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Stelt u zich eens voor dat u in het bezit bent van enkele prachtvalken, 
waaronder een uiterst zeldzaam exemplaar uit Zuid-Amerika. We 
noemen hem voor het gemak Paco. U heeft de valken met name 
gekocht om later te verkopen. En u laat de verzorging van deze vogels 
over aan een professioneel valkenier. Op een mistige zondagochtend 
laat de valkenier per ongeluk de kooi van Paco openstaan. Paco ziet 
zijn kans schoon en vliegt weg. De valkenier kijkt uit het raam en ziet 
de vogel in de verte vrolijk vliegen. Maar het ergste moet nog komen. 
Dan hoort hij twee schoten; niet ver van hem vandaan valt Paco dood 
op de grond.

 CAUSALITEIT IN HET 
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

E
r is overduidelijk schade. 
Paco, uw parel uit het 
nest, is immers niet 
meer. Verder hebben in 
ieder geval de jagers die 
de schoten afvuurden, 

zich onrechtmatig gedragen. En valt 
de valkenier wellicht nog wat te 
verwijten? 
 Nu de aangerichte schade het 
gevolg kan zijn van de handelingen 
van verschillende personen en/of 
van omstandigheden die voor hun 
rekening komen, rijst de vraag of al 

CAUSALITEIT IN EXPLOSIEVE VOGELVLUCHT DEEL 1

Dit artikel probeert u op beel-
dende wijze meer inzicht te 
geven in de abstracte materie 
van de juridische causaliteit. 
Het artikel is een tweeluik. Het 
eerste deel van dit tweeluik 
behandelt in vogelvlucht (een 
deel) van de causaliteit in het 
aansprakelijkheidsrecht. De cau-
saliteit in het verzekeringsrecht 
kent haar eigen dynamiek. In het 
volgende deel van dit tweeluik, 
zal dat onderwerp wederom in 
vogelvlucht aan bod komen.
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deze personen aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor de gehele 
schade of een deel daarvan. 
 Een belangrijke, maar vaak on-
dergesneeuwde, vraag is of er cau-
saal verband is tussen de handelin-
gen van de verschillende personen 
en de schade. 
 Voordat we met voorbeelden 
gebaseerd op bovenstaande casus 
kijken naar de zogenaamde meer-
voudige causaliteit, is het van be-
lang te schetsen wat de basis is van 
de causaliteit in het aansprakelijk-
heidsrecht. 

CAUSALITEIT IN HET ALGEMEEN
De aangesproken partij is slechts 
verplicht de schade te vergoeden 
die het gevolg is van zijn wanpresta-
tie of onrechtmatige daad. Art. 6:98 
BW geeft antwoord op de vraag 
wanneer het vereiste causale ver-
band aanwezig is.
In het kader van de causaliteit 
dienen twee fasen te worden onder-
scheiden:
a. de fase van de vestiging van aan-

sprakelijkheid; en
b. de fase van de omvang van de 

aansprakelijkheid. 
In de eerste fase gaat het om de 
vraag of er aansprakelijkheid is. 
Deze vraag beantwoordt men met 
behulp van het conditio sine qua 
non-criterium: a is de oorzaak van 
b, indien b zonder a niet aldus zou 
zijn voorgevallen. Bekeken moet 
worden of het schadevoorval ook 
zou zijn ontstaan in de hypotheti-
sche situatie zonder de fout. Zou 

zonder de verwondingen Paco ook 
op dat moment overleden zijn? De 
leer is erop gericht te onderzoeken 
of tussen de omstandigheden waar-
voor iemand aansprakelijk wordt 
gesteld en de geleden schade feite-
lijk causaal verband bestaat. 
 Bij de tweede fase wordt beoor-
deeld hoever die aansprakelijkheid 
strekt. In deze omvangsfase wordt 
de aansprakelijkheid van degene die 
verplicht is de door hem aan een 
ander toegebrachte schade te ver-
goeden, op een redelijke wijze be-
perkt. De maatstaf die men daarbij 
hanteert is de redelijke toerekening, 
die is vastgelegd in art. 6:98 BW. 

Op grond van 
dit artikel vindt 
toerekening 
plaats mede 
aan de hand 
van de aard 

van de aansprakelijkheid (schuld-
aansprakelijkheid versus risicoaan-
sprakelijkheid) en de aard van de 
schade (letselschade versus zaak-
schade). 
 In de literatuur1 is op basis van de 
bestaande jurisprudentie het vol-
gende beslisschema afgeleid:
- Is het gevolg normaal, typisch in 

de lijn der verwachtingen? Zo ja, 
dan vindt toerekening plaats;

- Is het gevolg echter abnormaal of 
buiten de lijn der verwachtingen 
(denk aan de gevolgen van een 
geestelijke of lichamelijke kwets-
baarheid of een medische fout 
bij behandeling van een primair 
letsel, een tweede ongeval)? Dan 

vraagt toerekening om een na-
dere rechtvaardiging;

- Deze nadere rechtvaardiging kan 
gevonden worden in de aard van 
aansprakelijkheid (schending van 
verkeers- of veiligheidsnormen, 
risicoaansprakelijkheid met een 
ruime beschermende strekking), 
de aard van de schade (het gaat 
om letselschade bijvoorbeeld), 
de grote mate van schuld of een 
combinatie van dergelijke facto-
ren. 

We gaan terug naar fase I en laten 
in het vervolg van dit artikel fase II 
voor wat het is. 

MEERVOUDIGE CAUSALITEIT
Van meervoudige causaliteit wordt 
gesproken bij die situaties die 
gemeen hebben dat er meerdere 
(potentiële) oorzaken in het geding 
zijn. 
 Een aantal situaties is van elkaar 
te onderscheiden. Aangezien het 
vrij abstracte materie betreft, verle-
vendigen we deze situaties aan de 
hand van de casus met valk Paco en 
variaties op deze casus. 

SAMENLOPENDE OF 
SAMENWERKENDE OORZAKEN
Stel, bij de autopsie van Paco komt 
vast te staan dat de linkervleugel is 
geraakt door een kogel van Jager I 
en de rechtervleugel door een ko-
gel van Jager II. Verder komt vast 
te staan dat Paco met slechts één 
geraakte vleugel nog op zijn pootjes 
zou zijn geland en dat de geraakte 
vleugel helemaal hersteld zou zijn. 
 Samen veroorzaken de in het ge-
ding zijnde oorzaken dus de schade. 
Met andere woorden, beide oorza-
ken zijn noodzakelijk, in die zin dat 
wanneer er een wordt weggedacht, 
de schade (de dood van Paco) niet 
zou zijn ingetreden.
 De vraag doet zich daarna wel 
voor hoe de aansprakelijkheid van 
de jagers onderling moet worden 
geregeld. De wetgever heeft dit 
geregeld2. De jagers zijn in dit geval 
beiden hoofdelijk aansprakelijk voor 
de schade. Ten aanzien van hun 
interne draagplicht geldt in beginsel 
een 50-50-verdeling, tenzij er om-
standigheden zijn die in een andere 
richting wijzen3. 
 De valkenier heeft wanprestatie 
gepleegd door de kooi open te laten 
staan. Te betogen valt dat ook de 

De jagers zijn in dit 
geval beiden hoofdelijk 
aansprakelijk voor de 
schade

»
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digheid zich voordeed. Aangeno-
men dat vast komt te staan dat Paco 
door de vergiftiging waardeloos zou 
worden, kunnen de jagers niet nog-
maals de vermogensschade hebben 
veroorzaakt6. 
 Dit is evenwel slecht nieuws voor 
de valkenier die het deurtje open 
heeft laten staan. Hij staat er nu in 
zijn eentje voor om de schade als 
gevolg van de dood van Paco aan u 
te vergoeden. Immers, als de kooi 
niet zou zijn opengelaten, zou Paco 
nooit het vergiftigde muisje hebben 
kunnen eten. 

HYPOTHETISCHE CAUSALITEIT
Maar wat nu als een kwajongen, 
enkele dagen na het neerschieten 
de schuur waarin de kooi van Paco 
staat, in brand steekt en de jagers 
zich vervolgens verweren met de 
stelling dat Paco in de hypothetische 
situatie dat zij Paco niet hadden 
neergeschoten, Paco toch zou zijn 
gestorven door de brand. 
 In dat geval is alleen degene die 
voor de eerste gedraging verant-
woordelijk is, aansprakelijk voor 
de schade7. De tweede daad heeft 
namelijk niet daadwerkelijk schade 
aangericht. En wie geen schade 
veroorzaakt, is niet aansprakelijk. 

WORDT VERVOLGD: CAUSALITEIT 
IN HET VERZEKERINGSRECHT
In de volgende editie van de Beurs-
bengel zal ik aandacht schenken aan 
de causaliteit in het verzekerings-
recht.  l

Mr. F. (Flip) van Huizen Jr.
De auteur is advocaat bij Van Huizen Law 
te Rotterdam.
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schadevergoeding, 2018, p. 302, nr. 224a. 
2 Zie artikel 6:102 BW lid 1. 
3  HR 18 december 2009, NJ 2012/614 

(Londen/Delta Lloyd). 
4  Een voorbeeld waar dit verweer niet op-

gaat, is de situatie dat een garagehouder 
na een APK-keuring een auto naar buiten 
rijdt, parkeert en per ongeluk de sleutels 
in het contact laat zitten. Vervolgens 
wordt de auto gestolen. Zowel de gara-
gehouder als de dief zijn aansprakelijk 
voor de schade. 

5  Tjong Tjin Tai, ‘Meervoudige causaliteit’, 
WPNR 2018,7186

6  Echter, stel dat Paco binnen de voor-
noemde drie dagen een prijs zou hebben 
gewonnen als mooiste valk van het dorp, 
althans een kans op een prijs had, wordt 
deze (kans)schade uitsluitend veroor-
zaakt door de jagers.

7 Asser/Sieburgh 6-II 2017/87.

valkenier aansprakelijk is voor de 
door u geleden schade. Immers, 
wordt ofwel de wanprestatie van de 
valkenier ofwel de onrechtmatige 
daad van beide jagers weggedacht, 
dan kon de schade niet intreden. De 
valkenier kan daartegen inbrengen 
dat deze situatie een uitzondering 
op de regel is, aangezien de on-
rechtmatige daden van de jagers 
niet aan hem kunnen worden toege-
rekend, omdat de handelingen van 
de jagers niet voorzienbaar volgden 
op het maken van zijn fout4.

AFZONDERLIJKE OORZAKEN
Voorgaande zou niet anders zijn 
als de schade door de twee jagers 
afzonderlijk was veroorzaakt. In die 
zin dat ieders handelen onafhanke-
lijk van de andere schade veroor-
zaakt. Bijvoorbeeld als beide kogels 
het hart van Paco hadden getroffen.
 Wel zorgt de gewone toets van 
conditio sine qua non-verband 
(csqn-verband) hier voor problemen. 
Voor elke oorzaak geldt namelijk dat 
als de oorzaak afzonderlijk wordt 
weggedacht, het schadevoorval zich 
toch zou hebben voorgedaan. Als 
sprake is van afzonderlijke oorza-
ken, wordt de test zo toegepast dat 
beide oorzaken worden weggelaten: 
als het schadeongeval dan niet zou 
hebben plaatsgevonden, is er met 
beide oorzaken csqn-verband5.

ALTERNATIEVE CAUSALITEIT
Stel nu: de jagers schieten gelijktij-
dig op Paco en raken niet de vleu-
gels, maar één kogel raakt Paco in 

zijn hart en hij 
sterft meteen. 
Het is alleen 
onduidelijk van 
welke jager de 
kogel afkomstig is. 
 Voor dit bewijsprobleem is art. 
6:99 BW geschreven. Dit artikel 
bepaalt dat ieder van de potentiële 
veroorzakers van de schade aan-
sprakelijk is, tenzij hij bewijst dat 
deze schade niet door zijn daad is 
veroorzaakt. De bewijslast ter zake 
van het conditio sine qua non-ver-
band tussen daad en schade wordt 
in dit geval omgekeerd. In beginsel 
rust de bewijslast bij de schadelij-
dende partij, maar hier komt de 
bewijslast bij de mogelijke daders te 
liggen.

NA ELKAAR VOLGENDE 
OORZAKEN
We hebben nu de situatie dat Paco 
na zijn ontsnapping uit zijn kooi, 
maar voordat hij wordt neergescho-
ten, een muisje heeft verorberd. Als 
dat muisje zijn buikje vol had met 
rattengif en als komt vast te staan 
dat Paco ook zonder te zijn neer-
geschoten binnen drie dagen zou 
sterven, kan betoogd worden dat 
het neerschieten de causaliteit van 
de vergiftiging ‘onderbreekt’, terwijl 
de vergiftiging de causaliteit van het 
neerschieten ‘voorkomt’. 
 In de literatuur wordt aangeno-
men dat beslissend is of de schade 
waarvan vergoeding wordt gevor-
derd nog kon worden aangericht op 
het moment dat de tweede omstan-

Hier komt de bewijslast 
bij de mogelijke daders te 
liggen




