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2.3 De onrechtmatige daad
Een schematische weergave van de onrechtmatige daad ziet er als volgt uit:

Voor het aannemen van een onrechtmatige daad dient, zoals blijkt uit voorgaand schema, te zijn voldaan aan vijf
cumulatieve vereisten:
1. Onrechtmatigheid: uit de wet volgt dat de persoon die door onrechtmatig handelen of nalaten schade aan
een ander toebrengt, aansprakelijk kan worden gesteld. De wet noemt drie vormen van onrechtmatige daden
(art. 6:162 lid 2 BW):
● inbreuk op een recht;
● doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht; en
● doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer
betaamt. Deze norm wordt ook wel aangeduid als de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm of de
maatschappelijke betamelijkheidsnorm en is door de Hoge Raad voor het eerst geformuleerd in het
Lindenbaum/Cohen-arrest.29 Pas sinds 1992 is deze norm in de wettekst opgenomen.
29

HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (Lindenbaum/Cohen), O., t.a.v. het eerste middel.
25
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Een handelen of nalaten dat onder één of meer van voornoemde vormen valt, is echter niet onrechtmatig
als daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat (zie par. 2.4.4).
2. Toerekenbaarheid: de onrechtmatige daad moet kunnen worden toegerekend aan de pleger. Een
toerekenbare onrechtmatige daad wordt een 'fout' genoemd. Toerekening is mogelijk op drie gronden:
● schuld: verwijtbaar en vermijdbaar handelen;
● de wet: toerekening op grond van art. 6:164 en art. 6:165 lid 1 BW; en
● de verkeersopvattingen.
De aanwezigheid van een schulduitsluitingsgrond brengt mee dat de onrechtmatige daad niet aan de pleger
kan worden toegerekend (zie par. 2.5).
3. Relativiteit: voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is pas plaats indien de geschonden
norm strekt tot bescherming van de benadeelde tegen schade zoals hij die heeft geleden.
4. Schade: de benadeelde kan de pleger van de onrechtmatige daad slechts aansprakelijk stellen als door deze
daad schade is ontstaan.30 De schade kan bestaan uit vermogensschade of ander nadeel, ook wel immateriële
schade genoemd (art. 6:95 BW).
5. Causaliteit: er moet een causaal verband bestaan tussen de toerekenbare onrechtmatige daad en de schade
van de benadeelde. Dit wordt het csqn-verband genoemd. Indien de schade ook zonder de onrechtmatige
daad zou zijn ingetreden, is niet aan het causaliteitsvereiste voldaan.
Voordat de vijf vereisten van een onrechtmatige daad verder worden uitgewerkt, is het van belang eerst de
algemene regels omtrent het bewijsrecht kort te bespreken.

2.3.1

Stelplicht en bewijslast bij onrechtmatige daad

In het kader van de overzichtelijkheid wordt de stelplicht en bewijslast verdeeld in:
● de stelplicht en bewijslast in algemene zin; en
● de stelplicht en bewijslast ten aanzien van de onrechtmatige daad.
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De hoofdregel van het bewijsrecht is: "wie moet stellen, moet bewijzen" (of (te) simpel gezegd: "wie stelt, bewijst").
Dit houdt in dat de benadeelde partij moet stellen en, bij voldoende betwisting van die rechtsfeiten door de
wederpartij, moet bewijzen dat de gedaagde een onrechtmatige daad heeft gepleegd en hij daardoor schade heeft
geleden (art. 150 Rv). Dit heet de bewijslast.
Als de gedaagde voldoende twijfel zaait over de door eiser gestelde rechtsfeiten, dan zal de eiser de gestelde
rechtsfeiten moeten bewijzen. Bewijzen in het civiele recht houdt in dat feiten voldoende aannemelijk moeten
worden gemaakt. Blijft de rechter vervolgens twijfelen over de aannemelijkheid van de rechtsfeiten (dit heet non
liquet), dan pakt dit nadelig uit voor de eiser (de partij op wie de bewijslast rust). Dit heet het bewijsrisico.
Als de gedaagde echter geen of onvoldoende twijfel zaait, dan moet de rechter de gestelde rechtsfeiten (in beginsel)
vanwege onvoldoende betwisting als vaststaand aannemen (art. 149 lid 1 Rv). Dit is een belangrijk aspect van
processuele partijautonomie. De civiele rechter is hierin lijdelijk.31

2.3.1.2 De stelplicht en bewijslast ten aanzien van de onrechtmatige daad
Als algemene vuistregel kan worden aangenomen dat de eiser stelplicht en bewijslast heeft ten aanzien van de
onrechtmatigheid van het doen of nalaten, de toerekenbaarheid, schade en causaliteit.32 Deze algemene vuistregel
is in zijn eenvoud tegelijkertijd misleidend: het hangt van de onrechtmatigheidscategorie, het soort schade en de
omstandigheden van het geval af of stelplicht, bewijslast en bewijsrisico voor de genoemde elementen
daadwerkelijk bij de eiser liggen. Hoewel ook hier discussie over bestaat, geldt voor relativiteit als vuistregel dat de
benadeelde op het ontbreken hiervan een beroep moet doen. Verder ligt het op de weg van de aangesproken pleger
om de feiten te stellen en zo nodig te bewijzen die neerkomen op een beroep op een rechtvaardigingsgrond of
schulduitsluitingsgrond.
In de rechtspraktijk ontstaat vaak discussie over het causaal verband tussen de gebeurtenis en schade. Het
uitgangspunt is, zoals gezegd, dat ook daar eiser stelplicht en bewijslast voor heeft. Dit is slechts anders indien een
bijzondere regel van toepassing is die een andere verdeling van de bewijslast voorschrijft of wanneer de eisen van
redelijkheid en billijkheid dit meebrengen (dit volgt ook uit art. 150 Rv). Aan deze toepassing van een bijzondere
regel omtrent de bewijslastverdeling wordt pas toegekomen als de benadeelde de feiten, die hij aan zijn vordering
ten grondslag legt, voldoende aannemelijk heeft gemaakt (zie par. 2.8 en 2.9 in het bijzonder).

2.3.1.1 De stelplicht en bewijslast in algemene zin
De partij die een rechtsgevolg wil laten ontstaan (in dit geval: verbintenis tot betalen van schadevergoeding), moet
daartoe op grond van de regels van het burgerlijk procesrecht zelf de rechtsfeiten aandragen (dit volgt uit art. 24
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv)). De eiser zal dan ook de benodigde rechtsfeiten moeten
aandragen. Dit heet de stelplicht.

31

32

30

26

Hier geldt de nuance dat in uitzonderlijke gevallen dreigende schade voldoende kan zijn, bijv. wanneer iemand een
publicatie wil voorkomen.

De fundamentele en langslepende discussie over dit onderwerp in de rechtsliteratuur wordt in dit boek onbesproken
gelaten.
Op deze vuistregel bestaan legio nuanceringen die hier onbesproken blijven. Voor een heldere uiteenzetting van de
stelplicht en bewijslast bij onrechtmatige daad wordt verwezen naar R.J.B. Boonekamp, Stelplicht & Bewijslast
commentaar op art. 6:162 BW (over de onrechtmatigheid en toerekenbaarheid), commentaar op art. 6:97 (over de
schadebegroting), commentaar op art. 6:98 BW (over de causaliteit) en commentaar op art. 6:163 BW (over het
relativiteitsverweer), Deventer: Wolters Kluwer.
27
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2.4 Onrechtmatigheid
Een schematische weergave van onrechtmatigheid in de zin van art. 6:162 lid 2 BW ziet er als volgt uit:

2.4.1

Inbreuk op een subjectief recht

Als iemand een inbreuk maakt op andermans recht, is dit in beginsel onrechtmatig. Het gaat hierbij enkel om
inbreuken op subjectieve rechten. Subjectieve rechten geven aan de bezitter van die rechten bepaalde bevoegdheden.
Zo omvat het eigendomsrecht de bevoegdheid om een zaak te gebruiken en daarover te beschikken, zoals het
verkopen van een zaak. Subjectieve rechten moeten worden onderscheiden van objectieve rechten. Objectieve rechten
omvatten alle rechtsnormen die zijn neergelegd in wetgeving, verdragen, jurisprudentie en andere rechtsbronnen.
Deze rechten komen dus niet specifiek toe aan één (rechts)persoon.
Er bestaan twee categorieën subjectieve rechten:
1. Absolute vermogensrechten: deze rechten hebben betrekking op goederen, zoals eigendom en een
exclusief gebruiksrecht. Onder eigendom worden mede verstaan intellectuele eigendomsrechten, zoals
auteursrechten, octrooirechten en merkenrechten. De absolute vermogensrechten zijn concreet
geformuleerd, waarmee wordt bedoeld dat duidelijk is wat het recht inhoudt waardoor het gemakkelijk te
beoordelen is of een inbreuk op het recht wordt gemaakt.
2. Persoonlijkheidsrechten: deze rechten worden voornamelijk ontleend aan grondrechten, zoals het recht
op lichamelijke integriteit, eer en goede naam, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vrijheid.33
Deze rechten zijn ruim en algemeen omschreven, waardoor het lastig te beoordelen kan zijn of een inbreuk
33
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