sal die aanspreeklikheid van die 

werkgewer "minder> gou" aangeneem word as in die geval van die 

pleging van 'n "louter> civiel delict" 10 Waarom Schut hier 'n 

onderskeid tussen 'n misdaad en 'n delik dienstig ag, is nie 

heeltemal duidelik nie. .Wat hy egter kon bedoel het is dat 

die hof minder geneig sal wees om 'n funksionele verband tus= 

sen die werksaamhede van A en 'n misdaad deur hom gepleeg te 

bevind omdat laasgenoemde gewoonlik 'n taamlik onwaarskynlike 

gevolg van die aard van die werksaamhede van die dader was. 

Een moord bijv. past veel minder in de sfeer> van he·t opge= 

dragen werk dan een verkeersongeval of een foutiewe bediening 
. II 12 van een mach1-ne. Volgens Brunner egter, is die standpunt 

van die jongere regspraak dat in geval van ernstiger misdrywe 

deur die ondergeskikte begaan, die privaatregtelike aanspreek= 

HR 4-10-1938 NJ 1939 no 536. 

9 Schut aw 287; Sien ook OD Band II Afdeling IV no 157. 

10 ibid 

II Schut aw 287. 

12 OD Band II Afdeling IV no 157. 
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likheid van sy werkgewer spoedig aangeneem_sal word •.• mits 

sZechts overigens ve~band met de we~kzaamheden aanwesig was. 13 

Myns.insiens is die onderskeid tussen misdrywe en louter si= 

viele delikte nie nodig nie. Die enigste relevantheid en in= 

vloed wat die aa~d van die on~egmatige daad op die aanspreek= 

likheidsbevinding andersins mag he is, volgens ander skrywers, 

die erns van die benadeling wat uit die daad gespruit het, 14 

en die feit dat die aard van die werksaamhede of opdrag die 

moontlikheid van die intrede van die ·spesifieke gevolge, ge= 
15 noegsaam verhoog het. 

Die plek van pleging van die onregmatige daad 

Hiermee bedoel Schut dat die funksionele'verband geredeliker 

aangeneem sal word indien die onregmatige daad deur die werk= 

nemer of ondergeskikte gepleeg word op die plek waar hy ver= 

onderstel is om sy verpligtinge of werksaamhede uit te veer. 16 

13 ibid 

14 Sien P Scholten 1902 RM op 420. 

15 P Scholten t a p.In die beslissing van die Hoge Raad 
4-11-1938 NJ. 1939 no 536 was die eiser deur die polisie 
van 'n bepaalde gemeente .(gebied) buite die grense van die 
spesifieke gebied geneem (soos wat onder die omstandighede 
hul plig was) maar daar aangerand. Die hof hou die werkge= 
wer van die polisie nietemin aanspreeklik teenoor eiser 
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en verklaar dat die vereiste verband bestaan· ... , omdat 
het juist·de taak van de agenten (polisie) was de aafebe= 
zoeke~·tot buiten de gemeente te begeZeide en doo~ die 
taakuitoe enin emakkelijk een s ee~ kon ontstaan die tot 
e gevolgde ~nai nten aanleiding gaf (ek onderstreep). 

Vgl ook die annotasie van P Scholten onder hierdie beslis= 
sing, asook die beslissings Hof Amste~dam 2-1-1923 NJ 1923 
654 en HR 21-5-1937 NJ 1937 no .638. Hofmann-Drion-Wiersma 
(aw 259) verklaar: (K)rijgt de onde~sgesahikte voo~ zijn 
dienstet~ekking de macht ove~ een risiao-saheppende zaak~ 
zoals een auto of een vuu~apen~ dan zit daarin alleen al 
een gelegenheid tot on~echtmatige daden. 



In hierdie verband kan daarop gewys word dat daar heelwat uit= 

sprake is waarin bevind is dat die werkgewer aanspreeklik is 

indien hy 'n ondergeskikte na. 'n klant se woning of w·erksplek 

stuur om werk'daar te verrig en die ondergeskikte in die ge= 

bou iets steel. 17 Die diefstal kom hier in de wer>kzaOJI1heden 

van die ondergeskikte voor. Myns insiens is 'n meer aanvaar= 

bare verklaring van die werk- of opdraggewer se aanspreeklik= 

heid in hierdie gevalle gelee in die feit dat die plek 

waar die werk verrig moes word die moontlikheid van diefstal 
18 op daardie plek of in daardie gebou objektief verhoog bet. 

Die tyd van die pleeg van die onregmatige daad 

Mee.r geredelik sal die vereiste verband tussen die pleeg van 

die onregmatige daad en die werksaamhede van die dadet ook 

aangene.em word indien dit voorgekom het gedurende dienstyd. 19 

16 aw 287. ·Sien ook OD Band II Afdeling IV no158. 

17 Ktg Amsterdam 10-6-1954 NJ 1954 no 692; Hof s' -Her>togen= 
bosch 16-2-1971 NJ 1971 no 309; Hof Amsterdam 16-3-1960 
NJ 1960 no 288; Hof Amsterdam 2-1-1923 NJ 1923 654. 

18 Dit blyk dan ook die eintlike ratio te wees van die beslis= 
sings in vorige vn genoem. 

19 Asser-Rutten Handieiding 493. Voor hierdie ·derde druk 
(1968) het Rutten hierdie vereiste selfs as van deurslag= 
gewende belang beskou (sien Asser-Rutten 2e uitgawe 1961 

. op 522 en 523). Hierdie standpunt is egter laat vaar. 
Nu zal de omstandigheid, dat de daad werd gepZeegd buiten 
diensttyd, meestal wel de conclusie wettigen, dat de scha= 
de niet door de ondergeschikte werd veroorzaakt in de werk= 
zaamheden waartoe hij gebruikt word. Maar dit behoeft 
niet altijd het geval te zijn, zodat het beter is niet 
aZz zeZfstandig vereiste te stellen dat de onrechtmatige 
daad gedurende de diensttyd werd gepleegd. Sien ook Schut 
287; Hofmann-Drion-Wiersma aw 259; asook noot 2 onder 
die uitspraak Rb s 'rtr>avenhaae 30-6-1952 VR 1956 no 39. 
Op grand van de jurisprudentie kan worden aangenomen dat 
daaronder vaUen (gedraginge veroorzaak "in de wer>kza0J11he= 

525 



Die feit dat die onregmatige. daad buite dienstyd gepleeg is, · 

1 • t t • d d' kl'kh • d • . ' 20 
I s u~ eg er n~e noo wen ~g aanspree ~ e~ u~t n~e. n 

Goeie voorbeeld is die uitspraak van die Hof s 1-Hertogenbosah 
1 

op 16-2-1971. Die onregmatige daad (diefstal) was buite 

dienstyd gepleeg maar die hof hou die werkgewer tog aanspreek= 

lik en le klem daarop dat " •.• de gepleegde diefstaUen •.. 

door de daders reeds in en gedurende hun diensttyd ... waren 

· voopbereid en mogelijk gemaakt". 2•3 

Die middels waarmee die onregmatige daad gepleeg word 

Die feit dat die onregmatige daad met 'n werktuig van die 

werkgewer, of een deur hom beskikbaar gestel gepleeg is, sal 

ook 'n belangrike rol speel by die bevinding van die vereiste 

verband tussen die werksaamhede en die pleeg van die onregma= 

tige daad.4 Andersyds blyk hierdie faktor ook van belang te 

den") de onreahtmatige handelingen, gedurende de diensttidd 
gepleegd, mits er verband bestaan tussen de gedraging en 
de arbeider opgedragen taak (Die beklemtoning is deur di~ 
onbekende skrywer). 

20 Vgl vorige vn. 

NJ 1971 no 309. 

2 Die hof se kursivering. 

3 Presies in ooreenstemming hiermee is die beslissing van die 
hof Amsterdam op 16-3--1960 NJ 1960 no 228. '.n Arbeider het, 
nadat hy sy werk aan huis van die eiser voltooi het, die 
volgende dag teruggekeer en onder die. voorwendsel dat hy . 
van die gereedskap daar vergeet het, geld wat hy die vori= 
ge dag gedurende sy werk aldaar opgemerk bet, gesteel. 
Die hof a quo (NJ 1959 no 668) ag die werkgewer nie'aan= 
spreeklik nie omdat die diefstal nie tydens die arbeider 
se werk aldaar plaasgevind het nie. Op appel word die 
werkgewer egter wel aanspreeklik bevind omdat die voorbe= 
reiding van die diefstal wel gedurende werkstyd plaasgevind 
het. 

4 Schut aw 287; OD Band II Afdeling IV No 163; Hof Amsterdam 
2-1-1923 NJ 1923 654. 
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wees in gevalle waar daar geen funksionele verband tussen die 

opgedraagde werksaamhede en die pleeg van die onregmatige daad 

is nie. 5 Byvoorbeeld wanneer 'n werknemer die leer waarmee 

'hy vensters was, gebruik om deur so 'n venster te klim 

en klere te stee1. 6 Oor die algemeen word die indruk geskep 

dat hierdie faktor een van die belangrikstes is by die bepa= 

ling van die aanspreeklikheid van die werkgewer. Dit is ver= 

al die geval waar die aard van die werksaamhede sodanig is 

dat die middels of werktuie waarmee die werk uitgevoer moet 

word 'n verhoogde benadelingspotensiaal skep en dus verhoogde 

risiko van benadeling vir derdes inhou. 7 

2.2.2 Optrede deur die ondergeskikte in de werkzaamheden 

waartoe die werk- of opdraggewer hom gebruik het 

Ten einde.'n beeld te kry van ·spesifieke omstandighede waaron= 

der die vereiste verband tussen die pleeg van die onregmatige 

daad en die werksaamhede van die dader volgens die howe aan= 

wesig was, word feitekomplekse wat gereeld voorkom afsonder= 

lik behandel. Dit is egter onmoontlik om by hierdie uiteen= 

setting presies dieselfde sisteem te volg as die by die Anglo

Amerikaanse reg. Daar is 'n verskil in benadering deur die 

skrywers en howe in die twee regstelsels. Dit blyk ook dat 

5 OD t a p: ·De omstandigheid dat de onreahtmatige daad ge= 
pleegd is met hulpmiddelen, die de werkgever aan de werk= 
nemer ter besahikking had gesteld, respeatievelijk waartoe 
de werknemer toegang had, speelt een belangrijke rol als 
de onreahtmatige daad buiten dienstijd is gepleegd. In de 
diensttijd is deze omstandigheidvan belang als de daad 
overigens geen verband houdt met de opgedragen werkzaamhe= 
den (misdrijven) of zelfs uitdrukkelijk aan de werknemer 
is verboden. 

6 Sien Hof Amsterdam 2-1-1923 NJ 1923 654. 

7 Sien Hofmann-Drion-Wiersma aw 259 en vgl ook Schut aw 290. 
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middellike aanspreeklikheid in Nederland baie minder voorkom 

as in Engeland.en Amerika. Die reels oor d~e bestaan van die 

ve·reiste verband wat hier ter sprake is, is dus in die Anglo

Amerikaanse reg heelwat meer uitgebrei as in die Nederlandse 

reg. Sover as moontlik word egter gepoog om dieselfde pro= 

bleme onder oe te kry. 

Alhoewel dit ook so is dat die vereiste verband tussen die pleeg 

van die onregmatige daad en die werksaamhede van die dader in 

sekere gevalle eng geinterpreteer is, word die huidige stand 

van sake soos volg deur die Hof s' -Hertogenbosah8 uiteengesit: 

(D)e in art 1403(3) B. W. bedoeZde verantwoordelijkheid van 

meesters en degene·die andere aansteZZen tot de waarneming hun= 

ner zaken is niet beperkt tot sahade veroorzaakt door daden. 

die de ondergesahikten verriahten te uitvoering van hun opge= 

dragen taak. doah dat deze verantwoordeZijkheid ziah mede uit= 

streat tot sahade veroorzaakt door de ondergesahikten gepZeeg= 

de daden weZke buiten ve~eZde taak.vaZZen. doah daa~ede in 

zodanige verband staan. dat zij zijn te besahowen aZs verriaht 

in de werkzaamheden waartoe deze ondergesahikten worden ge= 

bruikt. ·Hierdie uiteensetting herinner baie aan die formu= 

lering van Salmond hierbo weergegee. 9 Uit die bespreking wat' 

.hierna volg word dit duidelik dat die toepassing daarvan in 

vele.opsigte dieselfde probleme as in die Anglo-Amerikaanse 

reg oplewer. 

2.2.2.1 Onregmatige en skuldige uitvoering van werk of op= 

dragte 

.Ten eerste moet dit duidelik gestel word dat daar hoegenaamd 

8 16-2-1971 NJ 1971 no 309. 

9 Sien hierbo op 468 ev. 
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geen twyfel daaroor bestaan dat die werk- of opdraggewer 

middellik aanspreeklik gehou sal word indien die optrede van 

die werk- of opdragnemer neerkom op 'n skuldige en onregmati= 

ge uitvoering van sy werk of opdrag nie. Hiervan getuig die 

bogenoemde aanhaling op duidelike wyse. Indien A vir B, sy 

werknemer, opdrag sou gee om sy motor van X na Y te bestuur 

en B gedurende hierdie rit nalatig sou bestuur, is A daarvoor 

middellik aanspreeklik. Die probleem tree na vore in daardie 

gevalle waar B 'n onregmatige daad pleeg wat nie neerkom op 

'n skuldige en onregmatige uitvoering van sy opdrag of ver= 

pligtinge nie. Die verdere ondersoek is dan- veral op hier= 

die gevalle toegespits. 

2.2.2.2 Optrede van ondergeskiktes in eie belang 

·rn die belangrike beslissing van die Hoge Raad op Februarie 

1957 10 het ve~eerder (appellant) vir P in diens geneem as 

'n verteenwoordiger. Die aard van sy werk het baie rondry 

meegebring. Geen vaste werksure is neergele nie. Ten einde 

behoorlik te· kan funksioneer as verteenwoordiger het die ver= 

weerder '.n motor aan P beskikbaar gestel. Nadat P op 'n dag 

sekere sake met die motor afgehandel her, neem hy die aand 'n 

vriendin op 'n "plesierrit" waartydens hy deur sy nalatigheid 

'n botsing veroorsaak waarin E be·seer word. 

Die vraag voor die hof was of P se werkgewer aanspreeklik ge= 

hou J.can word. Hiervoor is dit dan ooreenkomstig artikel 1403" 

(3) B.W. nodig dat bevind moes word dat die nalatige bestuur 

vo·orgekom het in die werksaamhede waartoe P gebruik was. Dl.e 

werkgewer se verweer was dat P nie in die uitoefening van sy 

werksaamhede opgetree het nie omdat : a) hy die motor teen 

10 NJ 1957 no 175. 
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'n uitdruklike verbod vir sy privaat doeleindes gebruik het en 

b) die feit dat die ongeluk om 8.20 nm plaasgevind het, daar 

'n meisie in die motor was en dit daarop dui dat hy nie op die 

relevante tydstip besig was met sy werk nie. Met hierdie ver= 

weer behoort 'n mens uiteraard simpatie te he indien die ver= 

eiste verband as 'n funksionele verband gesien word. Tog 

verwerp al drie die howe 11 voor wie die saak gedien het hier= 

die verweer. Die motivering vir die aanspreeklikheid van die 

werkgewer kom op die volgende neer: Omdat P uit die aard 

van sy werk geen vaste werksure gehad het nie, is dit moeilik 

om 'n onderskeid tussen besigheids- en private gebruik van 

die motor te tref. Die grondslag van die aanspreeklikheid is 

gelee in die feit dat verweerder onder hierdie omstandighede 

die motor tot die beskikking van P gestel het waaruit die hof 

aflei dat P geag meet word steeds in belang van die verweer= 

der, beskikking oar die motor het Hierdeur het die werk= 

gewer die risiko op hom geneem dat P te enige tyd wanneer hy 

die motor gebruik, ongelukke deur sy nalatige bestuur kon ver= 

oorsaak. Hy dra dus die risiko van middellike aanspreeklik= 

heid teZkens wanneer P van die motor gebruik maak. Tot saver 

is daar myns insiens weinig teen hierdie redenasie in te bring 

behalwe dat ek nie kan insien waarom dit 'n verskil sal maak 

indien P vaste werksure gehad het nie. Indien die motor onder 

hierdie omstandigheid aan hom beskikbaar gestel is behoort 

die werkgewer op grand van dieselfde ratio dieselfde risiko 

te dra. Die verdere redenasie van die hof is egter inkonse= 

kwent. Die hof verklaar byvoorbeeld dat wanneer P die motor 

gebruik, dit geag word gebruik te wees in die werksaamhede 

II Vir die uitsprake van die hof van eerste instansie en die 
hof van eerste appel, sien die uitspraak vanHof s' Graven= 
hage 17-5-1956 NJ 1956 no 561. 
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waartoe hy deur die werkgewer aangestel is. Uit die hof-se 

verdere uitspraak blyk dit egter duidelik dat so 'n vermoede 

geen betekenis het nie. In hierdie .saak was die werkgewer 

juis aanspreeklik gehou nieteenstaande dit bewys is dat die 

motor nie vir die uitvoering van die verweerder se werk gebruik 

was nie. Blykbaar voel die hof dan ook dat sy eie formulering 

van die werkgewer se aanspreeklikheid in sulke omstandighede 

te wyd gestel is en dit op een of ander manier beperk moet 

word. Sonder om dit egter-pertinent te kenne te gee, verklaar 

die hof eenvoudig dat die motor nie geag sal word in verband 

met P se werksaamhede gebruik te gewees het nie indien besondePe 

omstandighede aanwesig is. Wat die hof met besondere omstan= 

dighede bedoel, is onduidel~k~ behalwe dat daar heel terloops 

verklaar word dat die gebruik van die ~otor op. 'n vakansiedag 

of middernagtelike uur, so 'n besondere omstandigheid sal wees.· 

Beteken dit.nou dat in hierdie gevalle dit nie meer geag word 

dat P in belang van sy werkgewer steeds die beskikking van 

die motor gehad het nie? Of beteken dit dat die werkgewer nie 

in hierdie gevalle die genoemde risiko op homself geneem het 

nie? Selfs Hommes het nie gepoog om hiervoor 'n verklaring 

aan te bied nie. Hy verklaar slegs: Wegens het ontbPeken 

van vaste werkuren werd hier de causaal verband tussen de 

werkzaamheden en de onrechtmatige daad aanvaard. Dit verband 

zou slechts hebben ontbroken~ wanneer het ongeval-had plaats 

gevonden b.v. op een n~chtelijk uur of op. een vakantiedag. 

De aansprakelijkheid van de werkgever werd hier~ aangezien 

van een onrechtmatige daad van zij kant met betrekking tot het 

schadegevolg geen sprake was, door het risico pricipe bepaald! 2 

Op grond van Hommes se eie omskrywing van die vereiste kousa= 

12 1965 RM Th op 198. 
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le verband 1 ~an myns insiens geargumenteer word dat die gebruik 

van die motor wel die kans dat hy snags of op 'n vakansiedag 

nalatig mag bestuur objektief verhoog het en dat die werkge= 

wer aanspreeklik gehou kan word. 

In die beslissing van die Reahtbank ZwoZZe op 4 Januarie 1950 14 

het 'n werkgewer sy werknemer, B, na 'n plek X gestuur met die 

opdrag om onmiddellik na sy aankoms daar, die vragmotor waar= 

mee hy ry in 'n garage te plaas. Van hier moes hy die volgen= 

de dag sekere karweiwerk onderneem. B het egter na sy aankoms 

by X'n rit in eie belang onderneem en in die proses 'n ongeluk 

veroorsaak. Die werkgewer word nietemin aanspreeklik gehou 

en die hof verklaar dat die opgedraagde taak geredelik daar= 

toe kan lei dat die werknemer hom sulke niet bedoeZde vvijhe= 

den ve~oo~Zoofde. Presies in ooreenstemming met die ratio van 

hierdie beslissing is die van die Hof AntiZZen op 29 April 

1952. 15 Hierin het 'n werkgewer 'n motor vir 'n naweek tot 

die beskikking van sy werknemer gestel met die doel dat hy 

gemaklik van en na sy werk kan reis. Die Sondag berokken 

hy die eiser skade terwyl hy die motor vir privaatdoeleindes 

gebruik. Die hof hou ook di€ werkgewer aanspreeklik en bevind 

dat die beskikbaarstelling van die motor ••• gesahikt was om 

een afee~ te aaheppen waavin het ~i.iden van B (we~kneme~) met 
de waqen op Zondag voo~ pvive-doeZeinden ziah ge~edeZijk kan 

ontwikkeZen 16 Dit moet aangemerk word dat heelwat be= 

13 Sien 98 ev hierbo. 

14 NJ 1950 no 572. 

15 NJ 1953 no 166. 

16 Ooreenkomstig hiermee is ook die beslissing van die Hof 
a' -G~avenhage 19-4-1963 NJ 1964 no 407. Hierin het 'n 
werknemer na die afhandeling van sy dagtaak die vragmo=. 
tor van sy werkgewer vir 'n private rit gebruik in plaas 

532 



slissings die verbod van 1n werkgewer op die eiegeregtigde 

gebruik van die voertuig deur 'n werknemer vir privaatdoel= 

eindes, as irrelevant beskou. 17 

Aan die anderkant is daar egter ook heelwat beslissings tot 

die teendeel. In die beslissing van die Rechtbank Rotterdam 

op 22 Junie 1956 18 het 'n werkgewer sy motor tot die vrye 

beskikking van sy werknemer/verteenwoordiger gestel vir die 

duur van die diensbetrekking. Die hof weier om te aanvaar 

dat die private gebruik van die motor sender meer enige ver= 

band hou met die werksaamhede waartoe die werknemer gebruik 

was. Dit is duidelik dat die hof 'n funksionele verband ver= 

eis tussen die rit waartydens die ongeluk gebeur het en die 

werksaamhede waartoe die bestuurder deur die verweerder ge= 

bruik was. Soortgelyk aan die ratio van hierdie beslissing 

is die van 'die Rechtbank Amsterdam op 2 Junie 1959, 19 waarin 

vereis word dat bewys moet word dat die bestuurder ten behoe= 

we van sy werkgewer opgetree het. In die uitspraak v~n die 

Hof Amsterdam op 30 Mei !96820 het A, die werknemer/chauf= 

feur van B, na die afloop van die dag se werk die motor van 

B geneem vir eie gebruik en in die loop daarvan 'n ongeluk 

veroorsaak. Volgens die hof het die ongeluk te lank na die 

daarvan om dit in die motorhuis te plaa's. Op pad terug 
na die· rit, hots hy met die eiser. Die werkgewer word 
daarvoor aanspreeklik gehou. Vergelyk ook die beslissing 
van Rb Rotterdam 17-2-1954 NJ 1941 no 153; asook Rb Rot= 
terdam 17-2-1954 NJ 1955 no 78. 

17 Sien die beslissings in die vorige vn aangemerk. 

18 NJ 1957 no 22. 

19 NJ 1959 no 617. Sien ook Rb Tiel 4-12-1931 NJ 1932 777; 
Rb Amsterdam 24-12-1935 NJ 1936 no 848. 

20 NJ 1969 no 244. 
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afloop van sy werksaamhede plaasgevind, 1 onder welke omstan= 

dighede nie bevind kan word dat die chauffeur die skade ver= 

oorsaak het in de werkzaamheden waartoe hy deur sy werkgewer 

gebruik word nie. 2 

2.2.2.2.1 Reise deur die ondergeskikte van en na sy werks= 

plek en optrede gedurende etenstye of rusperiodes 

Onder hierdie hoof kom die gevalle ter sprake waar 'n onreg= 

matige daad deur die werknemer of opdragnemer gepleeg is ge= 

durende sy rus- of etenstyd en op reis van en na werk. Be= 

spreking van hierdie gevalle is uiters skraal en weinig aan= 

dag word daaraan geskenk. 3 Dit blyk egter dat onregmatige 

dade gepleeg tydens sahaft- of rustijd (wat.gedurende die dag 

se werk tussen werksure geneem word,) as 'n r.eel nie die werk= 

gewer van aanspreeklikheid vrywaar nie. Die vereiste is eg= 

ter dat die onregmatige daad in die nabyheid van die werks= 
. 4 

plek gepleeg moes gewees het. Die Reahtbank Amsterdam ver= 

Die ahauffeur se werksaamhede eindig gewoonlik teen 6 uur 
nm terwyl dit enkele male nog tot 8 uur nm duur. Die on= 
geluk het egter om 12 uur middernag plaasgevind. Dit blyk 
duidelik dat die hof se beslissing grootliks be!nvloed 
was deur die feit dat die ongeluk op hierdie middernaahte= 
Zijk uur plaasgevind het. Moontlik is dit as gevolg van 
die genoemde uitlating van die HR se beslissings hierbo op 
531. 

2 In ooreenstemming met hierdie beslissing is ook die van die 
Rb Breda 10-9-1963 VR 1965 no 21. 

3 Kortliks word hiervan melding gemaak in die OD Band II Af= 
deling IV no 160. 

4 In Rb Rotterdam 11-4-1958 VR 1959 no 116 word die werkge= 
wer ex artikel 1403(3) B.W. teenoor eiser aanspreeklik ge= 
hou toe eg se werknemer gedurende sy rustyd eiser se voer= 
tuig nalatiglik beskadig het toe hy dit van die plek waar 
hul wou sokker speel, verwyder het • ••• (I)n aasu (was) de 
handeZingen van D (werknemer) gedurende de sahafttija 
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klaar in hierdie verband: Bij toepassing van art. 1403 lid 

3 B.W. moet niet iedere ~erkzaamheid van de ondergeschikten 

afzonderlijk doch het geheeZ van ~erkzaamheden, ~aartoe zij 

~orden gebruikt, met inbegrip van rust- of schaftijden, ~el= 

ke zij op of in de nabijheid van het ~erk doorbrengen, ~or= 

den bezien. 5 Ret die ongeval egter na werkstyd plaasgevinC. 
6 

lyk dit asof die vereiste verband baie selde aangeneem word. 

Reise na die werk lewer egter 'n moeilike probleem. Dit is 

baie aanneemliker om 'n verband te sien tussen ongeluk en 

werksaamhede in 'n geval waar die werknemer op pad was na sy 

·werk as in die geval waar hy na sy huis reis. In elk geval 

word vereis dat die ongeluk na die werksplek tog een of ander 

verband met die werk moet he. In die enigste beslissing wat 

ek kon opspoor wat direk op hierdie punt is, 7 is byvoorbeeld 

vereis dat die ongeluk (of ander onregmatige daad) nie 'n 

•..••.. een op zichzelfstaande geval moes gewees het nie, 

maar "iets" te doen moes gehad het met die ander se werk. 

Die voorbeeld wat daar genoem word is dat die werknemer skie= 

4 bepaaZdeZijk zijn aan te merken als verricht in de ~erkzaam= 
heden ~aartoe hij ~erd gebruikt, nude schafttijd ... op 
(gedaagdes) terrein en ~el in de onmiddeZZijke nabijheid 
van haar fabrieksgebou~ ~erd voorgebracht, mitsdien feite= 
lijk binne het bereik van·haar controle. Vergelyk ook 
noot 2 onder Rb s'Gravenhage 10-6-52 VR 1956 no 39. 

5 Rb Amsterdam 18-1-1949 NJ 1949 no 534. 

6 Vgl Hof s' Gravenhage 19-4-1963 NJ. 1964 no 407; Rb Rotter= 
dam 17-2-1954 NJ 1955 no 78; Rb Amsterdam 24-12-1935 NJ 
1936 no 848; Veral Hof Amsterdam 30-5-1968 NJ 1969 no 
244. Moontlik is die verklaring hiervoor te vinde in die 
aanhaling uit die beslissing in vn 5 b hierbo genoem. Ge= 
durende die dag se werk, selfs in rustyd, het die werkge= 
wer feitelik binne het bereik., kontrole of beheer oor die 
werknemer. 

7 Ktg Leiden 5-12-1952 NJ 1953 no 303. 
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.lik na sy werkspZek afgedraai het en daardeur 'n ongeluk 

veroorsaak het, of dat hy met materiaal wat vir sy werk be= 

stem is, 'n verkeerde manoeuvre uitgevoer het en dit as oor= 
8 saak van skadelike gebeure aangemerk kan word. Daar is eg= 

ter aanduidings dat die regspraak in hierdie gevalle sal 

steun op ongevalleversekeringsake waar hierdie tipe probleem 

meer dikwels voorkom. 9 In hierdie verband sal die feit dat 

die werknemer reeds die werksperseel bereik bet, of in die 

nabyheid daarvan is, 'n baie belangrike rol by die vasstelling 
10 van aanspreeklikheid speel. 

2.2.2.2.2 Brandskade deur ondergeskiktes veroorsaak 

Volgens die regspraak sal 'n werkgewer aanspreeklik gehou 

word indien dit deel van die ondergeskikte of werknemer se 

werksaamhede is om met ontvlambare vloeistowwe of gasse te 

wer~ en hy in die nabyheid daarva~ rook en 'n brand on~staan~ 1 

Dit is egter nie seker nie of die werkgewer ook aanspreeklik 

sal wees indien die werknemer in die loop van die uitvoering 

van.ander verpligtinge rook en 'n brand daardeur ontstaan. 

Moontlik sal dit bevestigend beantwoord kan word indien die 

8 Volgens Schut (aw 290) is deur hierdie voorbeelde gepoog 

~m steun te vind by die administratiewe regspraak i v m die 
vraag of ••. een·verband niet een dienstbetrekking aZs be= 
doeZd in art 1 van de OngevaZZenwet 1921 kan werden gespro= 
ken. Schut waarsku egter dat hierdie neiging tot onjuiste 
resultate, wat die privaarteg betref, kan lei. Tog hied 
hy self nie 'n duidelike riglyn aan nie. 

9 Vgl die vorige vn. 

10 Schutt a pen sien die Anglo-Amerikaanse reg op 500 ev, 
hierbo. 

II Vgl Hof s 1 Hertogenbosah 15-5-1956 NJ 1956 no 585; Hof 
Amsterdam 9-5-1952 NJ 1952 no 638. 

536 



ondergeskikte gedurende sy dienstyd en op die pZek waar hy 

veronderstel is om sy werk te verrig, rook en daardeur brand= 

skade veroorsaak word. 12 Hier word egter dieselfde probleem 

as in die Anglo-Amerikaanse reg aangetref. 13 Het roken van 

een sigaret heeft op zich zeZfweinig met de dienstbetrekking 

te maken. 14 Haar bring die aard van die ondergeskikte se 

werk 'n verhoog~ brand of ontploffingsmoontlikheid mee, dan 

sal die onversigtige rokery deur die werknemer die werkgewer 

wel ex artikel 1403(3) aanspreeklik stel. 15 

2.2.2.2.3. Skade deur 'n ondergeskikte veroorsaak tydens 'n 

afwyking van sy opdrag of werk 

Die bogenoemde faktore van pZek en tyd van pleging van die 

onregmatige daad, speel 'n groot rol in daardie gevalle waar 

'n werknemer of ondergeskikte die voertuig van sy werkgewer 

of opdraggewer sonder toestemming gebruik of ongemagtigde 

afwykings van gespesifiseerde roetes maak. In hierdie geval= 

le speel die doel van die afwyking selde enige betekenisvolle 

rol maar wel die tyd van die skadelike gebeure 16 en die plek 

12 Sien Hofmann-Drion-Wiersma Verbintenissenrecht 259 vn 5 
daar. Hulle rapporteer· egter dat in ongevalleversekering= 
sake ontken is dat dergelyke skades 'n voldoende verband 
met die diensbetrekking het. Volgens die skrywers is dit 
nie noodwendig die posisie wat· privaatregtelike aanspreek= 
likheid betref nie. Wat die posisie egter definitief is, 
gee hulle, asook ander skrywers, nie aan nie. Die beslis= 
sings hieroor is blykbaar dan ook beperk tot die in vn 
16 hierbo genoem. 

13 Sien 496 ev hierbo. 

14 Hofmann-Drion-Wiersrua aw 259 vn 5. 

15 Vgl Hofmann-Drion-Wiersma t a p. 
16 In die Anglo-Amerikaanse reg word hierdie gevalle gewoonlik 

frolic and detour cases genoem (sien hierbo op 490 ev ) • 
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waar dit plaasgevind het. 17 

.. In die beslissing van die Hof Amsterdam op 30 Desember 1964 18 

was dit die ondergeskikte se (stilswyende) opdrag om die her= 

stelde motor van 1 n klant van sy opdraggewer (garage-eienaar) 

na die klant se huis terug te ~eem. Gedurende hierdie reis 

wyk hy egter van die direkte roete af met die doel om iets 

in sy eie belang te doen. Gedurende hierdie afwyking bestuur 

hy nalatig en beskadig die klant se motor. Die hof hou die 

opdraggewer van die bestuurder te.enoor die klant (eiser) aan= 

spreeklik. Die hof motiveer sy beslissing deur aan te voer 

dat die afwyking nie groot was nie, en dat'die aard van die 

bestuurder se opdrag sodanig was dat dit hom die geZeentheid 

verskaf het om .•• een kZeine omweg voor een partiauZiere 

boodsahap te maak. Die rit gedurende die omweg staan daarom 

in 'n noue verband met die uitoefening van die bestuurder se 

taak. Sy optrede kan daarom steeds as in de werkzaamheden 

kragtens artikel 1403(3) B.W. beskou word. 19 In ooreenstem= 

ming hiermee is ook die beslissing van die Hof s'Gravenhage 
op 25 Junie 1934. 20 Die werknemer van die verweerder bet op= 

drag ontvang om een van die verweerder se direkteure na Rot= 

terdam te vervoer. By hul aankoms daar gee die direkteur die 

werknemer opdrag om die motor na Haarlem te neem vi~ herstel= 

werk waarna hy na Rotterdam moes terugkeer om hom (die direk= 

teur) terug te neem. In plaas daarvan om regstreeks terug te 

ry van Haarlem na Rotterdam, neem die bestuurder 'n omweg na 

17 HR 1-2-1957 NJ 1957 no 175. 

18 NJ 1966 no 250. 

19 Vgl ook OD Band II Afdeling V no 67 en Afdeling IV nol41. 

20 NJ 1934 1509. 
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Haarlem via Scheveningen en Den Haag. Hy veroorsaak 'n bot= 

sing·gedurende hierdie rit. Die hof van eerste instansie. 

was van mening dat hier nie sprake was van 'n betreklik gerin= 

ge afwyking van die gespesifiseerde roete nie sodat nie bevind 

kon word dat 'n verband tussen opdrag en onregmatige daad be= 

staan nie. Die hof van appiH bevipd egter dat die opdrag aan 

die werknemer of bestuurder ••• he~ zoveel V!yheid liet, dat 

een betreklijk gering misbruik daarvan, ... niet kan geacht 

worden een zozeer buiten de opdracht vallende handeling te 

zijn. Dit lyk dus asof daar in die Nederlandse reg in hierdie 

verband gelet word op die graad van afwyking. Ook hier skep 

dit.die probleem dat verskillende sienings kan bestaan oor 

wanneer die graad van afwyking genoegsaam is om die vereiste 

verband op te he£. 1 Hieroor is uit die aard van die saak geen 

b h l 'k . 1 b' d . 2 e oor 1 e r1g yn aan te 1e n1e. 

2.2.3 Die bepaling van die Ontwerp Burgerlijk Wetboek 

Artikel 8(1) lui: Indien een.ondergeskikte, ter vervulling 
' . 

van de hem opgedragen taak handelend, aan een derde door een 

fout schade toebrengt, is degene in wiens dienst hij is, aan= 

sprakelijk, onverminderd de aansprakelijkheid van de onderge= 

geschikte zelf. 3 

Dit blyk dat die bedoeling.van die opstellers met die onder= 

streepte gedeelte was om in 'n geval van 'n particuliere werk= 

gewer, die aanspreeklikheid te beperk tot gevalle waar die on= 

dergeskikte die opgedraagte werk op 'n skuldige wyse uitge= 

voer het. Hul argumente hiervoor is die volgende: Het eerste 

2 

Sien die Anglo-Amerikaanse reg op 492 hierbo. 

Vgl bv die opmerkings van w ar Davis in die Suid-Afrikaanse 
app(Hhofbeslissing in Feldman v MaU 194~ AD 773 bespreekin 
hoofstuk 6 par 3,2,3,2, hieronder en Atiyah (Vicarious Liabi~ 
lity 254). 539 



Zid steZt aZs aZgemene regeZ voorop dat de principaaZ aZZeen 

aansprakeZijk is aZs de ondergeschikte de schade toebracht 

"ter vervuZZing van de hem opgedragen taak handeZend". De 

· Hoge Raad heeft deze eis voor de aansprakeZijkheid van de 

meester kragtens artikeZ 1403 derde Zid B. w. verwo:rpen en 

aaarmede, op het voetspoor van de hoogste rechtsaoZZeges van 

Frankrijk en BeZgie, een ruimer aansprakeZijkheid van de mees= 

ter in de wet geZezen. VerschiZZende argumenten zijn voor 

deze ruimere aansprakeZijkheid aangevoerd. Vooreerst zou zij 

daarom niet onbiZZijk zijn, omdat de meester deze schadever= 

goedingspZicht aZs een bedrijfsrisico heeft te zien, dat hij, 

aZ dan niet via een aansprakeZijkheidsverzekering, op zijn 

afnemers kan ajWenteZen door het in de aan hem berekenen prij= 

zen in te caZcuZeren. Voort zou de historische ratio van des 

meester8 aansprakeZijkheid - de gedachte dat derden de meester 

en aZ diens ondergeschikten aZs een zekere eenheid kunnen be= 

sahouwen - geenzins medebrengen dat deze aansprakeZijkheid be= 

perkt zou bZijven tot schade toegebracht bij handeZingen 

ter vervuZZing van de opgedragen taak verriaht. Deze argumen= 

ten zijn deugdeZijk wanneer het betreft onreahtmatige daden 

gepZeegd door ondergesahikten van ondernemingen, niet eahter 

voor onrechtmatige daden van personeeZ in dienst van particu=. 

Zie~n. 4 

·wanneer die aanspreeklikgestelde dus die owerheid of 'n onder= 

neming is, bepaal artikel 9(1) en (2) dat bulle aanspreeklik 

bet hom aangesluit·by die kritiese opmerkings van war Davis. 

3 Ek onderstreep. 

4 . Toe Ziahting 6 7 3. 

5 Sien ook ToeZiahting 673 en 674. 
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is •.• voor de onrechtmatiqe daad gepleegd door een ondergeschik= 

te, ook indien deze niet ter vervuUing van de hem opgedragen 

taak 1~andelende~ mits de kans op d8 d?.cd door de opdracht 
5 vergroot werd .•• 

2.2.4 Samevatting 

Die siening dat die vereiste verband tussen die pleeg van die 

onregmatige daad en die werksaamhede van die ondergeskikte 'n 

funksionele verband moet wees, gaan, in die lig van verskeie 

beslissings, nie op nie. 'n Funksionele verband bestaan nog 

in 'n geval waar die ondergeskikte sy opdrag, werk of verplig= 

tinge op 'n onregmatige en skuldige wyse uitvoer en dit die 

ciorsaak van die eiser se skade was. Sodra dit egter duidelik 

is dat aanspreeklikheid buite-om.hierdie gevalle voorkom, is 

daar van 'n funksionele verband nie sprake nie. Die implimen= 

tering van hulpmiddels soos die aard van die delik, die plek 

van pleging_daarvan, die tyd van pleging daarvan en die mid= 

dels waarmee die delik gepleeg word, het noodwendig tot ge= 

volg gehad dat middellike aanspreeklikheid bevind was in ge= 

valle waar geen funksionele verband bestaan het tussen die 

werk van die ondergeskikte en d~e onregmatige daad nie. 1 'n 

Voorbeeld hiervan is die geval waar 'n werkgewer 'n motor tot 

die beskikking van sy werknemer stel met die doel dat di~ werk 

behoorlik verrig kan word en die werkgewer middellik aanspreek= 

lik gehou word vir die nalatige bestuur deur die werknemer 

wanneer hy die motor in eie belang gebruik nadat hy sy werk 
2 afgehandel het. Ander voorbeelde is die gevalle waar 'n werk= 

Sien hierbo 522 ev. 

2 Sien hierbo 529 ev. 
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gewer middellik aanspreeklik gebou word vir die onregmatigc 

dade deur werknemers gepleeg op die werksperseel tydens rus= 

periodes3 en ook die gevalle waar 'n werknemer 'n onregmatige 

daad gepleeg bet tydens 'n afwyking van sy verpligtinge in 
4 eie belang. Soos in die Anglo-Amerikaanse reg, speel die 

graad van afwyking blykbaar ook bier 'n rol. 

Dit is interessant om daarop te let dat die reels met betrek= 

king tot brandskade deur nalatige rokery veroorsaak, ook, in 

die Anglo-Amerikaanse reg, 'n afsonderlike groep vorm en nie 

noodwendig in ooreenstemming is met die ander reels nie. Die 

reel is ook dat die werkgewer blykbaar slegs aanspreeklik sal 

wees indien sy ondergeskikte sou rook terwyl by besig is om 

met ontvlarnbare gasse, vloeistof of materiaal te werk ooreen= 

k . 1' . 5 omst~g sy verp ~gt~nge. 

Weens hierdie verskillende reels met betrekking tot die ver= 

eiste verband, is die meer aanvaarbare standpunt dat 'n kousa= 

le verband en nie 'n funksionele verband nie, vereis beboort 

te word tussen die skadeveroorsakende handeling en die werk, 

. opdrag of verpligtinge van die dader. Die standpunt van Bloem= 

bergen en Koster is egter meer gerig op die vasstelling van 

di~ omvang van aanspreeklikheid en is dus nie bier bruikbaar 
. 6 . b' k . k h . 7 . n~e. Hommes se teor~e van o Je t~ewe ansver og~ng ~s re= 

levant maar bied myns insiens nie 'n beboorlike aanspreeklik= 

beidsbeperkende maatstaf nie. In hierdie opsig is die stand= 

punt van Bloembergen en Koster relevant. Myns insiens is bul= 

le standpunt egter te vaag en daarom onbruikbaar.
8 

3 Sien bierbo 534 ev. 6 Sien bierbo 512 ev. 

4 Sien hierbo 537 ev. 7 Sien hierbo 98 ev. 

5 Sien hierbo 536 ev. 8 Sien hierbo 520. 
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