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Voorwoord 

 
In dit voorwoord wil ik uitdrukkelijk mijn promotor Prof. Dr. Marc Kruithof bedanken voor 

zijn vele waardevolle raadgevingen, suggesties en opmerkingen, die mij zéér geholpen 

hebben bij het schrijven en die –naar best vermogen- verwerkt werden in dit geschrift. In het 

bijzonder dank ik hem voor zijn voorstel van hypothese van impliciete (rechts)regel, ingeval 

de rechtspraak afwijkt van de equivalentieleer. Het voorstel werd in de Inleiding uitgewerkt. 

Prof. M. Kruithof verstaat de fijne kunst om op kernachtige wijze, inzicht en logica te 

brengen in een complexe materie, vervolgens de nagel op de kop te slagen en de richting 

met enthousiasme aan te wijzen. 

Van ganser harte, dank ik ook alle leden en medewerkers van de Rechtsfaculteit van de 

Universiteit Gent voor mijn opleiding als jurist en algemene vorming en niet te vergeten mijn 

medestudenten, sommigen zijn “compagnon de route” voor het leven geworden. Ik ben de 

Rechtsfaculteit dankbaar omdat ze mij de mogelijkheid heeft geboden een semester als 

Erasmus student door te brengen en te studeren aan de University of Surrey in Engeland. 

Een buitenlandse ervaring, kennismaking met een ander rechtssysteem en met collega 

juristen in opleiding van verschillende Europese landen, en zelfs ver daar buiten, opent je 

ogen als toekomstig jurist maar ook als mens. Het ontwikkelt de zin voor relativering –ook 

juridische- en samenhorigheid over territoriale en culturele grenzen heen.  
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Inleiding 
 

1. De artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek vormen de hoeksteen van het 

Belgische buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Ze bepalen dat: “Elke daad van de 

mens, waardoor aan een andere schade wordt veroorzaakt, verplicht diegene door wiens 

schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de 

schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn 

onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.” Naar Belgisch recht is men niet alleen aansprakelijk 

voor schade veroorzaakt door zijn eigen fout maar ook, volgens de artikelen 1384 tot 1386 

van het Burgerlijk Wetboek, voor schade “veroorzaakt” door zaken of personen waarvoor 

men instaat. Om de schade dus aan iemand te kunnen toerekenen en hem daarvoor 

aansprakelijk te stellen, vereist de wet telkens een causaal verband tussen de schade en de 

fout of een ander tot aansprakelijkheid aanleiding gevend feit.1 De wetgever geeft geen 

verdere uitleg over wat hij bedoelt met “veroorzaken” en welke causaliteitscriteria moeten 

toegepast worden.2 De rechters zullen dus deze criteria moeten ontwikkelen tijdens het 

rechtspreken.3  

2. Het vereiste van een causaal verband tussen fout en schade is logisch.4 Het zou bovendien 

niet aanvaardbaar of denkbaar zijn iemand aansprakelijk te stellen voor een schade zonder 

dat er enig verband zou bestaan tussen zijn fout en de ontstane schade5. H. De Page 

formuleerde het als volgt: “Le rapport de cause à effet est un élément constitutif essentiel 

de la responsabilité.  Même s’il y a faute et dommage, il n’y pas obligation de réparer, si 

entre les deux, il n’y a pas de relation causale.” 6 

3. Voor het vaststellen van het oorzakelijk verband tussen een fout en de schade past het 

Hof van Cassatie de equivalentieleer toe: de fout moet alleen een noodzakelijke voorwaarde 

zijn voor de in concreto ontstane schade.7 Ze moet m.a.w. slagen voor de conditio sine qua 

non-test: zonder die voorwaarde (de fout) kan een bepaald gevolg (de schade) zich niet 

                                                           
1
 H. BOCKEN, “Toerekening van aansprakelijkheid op grond van de equivalentieleer” in B. TILLEMAN en I. 

CLAEYS (eds.), Buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2004, (213) 215 (hierna verkort H. 
BOCKEN, Toerekening). 
2
 J.-L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 72. 

3 I. DURANT, “La causalité, simple trait d’union ou véritable variable d’ajustement?” in P. WERY (ed.), Droit des 

obligations: développments récents et pistes nouvelles, CUP volume 96, Luik, Anthémis,2007, (37) 39  (hierna 
verkort I. Durant, La causalité) 
4
 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen- Oxford, 

Intersentia, 2009. 
5
 R. SAVATIER, ”Une faute peut-elle engendrer la responsabilité  d’un dommage sans l’avoir causé ?”, Dall. 

1970, Chron. (123) 123.  
6
 H.DE PAGE, Traité élémentaire de droit civile Belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 959. 

7
H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht: buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 

en andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, die Keure, 2011, 72; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen- Oxford, Intersentia, 2009, 775. 
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voordoen, zoals ze zich in concreto voordeed.8 Elke fout, ook de kleinste, die een 

noodzakelijke voorwaarde is voor de schade, kan aanleiding geven tot aansprakelijkheid, 

zelfs in combinatie met de meest onwaarschijnlijke of onfortuinlijke samenloop van andere 

fouten9. 

4.  Door de conditio sine qua non-test te hanteren, waarbij wordt bepaald welke fouten een 

noodzakelijk voorwaarde zijn voor de schade, wordt de feitelijke causaliteit vastgesteld in 

het Belgische recht.10 Feitelijke causaliteit verwijst naar die fout, die moet aangenomen. 11 

worden als oorzaak van de schade en ze wordt “gemeten” met de conditio sine qua non-test. 

Aangezien alle noodzakelijke voorwaarden als juridisch gelijkwaardig beschouwd worden 

omwille van de equivalentieleer en het Hof van Cassatie geen verdere voorwaarden stelt, 

kan gezegd worden dat in het Belgische recht de feitelijke causaliteit samenvalt met de 

juridische causaliteit.12 

5. In deze masterproef wordt onderzocht of de feitelijke en juridische causaliteit steeds 

samenvallen, zoals de orthodoxie het wil, ofwel dat er uitzonderingen of afwijkingen bestaan 

op het “dogma” van de conditio sine qua non-test. Er zal ook onderzocht worden -in de mate 

van het mogelijke- of er misschien andere impliciete criteria dan de equivalentieleer, door 

de feitenrechters worden toegepast en door het Hof van Cassatie, wanneer het beslissingen 

van feitenrechters, die niet in overeenstemming zijn met de equivalentieleer, niet verbreekt. 

6. Bij het analyseren van eventuele uitzonderingen op de equivalentieleer en het zoeken 

naar een onderliggende impliciete (rechts)regel, zal ik beroep doen op een 

onderzoekshypothese, die mij werd voorgesteld door mijn Promotor Professor Marc 

Kruithof en die ik naar best vermogen interpreteer. Aangezien we een criterium zoeken voor 

rechtspraak waar de equivalentieleer niet wordt toegepast, verlaten we de geijkte paden 

van de conditio sine qua non-test. Deze hypothese maakt een onderscheid tussen twee 

verschillende relevante vragen. Vooreerst moet men zich afvragen of het relevante gedrag 

(de fout), de kans ex ante in abstracto op schade heeft verhoogd. Het antwoord op deze 

vraag is belangrijk om te bepalen of het gedrag al dan niet als foutief of onrechtmatig moet 

worden aanzien, dus los van de concrete omstandigheden en vooraleer de concrete schade 

zich realiseert. Ten tweede wordt nagegaan of dit gedrag (de fout) in deze omstandigheden 

de kans dat deze schade zich zou voordoen (dus het risico in concreto) al dan niet heeft 

verhoogd. Hoe men deze laatste vraag beantwoordt, is het relevante antwoord voor de 

causaliteitsbeoordeling of anders geformuleerd geeft een antwoord op de volgende vraag: 

                                                           
8
 Volgens I. DURANT werd de theorie van de conditio sine qua non-test ontwikkeld door de Engelse filosoof J. S. 

MILL voor het bestuderen van wetenschappelijke fenomenen zie I. DURANT, La causalité, supra noot 3, 64. 
9
 I. BOONE, “Recente ontwikkelingen inzake causaliteit” in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT(ed.), 

Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, (51) 53. 
10 H. BOCKEN, Toerekening, supra noot 1, 218.  
11

 W. VAN GERVEN en S.COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 419. 
12 H. BOCKEN, “Causaal verband in het Belgische recht” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. 

VAN DER WAL (eds.), Causaliteit: Top- down en bottom- up in Nederlands en transnationaal perspectief, 
Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2010, (123) 128.  
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kan deze fout aangenomen worden als de oorzaak van de schade en zal ze bijgevolg leiden 

tot aansprakelijkheid Een schadegeval is dan niet het gevolg van elke noodzakelijke 

voorwaarde: de oorzaak is dan deze noodzakelijke voorwaarde, die in dit concrete geval het 

risico heeft verhoogd, waarvan dit concrete ongeval de realisatie was. Men zou m.i. kunnen 

stellen dat het relevante gedrag (de fout), dat de kans ex ante in abstracto op schade heeft 

verhoogd ook belangrijk is om vast te stellen of er wel een oorzakelijk verband bestaat 

tussen de fout en de schade, aangezien ze een causale relatie legt tussen fout en de 

mogelijke schade: ze zou dus relevant zijn voor de feitelijke causaliteit. Hierop verdergaande 

is het m.i. logisch om te stellen dat de vraag naar welke fout, die in deze omstandigheden 

waarin het ongeval zich werkelijk voordeed de kans dat deze schade zich zou voordoen, 

heeft verhoogd, eerder een vraag is naar de juridische causaliteit. Het antwoord op deze 

vraag houdt immers een selectie in van de voorwaarden: welke noodzakelijke voorwaarde, 

uit de verzameling van fouten, die de kans ex ante in abstracto hebben verhoogd, zal 

aangenomen worden als de oorzaak van de schade en zal bijgevolg leiden tot 

aansprakelijkheid. In de verzamelingenleer zal men zeggen dat elke fout in concreto een fout 

ex ante in abstracto is, maar niet omgekeerd. Indien de onderzoekshypothese kan 

bekrachtigd worden, zou ook het soms verwarrende gebruik van de termen “aanleiding” en 

“oorzaak” bij de causaliteitsbeoordeling kunnen vermeden worden, doordat deze hypothese 

ertoe leidt om te besluiten dat een schadegeval niet het gevolg is van elke ervoor 

noodzakelijke voorwaarde. Bij iedere Afdeling die wordt behandeld in Hoofdstuk III, zal 

onderzocht worden of de Belgische rechtspraak, daar waar haar uitspraken niet in 

overeenstemming zijn met de equivalentieleer, eventueel dit criterium van risicoverhoging 

in concreto als impliciete (rechts)regel toepast. De gedachten lezen van feitenrechters is 

echter moeilijk en hun beslissingsproces is m.i. intuïtief en gedreven door de concrete feiten: 

de lezer is dus gewaarschuwd. We zullen de hypothese bespreken als mogelijk verklaring 

voor situaties, waar de methode van het rechtmatig alternatief niet gevolgd of 

“problematisch” toegepast wordt door de rechtspraak 13 en ook bij de behandeling van 

gangbare causaliteitstheorieën14· en de “causale bijdrage”15 ingeval van samenlopende 

fouten gaan we hier verder op in.  

7. Vermits deze masterproef betrekking heeft op eventuele uitzonderingen op de 

equivalentieleer door de rechtspraak,  zullen we het niet hebben over door de wet 

ingestelde uitzonderingen op de equivalentieleer, zoals artikel 29bis WAM en of artikel 10 

van de Wet Productenaansprakelijkheid.   

8.  In het onderzoek gebruiken we de volgende methodologie om een zinnig te antwoorden 

op de onderzoeksvraag: “Feitelijke versus juridische causaliteit: volgt de rechtspraak 

werkelijk de equivalentieleer?” 

                                                           
13

 Zie supra, nrs. 27, 28 en 29. 
14

 Zie supra, nr. 54 
15

 Zie supra, nr. 74. 
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1) Vooreerst zullen we de begrippen equivalentieleer en conditio sine qua non-test 

bestuderen en definiëren;  

2) Vervolgens zullen we “dissidente” uitspraken van feitenrechters analyseren en 

nagaan (zonder daarbij in het kader van een masterproef exhaustiviteit te kunnen na 

streven) of ze zich bij het toepassen van art 1382 B.W. houden aan de 

equivalentieleer, met andere woorden is er een discrepantie tussen de rechtsregel 

die het Hof van Cassatie of ander rechtscollege expliciet inroept (we passen B.W. 

1382 toe) en de (rechts)regel of andere criteria, die ze in feite toepassen en die niet 

vermeld worden in de beslissing, maar die kunnen afgeleid worden uit de rechterlijke 

beslissing. Voor ons onderzoek zullen we de onderzoekshypothese, zoals beschreven 

in randnummer 6 testen. We zullen hierbij voorzichtig tewerk gaan: het zoeken van 

een niet uitgedrukte rechtsregel of ander criterium kan leiden tot speculatieve 

uitspraken. Bovendien is onze kennis van alle feiten, die in casu van belang waren, 

om te komen tot een bepaalde rechterlijke uitspraak beperkt. 

9.  Om de onderzochte “afwijkende” rechtspraak op een leesbare wijze voor te stellen, werd 

gebruik gemaakt van een bepaalde typologie. Daarbij heb ik me vooral laten leiden door de 

volgende auteurs: M. VAN QUICKENBORNE16, H. BOCKEN17, I BOONE18 en I. DURANT.19  

10.  De onderzoeksresultaten moeten in de juiste context geplaatst worden, zeker voor het 

maken van kwantificerende uitspraken over “afwijkende rechtspraak” en de relevantie 

daarvan. Indien we niet weten hoeveel de “afwijkende rechtspraak” procentueel voorstelt 

t.o.v. “niet afwijkende rechtspraak”, of welk gedeelte van de “afwijkend rechtspraak” 

gepubliceerd wordt, springen we best omzichtig om met uitspraken dat er veel, weinig of 

betrekkelijk veel afwijkende rechtspraak bestaat. H. BOCKEN schrijft dat “afwijkende 

uitspraken te talrijk zijn om vol te houden dat de equivalentieleer in België algemene 

toepassing vindt” en dat het “uitblijven van extreme toepassingen van de equivalentieleer 

wellicht te vinden is in het groot aantal afwijkende uitspraken van feitenrechters.”20 In 2002 

schrijven H. BOCKEN en I. BOONE dat er een uitvoerige afwijkende rechtspraak is van 

feitenrechters maar “wat uitzonderingen op de equivalentieleer betreft, is de oogst dus 

mager.”21 We beschikken niet over statistische gegevens die van belang zijn voor onze 

vraagstelling. 22  Slechts een kleine minderheid van de schadegevallen (3 à 5%?) zou door de 

                                                           
16

 M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 
2007, 149-152. 
17

 H. BOCKEN, Toerekening, supra noot 1, 213-246.  
18

 I. BOONE, “Recente ontwikkelingen inzake causaliteit” in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT(ed.), 
Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, (51) 51-74.  
19

 I. DURANT, La causalité, supra noot 3, 37-81. 
20

 H. BOCKEN, “Enkele hoofdthema’s uit de causaliteitsproblematiek”, TBBR 1988, (268) 282-283. 
21

 H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht, preadvies voor de Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland”, TPR 2002, (1625) 1662. 
22

 H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht, preadvies voor de Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland”, TPR 2002, (1625) 1647. 
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rechtbanken behandeld worden. 23  Het gros wordt door de verzekeraars afgehandeld. Op de 

rechtspraktijk die daar ontwikkeld werd, hebben we geen zicht.24  

11.  De masterproef kent de volgende indeling: 

1) In Hoofdstuk I plaatsen we de kern begrippen in hun context: feitelijke en juridische 

causaliteit en het toezicht van het Hof van Cassatie op de beslissingen van de 

feitenrechters; daarnaast volgt een bondig overzicht van gangbare 

causaliteitstheorieën; 

 

2) Hoofdstuk II stelt het causaliteitsvraagstuk in een rechtsvergelijkend perspectief, 

waarbij we andere rechtstradities aan het woord te laten; we zullen nagaan hoe men 

de causale vraagstelling beantwoordt in een “continental law” buurland zoals 

Nederland en in het geboorteland van de “common law”, Engeland en welke 

“afwijkingen” op de equivalentieleer mogelijks daar worden toegepast;  

  

3) In Hoofdstuk III wordt de relevante rechtspraak onderzocht op de vraagstelling 

feitelijke versus juridische causaliteit en ingeval van afwijking, zullen we de 

onderzoekshypothese testen als onderliggende impliciete (rechts)regel; 

 

4) In de Conclusie trachten we antwoord te geven op de volgende vragen: Volgt de 

Belgische rechtspraak de equivalentieleer of niet? Is de afwijkende rechtspraak een 

minderheidsstrekking? Indien afgeweken wordt van de equivalentieleer, welke ander 

criterium wordt dan toegepast? Is een vergelijking mogelijk met Engeland of 

Nederland? 

  

 

 

  

                                                           
23

 SIMOENS, D., Buitencontractuele aansprakelijkheid. Schade en schadeloosstelling in Beginselen van Belgisch 
privaatrecht,  volume XI, deel II, Antwerpen, E. Story-Scientia/Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, 2. 
24

 D. SIMOENS, ibid. 
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Hoofdstuk I.  Het begrip causaal verband 

 

Afdeling  1.  Causaliteit, feitelijke causaliteit en juridische causaliteit: 

situering 
 

12. Het causaal verband werd door H. De Page beschreven als het verbindingsstreepje 

tussen de fout en de schade, dat de aansprakelijkheid juridisch realiseert en vervolmaakt. 25  

Dit kleine leesteken is het voorwerp van veel discussie in de rechtsleer en rechtspraak. 

Weinige landen kennen een pasklare wettelijke definitie van het begrip causaal verband, ook 

België niet. In de meeste landen wordt de concrete uitwerking van het causaliteitsbegrip 

overgelaten aan de rechtbanken en wordt voor een pragmatische en jurisprudentiële 

oplossing gekozen.26 Dit is niet verwonderlijk, het vaststellen van een causaal verband is een 

controversieel en moeilijk onderwerp in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.27 

Begrippen als oorzaak en verband kunnen op diverse manieren geïnterpreteerd worden, 

afhankelijk van de rechtstraditie van een land, daarbij doorkruist met waarden als billijkheid 

en rechtvaardigheid. Er werd dan ook vastgesteld dat hoewel vele landen een officiële 

causaliteitsleer kennen, er in de praktijk heel wat uitzonderingen bestaan. 28  

13. De feitelijke causaliteit stelt de vraag naar die gebeurtenis die de schade heeft 

veroorzaakt. Er wordt onderzocht of een bepaald feit of gedraging in causaal verband staat 

met de schade en zich verhoudt als een noodzakelijke voorwaarde voor die fout. Het causaal 

verband moet vaststaan, indien dit niet het geval is moet de vordering afgewezen worden 

anders schendt de rechter artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.29  Indien het bewijs van 

het causaal verband niet kan geleverd worden, eindigt het verhaal.30 In sommige landen, 

zoals in Nederland en Duitsland, wordt de bewijslast in bepaalde situaties omgekeerd.31Het 

causaal verband bewijzen is niet altijd eenvoudig. Ingeval van samenlopende factoren, kan 

                                                           
25

 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civile belge, II, Brussel, Bruylant, 1940, 900. 
26

 I. DURANT, La causalité, supra noot 3, 39 met verwijzing naar G. VINEY, “Conclusion prospective”, RLDC, 
2007, supplément au n° 40, 102.  
27

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen- Oxford, 
Intersentia, 2009, 763. 
28

 A.M.HONORE, “Causation and remoteness of damage” in A. TUNC (ed.), Torts, International encyclopedia of 
comparative law, Vol XI, Ch. 7, Tubingen, Mohr, 1983, 3. 
29

 Zie bijvoorbeeld Cass. 17 september 1981, Pas, 1982, I, 90; Zie voor een recentere toepassing het bekende 
zwavelzuur arrest: Cass. 1 april 2004, AR C.01.0221.F- C.01.0217.F; M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk 
verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 2007, 61; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 
Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen- Oxford, Intersentia, 2009, 801-819; H. 
BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht: buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en 
andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, die Keure, 2011, 75. 
30

 H. BOCKEN, “Causaal verband in het Belgische recht” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. 
VAN DER WAL (eds.), Causaliteit: Top- down en bottom- up in Nederlands en transnationaal perspectief, 
Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2010, (123) 125.  
31

 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht: buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, die Keure, 2011, 77-78. 
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het bewijs niet altijd geleverd worden omwille van technische of wetenschappelijke 

redenen. Hoe kan iemand bewijzen dat hij een bepaalde kanker gekregen heeft omwille van 

een jarenlange blootstelling aan asbestos op de werkplaats als hij bijvoorbeeld ook een 

verstokte roker was vanaf zijn jeugd? 32 Wat indien de schade niet met zekerheid kan 

vastgesteld worden: zou bij de juiste behandeling de patiënt er beter aan toe zijn dan bij de 

“foutieve behandeling” 33 en er slechts een kans was op herstel of genezing. Recente 

rechtspraak34 heeft hierover meer duidelijkheid gebracht,  zowel ten aanzien van het causaal 

verband  -dat moet voldoen aan de conditio sine qua non-test- als over het feit dat het 

verlies van een kans een vergoedbare schade is. Daarnaast moet ook de schadeverwekker 

kunnen worden aangeduid. De bewijslast hiervan rust in beginsel bij de eiser.35 

14.  De juridische causaliteit als tweede component van het causaal verband stelt de vraag of 

die bepaalde gedraging of schadeverwekkende gebeurtenis, waarvoor de schadeverwekker 

instaat, wel aan de schadeverwekker moet toegerekend worden.36 In België eindigt de 

vraagstelling met de conditio sine qua non-test, aangezien volgens deze test geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen het relatieve belang van de noodzakelijke 

voorwaarden.37  Sommige rechtstradities vereisen dat de schade voorzienbaar moet zijn, dat 

ze normalerwijze uit de foutieve handeling zou voortvloeien of vereisen redelijkheid van 

toerekening aan de schadeverwekker.38  

15.   De overgang van een feitelijke vaststelling naar een finale juridische kwalificatie gebeurt 

in België in één keer39: feitelijke en juridische causaliteit springen gezamenlijk over de rivier 

en belanden op juist dezelfde plaats aan de overkant. Het samenvallen van beide 

causaliteiten komt zelden voor. In de meeste landen wordt op basis van bepaalde criteria 

een selectie gemaakt tussen de feitelijke oorzaken, om het relatieve causale belang ervan na 

te gaan en bijgevolg worden alle noodzakelijke voorwaarden niet als strikt gelijkwaardig 

beschouwd.40 Juridische en feitelijke causaliteit worden dan in twee fasen beoordeeld.41 In 

                                                           
32

 I. DURANT, La causalité, supra noot 3, 43.  
33

 W. VAN GERVEN en S.COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 422. 
34

 Cass. 5 juni 2008, AR C.07.0199.N; Zie hierover H. BOCKEN, “Het verlies van een kans: vergoedbare schade? 
Het arrest van het Hof van Cassatie van 5 juni 2008”, De Verz. 2008, 421-424; Zie ook H. BOCKEN, “Verlies van 
een kans. Het cassatiearrest van 5 juni 2008. Vervolg en (voorlopig?) slot”, NJW 2009, 2-12.  
35

 Zie hierover T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 
Antwerpen- Oxford, Intersentia, 2009, 811-816. 
36

 W. VAN GERVEN en S.COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven,  Acco, 2006, 417. 
37

 W. VAN GERVEN en S.COVEMAEKER, ibid. 
38

 W. VAN GERVEN en S.COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 419.  
39

H.  BOCKEN, Toerekening, supra noot 1, 216 J.-L FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 51; H. 
BOCKEN, “Causaal verband in het Belgische recht” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. VAN 
DER WAL (eds.), Causaliteit: Top- down en bottom- up in Nederlands en transnationaal perspectief, Apeldoorn-
Antwerpen, Maklu, 2010, (123) 128; J.-L FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 51. 
40

 Zie hierover H. BOCKEN, Toerekening, supra noot 1, 216; W. VAN GERVEN en S.COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 417-418. 
41

W. VAN GERVEN en S.COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 417-418; H. BOCKEN en I. 
BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht: buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere 
schadevergoedingsstelsels, Brugge, die Keure, 2011, 72. 
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Hoofdstuk II zullen we het causaliteitbegrip bestuderen zoals toegepast in Nederland en het 

Verenigd Koningrijk, waar feitelijke en juridische causaliteit niet samenvallen.  

16.  In België wordt gepleit om een onderscheid te maken tussen de juridische en feitelijke 

causaliteit.42 Als argument wordt aangevoerd dat dit onderscheid noodzakelijk is om te 

komen tot een aanvaardbare “theorievorming”. Indien men alleen de equivalentieleer 

hanteert, zou men komen tot een onbevredigend rationeel resultaat, wanneer men vaststelt 

dat een fout een noodzakelijke voorwaarde is voor een schade en tezelfdertijd zou beslissen 

dat ze niet tot aansprakelijkheid aanleiding geeft wegens gebrek aan oorzakelijk verband. 

Deze “theorievorming” is belangrijk omdat zij verklarend werkt en het begrippen arsenaal 

verduidelijkt: “Het is echter wel perfect mogelijk in een eerste fase vast te stellen dat een 

gebeurtenis een noodzakelijke voorwaarde is en in een tweede fase te beslissen dat zij niet 

geldt als aanknopingspunt voor aansprakelijkheid, omdat zij een te uitzonderlijke of 

verwijderde band heeft met het schadegeval.” 43  Ik sluit mij aan bij dit standpunt.  

 

    

  

                                                           
42

 H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht, preadvies voor de Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland”, TPR 2002, (1625) 1682.  
43

 H. BOCKEN en I. BOONE, ibid. 
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Afdeling 2.  De feitelijke causaliteit: conditio sine qua non-test en het 

hypothetisch rechtmatig alternatief 

 

§1.  Conditio sine qua non-test 

 

A.  Definitie 

 

17.  Bij het zoeken naar de feitelijke causaliteit –hoe is de schade ontstaan en welke 

oorzaken waren van belang en aan wie kunnen ze ten laste gelegd worden? – wordt de 

conditio sine qua non-test toegepast.44 Deze test is in zekere zin de operationele modus of 

noem het maar de gereedschapskist van de equivalentieleer en wordt als volgt gedefinieerd: 

“Zou de schade niet ontstaan zijn zonder die fout, dan zijn de overige elementen in de 

historiek van het schade geval onvoldoende om de schade te verklaren en is de fout een 

noodzakelijke voorwaarde voor de schade, omgekeerd indien vaststaat dat de schade zich 

ook zonder die fout zou hebben voorgedaan, dan zijn de antecedenten van het schade geval 

voldoende om de schade te verklaren en maakt de fout een causaal onbelangrijke 

omstandigheid uit.”45 De concrete toepassing van deze test betekent dat de rechter de fout 

wegdenkt en op zoek gaat naar een rechtmatig alternatief voor de fout. Indien de schade 

zich dan nog zou voordoen, namelijk bij de vervanging van de fout door een niet foutief of 

zorgvuldig gedrag, dan staat de fout uiteraard niet in causaal verband met de schade.46 De 

theorie van het rechtmatig alternatief werd in Duitsland ontwikkeld47. 

 

B. Commentaar  

 

18.  Deze “zoektocht” naar het rechtmatig alternatief verloopt niet altijd via geijkte paden, in 

sommige gevallen, zal men glad ijs moeten trotseren en zelfs verbeelding zal van pas komen. 

Het rechtmatig alternatief vaststellen is soms moeilijk. Wat is het rechtmatig alternatief of 

correct gedrag wanneer de verweerder beschikt over een ruime beleidsvrijheid en 

keuzemogelijkheden? 48  De rechter kan alleen het foute aspect van de handeling wegdenken 

en kan zich niet in de plaats stellen van de verweerder en een beleidskeuze keuze maken. 

Wat is het rechtmatige alternatief en vooral wat zouden de resultaten ervan zijn, voor een 

                                                           
44

 H. BOCKEN, Toerekening, supra noot 1, (213) 218. 
45

 H. BOCKEN, ibid.; Zie ook J.-L., FAGNART, La causalité, Waterloo,  Kluwer,  2009, 51. 
46

 H. BOCKEN, ibid.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 
Antwerpen- Oxford, Intersentia, 2009, 778.  
47

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, ibid. 
48

 H. BOCKEN, “Causaal verband in het Belgische recht” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. 
VAN DER WAL (eds.), Causaliteit: Top- down en bottom- up in Nederlands en transnationaal perspectief, 
Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2010, (123) 125.  



 

16 
 

chirurg die een foute beslissing heeft genomen? Zou de patiënt nog in leven zijn waneer hij 

wel de juiste handeling (rechtmatig alternatief) had uitgevoerd. De fout kan soms door 

verschillende rechtmatige alternatieven vervangen worden. Welk rechtmatig alternatief zal 

dan gekozen worden? Een bepaalde keuze kan soms een volledig ander resultaat geven. T. 

VANSWEEVELT en B.WEYTS verwijzen in dit geval naar een arrest van het Hof van Cassatie 

van 19 december 2007.49 Daarnaast zijn er volgens beide auteurs complexe feitelijke 

situaties50 waar de strikte toepassing van het rechtmatig alternatief tot onbillijke situaties 

zou leiden: een man rijdt een straat in, die door wegeniswerken enkel voor plaatselijk 

verkeer toegankelijk is en overlijdt door een ongeval op een niet aangeduide gevaarlijke 

bouwplaats in deze straat. Indien de man niet in de straat gereden (rechtmatig alternatief) 

was, dan was er geen ongeval gebeurd en dus is de man tenminste mede oorzaak. De 

feitenrechter oordeelde echter dat het ongeval zich op dezelfde wijze zou voorgedaan 

hebben, indien het slachtoffer op wettige wijze de weg zou ingereden hebben en bijgevolg is 

de schade alleen te wijten aan de foute signalisatie of het gebrek daaraan. Het Hof van 

Cassatie aanvaardde deze redenering.51 Sommige auteurs menen nochtans dat “En réalité, la 

théorie de l’alternative légitime détermine, avec une précision chirurgicale, l’acte fautif et 

procède ensuite classiquement à son élimination ou à sa substitution par un acte licite”.52   

 

§2.  Methode van het rechtmatig alternatief 

 

A.  De werkwijze 

 

19. In de Belgische hedendaagse rechtsleer werd mijn inziens door H. BOCKEN53, een 

begrijpelijke analyse en stappenplan beschreven voor de toepassing van conditio sine qua 

non-test door het zoeken naar een rechtmatig alternatief. Deze auteur voegt er onmiddellijk 

aan toe –m.i. terecht- dat de “stappen” niet altijd eenvoudig te zetten zijn en bovendien 

                                                           
49

 Cass. 19 december 2007, AR P.07.1314.F/1; Zie voor verdere bespreking VANSWEEVELT en B. WEYTS, 
Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen- Oxford, Intersentia, 2009, 782. (Een 
dronken bestuurder rijdt een regelmatig geparkeerd voertuig aan, dat in het verkeer gebracht werd zonder 
autoverzekering. Het ongeval zou zich niet voorgedaan hebben, indien het voertuig niet in het verkeer werd 
gebracht. De feitenrechter gebruikte een ander alternatief namelijk: de schade zou zich op dezelfde manier 
hebben voorgedaan, indien het voertuig verzekerd was en bijgevolg is er geen causaal verband tussen de fout 
van de benadeelde en de schade. Het Hof van Cassatie verwierp de cassatievoorziening); Zie ook B. 
DUBUISSON, “Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la relation causale”, JT 2010, 748. 
50

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2009, 783. 
51

 Cass. 19 november 1987, Arr. Cass. 1987-88, 350.  
52

 J.-L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 56. 
53

 H. BOCKEN, “Causaal verband in het Belgische recht” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. 
VAN DER WAL (eds.), Causaliteit: Top- down en bottom- up in Nederlands en transnationaal perspectief, 
Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2010, (123) 125-127. 
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geven deze verschillende “fasen” aanleiding tot toepassingsproblemen en onzekerheden.54 

De lezer is dus gewaarschuwd.  

1) De eiser moet vooreerst bewijzen hoe het schadegeval is ontstaan en wie het 

veroorzaakte of m.a.w. de feitelijke basis van de aansprakelijkheidsvordering55  

 

2) Nadien moet een rechtmatig alternatief bepaald worden voor de foutieve gedraging 

die de eiser aanvoert en worden hierbij de volgende stappen gezet: 

 

a)  Een eerste stap vereist dat de juiste strekking van de ingeroepen norm vaststaat 

en de inhoud en doelstelling ervan te bepalen56. Dit is van belang om uit te maken of 

er een onrechtmatige handeling is en voor de vaststelling van het causaal verband. 

Deze problematiek stelt zich wanneer een geschonden norm wel een causaal 

verband heeft met de schade als hij op een bepaalde manier geïnterpreteerd wordt 

en op een andere manier niet. 57 J-L.FAGNART meent in dit verband dat het echte 

proleem, in sommige gevallen er in bestaat, om de correct de fout te definiëren, die 

kan toegeschreven worden aan de dader.58  Deze oefening is niet altijd gemakkelijk, 

hieronder enkele voorbeelden en commentaar: 

 

(i) Stel dat een autobestuurder, die geen geldig rijbewijs heeft, reglementair 

stopt voor een verkeerlicht en wordt aangereden door een andere 

bestuurder. Kan dan gesteld worden dat het rijden zonder geldig rijbewijs de 

noodzakelijke voorwaarde was van dit ongeval is en dat er een causaal 

verband is tussen het rijden zonder rijbewijs en het ongeval? Bij toepassing 

van het hypothetisch rechtmatig alternatief moet men besluiten van niet, 

omdat wanneer de bestuurder wel een geldig rijbewijs had, het ongeval ook 

zou gebeurd zijn en er dus geen causaal verband bestaat tussen zijn fout en 

de schade. Men kan anderzijds zeggen dat de fout erin bestond om zonder 

geldig rijbewijs zich in het verkeer te begeven en dat bij toepassing van de 

equivalentieleer het ongeval niet zou gebeurd zijn, indien de autobestuurder 

de wagen niet had genomen.59  

 

                                                           
54

 H. BOCKEN, “De conditio sine qua non en het rechtmatig alternatief” in ORDE VAN VLAAMSE BALIES EN 
AVOCATS. BE (ed.), Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen, Brugge, die Keure, 2013, (111) 115. 
55

 H. BOCKEN, “Causaal verband in het Belgische recht” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. 
VAN DER WAL (eds.), Causaliteit: Top- down en bottom- up in Nederlands en transnationaal perspectief, 
Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2010, (123) 125.  
56

 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht: buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, die Keure, 2011, 74. 
57

 H. BOCKEN, “Enkele hoofdthema’s uit de causaliteitsproblematiek”, TBBR 1988, (268) 282; H. BOCKEN en I. 
BOONE, ibid. 
58

 J-L. FAGNART, “Petite navigation dans les méandres de la causalité”, RGAR  2006, nr.14080, nr. 13.  
59

 Voorbeeld ontleend aan J-L. FAGNART, “Petite navigation dans les méandres de la causalité”, RGAR 2006, 
nr.14080, nr. 13. 
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(ii) Stel dat een passagier instapt bij een dronken chauffeur, die betrokken raakt 

bij een verkeersongeval, waarbij de passagier gewond geraakt. Het ongeval 

heeft niets te maken met de dronkenschap van de autobestuurder. Het 

meerijden met een dronken chauffeur kan beschouwd worden als een fout en 

deze fout staat in causaal verband met de schade van de passagier: indien de 

passagier niet was meegereden was er geen schade volgens de conditio sine 

qua non-test. Het instappen bij een dronken chauffeur is zondermeer foutief. 

In de rechtspraak vinden we nochtans beslissingen van feitenrechters in 

omgekeerde zin en die niet verbroken worden door het Hof van Cassatie, 

indien het ongeval niet te wijten is aan de dronkenschap.60 Op het 

verkeersslachtveld zijn er zo meerdere situaties van dit type zoals het 

meerijden met chauffeur zonder rijbewijs of als duozitter op bromfiets, 

wanneer de bestuurder geen 18 jaar is en waarbij het ongeval niet te wijten is 

aan de bestuurder. 61 

 

(iii) Sommige auteurs62 menen dat in dit type van arresten vermeld onder punt (ii) 

blijkbaar rekening gehouden wordt met een bijkomend element. Het gaat niet 

alleen meer om de feitelijke causaliteit: de schade zou zich immers niet 

voorgedaan hebben zonder de fout. Er zou rekening gehouden worden met 

de “aquilische relativiteit” of “normbestemmingsleer”, die essentieel inhoudt 

dat de onrechtmatige daad slechts als onrechtmatig beschouwd wordt 

tegenover diegene wiens belang beschermd wordt door de overtreden norm. 

Bijgevolg kunnen alleen personen wier belang beschermd wordt door de 

overtreden norm aanspraak maken op schade vergoeding.63 Deze leer wordt 

in België in principe niet toegepast.64   

 

b)  Vervolgens moet de rechter in een tweede stap het rechtmatig alternatief 

bepalen. Indien de fout bestaat uit een foute handeling, dan wordt ze weggedacht of 

                                                           
60

 Cass. 16 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 56; Brussel 23 oktober 1997, TAVW 1998, 94 (99); Voor een 
overzicht en analyse van deze rechtspraak zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, 
"Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Overzicht van rechtspraak (1985-1993)", TPR 1995, (1115) 1462-
1466; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, " Aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad. Overzicht van rechtspraak (1994-1999)", TPR 2000, (1551) 1884- 1886.  
61

 Gent, 24 december 1982, RW, 186-87, 1049; Antwerpen, 27 maart 1985, Verkeersrecht 1985, 209. 
62

 H. BOCKEN, “Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband” in M. STORME (ed.), XIXe Postuniversitaire 
Cyclus Willy Delva 1992-1993. Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, (81) 101  ; H. 
VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, “Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 
Overzicht van rechtspraak (1985-1993)", TPR 1995, (1115) 1465;
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geëlimineerd uit de feiten en het verhaal, zoals het zich heeft voorgedaan.65 

Aangezien de fout in concreto moet beoordeeld worden, zoals ze zich in 

werkelijkheid voordeed, moet de rechter dan ook slechts het foutieve aspect of facet 

van de handeling wegdenken.66 De concrete fout moet vervangen worden door het 

rechtmatig alternatief en niet de gehele gedraging67. Ingeval van een verzuim moet 

de omgekeerde bewerking uitgevoerd worden, namelijk de hypothese dat de juiste 

handeling was gesteld door de verweerder. Indien de schade zich dan nog zou 

voordoen is er uiteraard geen causaal verband tussen het verzuim en de schade. M. 

VAN QUICKENBORNE wijst terecht op de moeilijkheden om het rechtmatig 

alternatief toe toepassen ingeval van een verzuim: “de hypothetische reconstructie 

van het feitelijk relaas, uitgaande van de hypothese van diegene die tot plicht had om 

te handelen, ook daadwerkelijk zou gehandeld hebben is niet altijd eenvoudig; men 

kan soms in redelijkheid betwijfelen of de nagelaten handeling voldoende zou 

geweest zijn om de schade te beletten.”68 

 

 

c) Ten slotte moet in een derde stap nagegaan worden of de schade ook zou 

voorkomen indien het rechtmatig alternatief niet hypothetisch is maar 

werkelijkheid.69 Er wordt onderzocht wat zou gebeurd zijn, indien de juiste gedraging 

werd gesteld en wat daarvan de gevolgen zouden geweest zijn. Bij het uitwerken van 

een hypothetisch rechtmatige alternatief gaat de rechter dus een denkbeeldige en 

hypothetische werkelijkheid reconstrueren. Opnieuw geen gemakkelijke taak.  

 

20.  Het Hof van Cassatie heeft in een aantal uitspraken basis regels gesteld bij het toepassen 

van het rechtmatig alternatief. Zo mag de feitenrechter niet de concrete omstandigheden of 

historiek wijzigen waarin de schade ontstaan is of hypothetische omstandigheden 

toevoegen.70 De feitenrechter mag niet beslissen dat er geen causaal verband is tussen de 

schade en de fout omdat de schade zich ook in andere omstandigheden zou kunnen 

voordoen.71  Hij mag geen andere fout elimineren dan diegene die de verweerder effectief 

uitvoerde. Het Hof van Cassatie formuleerde het als volgt: ”ofschoon de rechter bij de 

beoordeling van het oorzakelijk verband, de omstandigheden niet kan wijzigingen waarin ze 
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zich heeft voorgedaan, gebeurt dit wel onder voorbehoud dat de fout zelf wordt 

weggelaten.”72 Een voorbeeld uit de praktijk illustreert de concrete moeilijkheden die 

kunnen ontstaan bij het weglaten van een fout: een voertuig staat geparkeerd op een plaats 

waar alleen tijdelijk parkeren is toegestaan, de feitenrechter besliste dat het ongeval zich 

ook zou voorgedaan hebben, indien de autobestuurder slechts tijdelijk parkeerde en stelt 

bijgevolg geen causaal verband vast met het ongeval. Het Hof van Cassatie verbreekt niet 

want de feitenrechter heeft zonder de omstandigheden te wijzigen, kunnen vaststellen dat 

de aanwezigheid van het voertuig niet in oorzakelijk verband stond met het ongeval.73 

Volgens M. VAN QUICKENBORNE werden de feitelijke omstandigheden wel degelijk 

gewijzigd. 74 

21.  Het weglaten van de fout levert soms merkwaardige resultaten op. Een autobestuurder 

is betrokken bij twee opeenvolgende verkeersongevallen in enkele minuten tijd en pleegt 

telkens een vluchtmisdrijf. Hij wordt echter vrijgesproken van onopzettelijke slagen en 

verwondingen van het tweede ongeval omdat de weigering van voorgang niet bewezen 

werd. Om de stelling van de eiser tegen te spreken, die beweert dat de gevluchte bestuurder 

moet aansprakelijk gesteld worden voor elk nieuw ongeval, verbiedt artikel 1382 Burgerlijk 

Wetboek de feitenrechter niet, mits hij de omstandigheden niet wijzigt, vast te stellen dat de 

schade zich op dezelfde wijze zou voorgedaan hebben, indien geen vluchtmisdrijf zou 

gepleegd zijn.75 

 

B. Commentaar 

 

22. Het rechtmatig alternatief heeft al heel wat pennen in beweging gezet. In sommige 

gevallen is de toepassing ervan eenvoudig en niet betwistbaar. Wanneer Jan bijvoorbeeld 

iemand van zijn fiets duwt en deze fietser valt, is het rechtmatig alternatief eenvoudig: 

Indien Jan niet duwde, was de fietser vanzelfsprekend niet gevallen. De werkelijkheid is 

soms (veel) complexer. 

23. L. Cornelis schrijft :  “het leerstuk van het rechtmatig alternatief klinkt mogelijks geleerd, 

maar verhult slechts dat die –vrij simplistische- benadering van causaliteit nog steeds wensen 

voor werkelijkheid neemt” vermits wanneer in een ketting van feiten één factor of element 
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wordt wegenomen, dit een invloed heeft op alle elementen en hij maakt daarbij een 

verwijzing naar Newton en Einstein. Hij gaat nog een stap verder en besluit dat het 

aansprakelijkheidsrecht niet werd ontworpen om de werkelijke causale impact van de 

onrechtmatige daad te bepalen, maar wel om zo efficiënt en snel mogelijk geschillen op te 

lossen.76 Naar mijn mening is deze eerder natuurkundige uitspraak, met verwijzing naar A. 

Einstein en I. Newton zeer zeker wetenschappelijk juist, maar is dit nog geen reden om 

binnen een juridische argumentatie het rechtmatig alternatief niet toe te passen. De 

opmerking dat het aansprakelijkheidsrecht niet werd ontworpen om de causale impact te 

bepalen, maar wel om efficiënt aansprakelijkheidsgeschillen op te lossen geldt m.i. in het 

algemeen voor het recht: het is inderdaad grotendeels “ontworpen” om conflicten (hopelijk 

efficiënt) op te lossen.  

24. Anderen zijn van oordeel dat het formuleren van een rechtmatig alternatief voor de 

gebeurde feiten door rechtbanken, bij hun vaststelling van het oorzakelijk verband vooral 

een feiten kwestie is, waarover het Hof van Cassatie geen controle uitoefent en daarom is 

het niet gemakkelijk of zelfs misleidend om algemene principes over causaliteit uit de 

rechtspraak te distilleren.77  Met andere woorden het rechtmatig alternatief is een sleutel 

die op vele sloten past en die de bodemrechter een zekere vrijheid geeft bij de vaststelling 

van het causaal verband. Ook H. BOCKEN meent dat de bodemrechter de facto over “ruime” 

mogelijkheden beschikt om het causaal verband te bevestigen of te ontkennen op 

voorwaarde dat hij geen juridische denkfouten maakt en de vaststellingen van de schade als 

gevolg van het rechtmatig alternatief niet tegenstrijdig argumenteert. De indruk van een 

zekere willekeur is niet te vermijden, aldus deze auteur.78  In het bijzonder stelt hij zich, 

terecht, vragen bij de vaststelling van de gevolgen van het rechtmatig alternatief en de 

onzekerheid van deze gevolgen in sommige gevallen.79 Het antwoord op de vraag of de 

schade zich ook zou voorgedaan hebben zonder de fout is een feiten kwestie en is bijgevolg 

niet onderworpen aan het toezicht van het Hof van Cassatie.80 Het Hof van Cassatie, zo 

schrijft hij aldus verder, onthoudt zich om controle uit te voeren op de kernvraag van 

conditio sine qua non-test: namelijk wat zijn de gevolgen van rechtmatig alternatief? Dit zou 

deze test “in feite dikwijls” herleiden tot een “vormvereiste”.81 
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25. Sommigen stellen de vraag of de methode van het rechtmatig alternatief wel 

verenigbaar is met de uitgangspunten en principes van de equivalentieleer.82 B. DUBUISSON 

meent dat alles afhangt van hoe men het causaal verband voorstelt.83 H. BOCKEN schrijft dat 

er geen twijfel bestaat dat wanneer de figuur van het rechtmatig alternatief correct 

toegepast wordt, ze een essentieel onderdeel is van de toepassing van de conditio sine qua 

non-test.84  Voor een niet orthodoxe toepassing verwijst hij naar het arrest van het Hof van 

Cassatie van 19 december 200785, waar het foutieve karakter van het in het verkeer brengen 

van een (onverzekerd) voertuig, dat werd aangereden door een dronken bestuurder, werd 

vervangen door de correcte uitvoering (rechtmatig alternatief) ervan, namelijk wat zou er 

gebeurd zijn wanneer het voertuig wel verzekerd was. Het Hof keurde in dit arrest de 

uitspraak van de beroepsrechter goed: hij heeft namelijk het “foutieve karakter van het in 

het verkeer brengen” vervangen de “correcte uitvoering” ervan.86 Terwijl het correcte 

rechtmatig alternatief volgens H. BOCKEN nochtans erg duidelijk is: namelijk niet aan het 

verkeer deelnemen. De norm die overtreden werd, schrijft niet een bepaalde uitvoering 

voor, maar verbiedt deelname aan het verkeer zonder meer.87   Een bepaalde keuze kan 

soms een volledig ander resultaat geven. T. VANSWEEVELT en B.WEYTS schrijven dat in dit 

concrete geval de fout door verschillende rechtmatige alternatieven kan vervangen worden 

en dat het Hof van Cassatie de feitenrechter ruimte geeft zolang de redenering 

“aanvaardbaar is en billijk”88 Dit is m.i. een vaag criterium: wat is billijk en in welke 

omstandigheden en vanuit welk gezichtspunt? Beide auteurs schrijven voorzichtig dat het 

ook denkbaar is dat het Hof van Cassatie de feiten rechters enige vrijheid geeft bij de 

toepassing van het rechtmatig alternatief in moeilijke gevallen om zodoende te komen tot 

een billijke oplossing.89  

26.  Volgens I. BOONE is de toepassing van het rechtmatig alternatief niet altijd orthodox en 

soms gaat ze verder dan de conditio sine qua non-test –en bijgevolg de strikte toepassing 

van de equivalentieleer- bijvoorbeeld daar waar de fout van een bestuurder (rijden onder 

invloed) geen invloed had op het ongeval en de passagier toch recht heeft op een volledige 

schadevergoeding.90 Ze wordt hierin bijgetreden door M. VANQUICKENBORNE, die van 

mening is dat het rechtmatig alternatief geen oplossing biedt in dergelijke situaties en dat de 
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consequente toepassing van de equivalentieleer ertoe leidt, vast te stellen dat er een 

causaal verband bestaat tussen de fout van de passagier en zijn schade.91 In Hoofdstuk III, 

Afdeling 3 zullen we dieper ingaan op deze rechtspraak.  

27.  Ik sluit me aan bij de mening van H.BOCKEN wanneer hij zegt: “Men ontkomt niet aan de 

vaststelling dat de csqn-test op zich geen rationeel criterium oplevert om langere causale 

ketens te onderbreken of om bijvoorbeeld een onderscheid te maken naargelang de fout 

enkel achtergrond voorwaarden heeft geschapen waaronder een ongeval tot stand kan 

komen dan wel van aard was om het ongeval zelf tot stand te brengen”. 92 Het lijkt mij dat in 

het geval van pluraliteit van oorzaken de feitenrechters sommige noodzakelijke 

voorwaarden niet aanvaarden en de equivalentieleer onder druk komt te staan. We komen 

op deze rechtspraak uitvoerig terug in Hoofdstuk III, Afdeling 2 en 3. 

28. De hypothese van impliciete (rechts)regel, zoals gedefinieerd in de Inleiding 93, die 

mogelijks wordt toegepast, indien van de equivalentieleer wordt afgeweken, heeft 

ondermeer als doel om een verklaring en criterium te geven voor die beslissingen van 

rechters, waarbij de conditio sine qua non-test niet consequent toegepast wordt, door geen 

rekening te houden met een nochtans noodzakelijke voorwaarde voor de schade. Zo zal bij 

toepassing van de onderzoekshypothese de “fout” die de “achtergrondvoorwaarden” 94 

creëerde beschouwd worden als de “fout”, die de kans ex ante in abstracto op schade heeft 

verhoogd. De “fout” die het ongeval tot stand heeft gebracht, zou beschouwd worden als de 

“fout” die in deze omstandigheden de kans dat deze schade zich zou voordoen (dus het 

risico in concreto) heeft verhoogd. Dezelfde regel kan men, mutatis mutandis, toepassen op 

het arrest van 19 december 200795: het niet verzekerd zijn van een reglementair geparkeerd 

voertuig is een fout die de kans op schade ex ante in abstracto verhoogde, maar de 

dronkenschap van de bestuurder, die het geparkeerde voertuig aanreed is de fout, die in 

deze omstandigheden de kans dat deze schade (het risico in concreto) zich zou voordoen, 

heeft verhoogd en waarvan het ongeval de concrete realisatie is en die dus als fout werd 

aangenomen door de beroepsrechter en nadien door het Hof van Cassatie goedgekeurd.  

29.  Ik meen in dit verband dat de voorgestelde hypothese van impliciete (rechts)regel96 ook 

een degelijke verklaring biedt voor de soms vreemde toepassingen van de conditio sine qua 

non-test en haar lastige werkpaard genaamd “rechtmatig alternatief”. De voorgestelde 

onderzoekshypothese laat immers toe te aanvaarden dat niet alle voorwaarden per se 

moeten beschouwd worden als oorzaak van de schade, ook al zijn ze noodzakelijk, maar 

alléén deze voorwaarde (dit gedrag of fout(en)) die in deze omstandigheden de kans dat 

                                                           
91

 M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 
2007, 54. 
92

 H. BOCKEN, “De conditio sine qua non en het rechtmatig alternatief” in ORDE VAN VLAAMSE BALIES EN 
AVOCATS. BE (ed.), Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen, Brugge, die Keure, 2013, (111) 128. 
93

 Zie infra, nr. 6. 
94

 Zie infra, nr. 27. 
95

 Zie infra, nr. 25. 
96

 Zie infra, nr. 6. 



 

24 
 

deze schade zich zou voordoen (dus het risico in concreto) heeft verhoogd. Bovendien kan 

het de discussie over de onzekerheid van gevolgen van de toepassing van het rechtmatig 

alternatief soms overbodig maken.97  Ook bij een ““nalaten” of “verzuim”, waar de 

hypothetische reconstructie moeilijker is98 en waar het “verzuim” moet vervangen 

(gesubstitueerd) worden door de juiste handeling is de hypothese inzetbaar en kan ze 

verklarend werken: een “nalaten” kan immers zeer zeker de “fout” zijn, die in deze 

omstandigheden de kans dat deze schade zich zou voordoen (dus het risico in concreto) 

heeft verhoogd. Dit vergt verder onderzoek dat buiten het bestek van deze studie valt. We 

zullen de hypothese, zoals hoger uiteengezet, verder “testen” in Hoofdstuk III.  
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Afdeling 3.  De juridische causaliteit: de equivalentieleer 
 

§1.  Inleiding 

 

30. Tot de eerste helft van vorige eeuw stond de rechtspraak op het gebied van het 

oorzakelijk verband niet vast en werd de interpretatie ervan hoofdzakelijk overgelaten aan 

de feitenrechter.·99. Pas in een arrest van 22 december 1947 van het Hof van Cassatie100 

werd de equivalentie van de noodzakelijke voorwaarden voor het eerst als oplossing 

gekozen, en nadien nog duidelijker in een arrest van 4 december 1950101, waarin het Hof 

besliste dat als schadeoorzaak beschouwd wordt: “Iedere omstandigheid zonder welke het 

feit niet zou zijn geschied zoals het zich voordeed”. De keuze voor deze causaliteitsleer, er 

zijn er andere, die de gelijkwaardigheid van alle voorwaarden inhoudt, die noodzakelijk zijn 

voor de schade  -vandaar equivalentieleer- is niet voorgeschreven door de wet maar een 

keuze van het Hof van Cassatie, hierbij beïnvloed door H. DE PAGE.102 Sinds deze arresten 

bestaat er al meer dan een “goede halve eeuw”103 overvloedige rechtspraak van het Hof van 

Cassatie, die bevestigt dat er oorzakelijk verband bestaat tussen een fout en een schade, 

indien de schade, zoals deze zich in concreto voordeed, zonder die fout niet of op dezelfde 

wijze had kunnen ontstaan.104 Voor een overzicht van recente rechtspraak verwijs ik naar 

het laatste rechtspraak overzicht van wijlen M. VAN QUICKENBORNE105, die met zijn 

overzichten van het oorzakelijk verband een vast kompas en veilige landkaart aanbiedt voor 

de ontdekkingsreiziger in de dichtbegroeide, meanderende delta van het oorzakelijk 

verband. 
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§2.  Definitie 

 

31. De equivalentieleer schrijft voor dat alle in concreto noodzakelijke voorwaarden voor een 

bepaald gevolg (de schade), dit gevolg op een causaal gelijkwaardige manier hebben 

veroorzaakt.106 Een fout moet niet voldoende, belangrijk of rechtstreeks zijn, ze moet alléén 

noodzakelijk zijn voor de in concreto ontstane schade, dan pas geeft ze aanleiding tot 

aansprakelijkheid.107  

 

§3.  Gevolgen 

 

32.  Alle fouten die noodzakelijke voorwaarden zijn, dus ook de kleinste en een onfortuinlijke 

of bizarre samenloop van fouten zijn causaal gelijkwaardig. 108 Denk bijvoorbeeld aan de 

situatie waarbij iemand door een foutief auto manoeuvre van zijn buurman of van een 

automobilist, die door een fout een waanzinnige verkeersknoop laat ontstaan, zijn vliegtuig 

mist en daarom door de luchtvaartmaatschappij op een later vliegtuig wordt gezet, dat 

vervolgens wordt gekaapt door terroristen, die het vliegtuig tegen een gebouw aanvliegen. 

De buurman of diegene die de verkeerschaos veroorzaakte zou dus volgens de 

equivalentieleer in principe mede aansprakelijk zijn voor de schade omdat zijn fout een 

noodzakelijke voorwaarde was voor die schade.109 Een fout van een derde110 of van het 

slachtoffer, een toevallige factor of eventueel een voorbeschikt zijn tot schade door 

bijvoorbeeld een zwak hart 111 verbreekt het causaal verband niet met de fout van de 

verweerder.112 Indien alle elementen van een concreet schadegeval wel voldoende waren 
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om de schade te veroorzaken, maar geen noodzakelijke voorwaarden, dan is er geen causaal 

verband tussen die fout(en) en die schade.113      

33.  Ingeval van fouten door de benadeelde leidt dit wel tot een verdeling van de schade, de 

benadeelde zal dan een deel van de schade dragen.114 In sommige gevallen, wanneer een 

passagier meerijdt met een dronken chauffeur115, een autobestuurder zonder rijbewijs of 

bromfietsrijder die niet de over de juiste leeftijd beschikt116, werd beslist, dat indien het 

ongeval niet te wijten is aan de fout van de bestuurder m.a.w. niet te wijten aan zijn 

dronkenschap of gebrek aan rijervaring,  de passagier toch volledig vergoed zal worden voor 

zijn schade. Dit valt op het eerste gezicht niet in overeenstemming te brengen met de 

correcte toepassing van de conditio sine qua non-test: indien de passagier niet zo 

onvoorzichtig geweest was om mee te rijden, had de schade zich niet voorgedaan. De 

redenering wordt gemotiveerd door te stellen dat het conditio sine qua non-verband moet 

beoordeeld worden, niet ten aanzien van de foutieve handeling van de passagier, enkel ten 

aanzien van het foutieve aspect van die handeling.117 We zullen deze rechtspraak bespreken 

in Hoofdstuk III, Afdeling 3.  

34.  Indien de schade het gevolg is van een samenloop van fouten van verschillende 

personen zijn deze in solidum aansprakelijk voor de gehele schade118 ook al is de fout van de 

andere schadeverwekker groter119 of zou de tweede fout de omvang van de schade alleen 

maar vergroot hebben120 of zelfs bij gemeenschappelijke fout. Onderling verband tussen 

noodzakelijke fouten verbreekt evenmin de causaliteit.121 Mededaders van een zelfde fout 

of bij veroordeling van een zelfde misdrijf zijn hoofdelijk aansprakelijk.122 De verweerder die 
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het slachtoffer volledig vergoed heeft, beschikt over een verhaalsrecht op de 

medeaansprakelijke ten belope van zijn aandeel in de schadelast.123  

35.  Toevallige factoren kunnen soms als overmacht behandeld worden op voorwaarde dat 

ze redelijkerwijze onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren en de verweerder noodzaakte 

om zo te handelen. Deze omstandigheden werken bevrijdend voor de verweerder omdat er 

dan geen fout is en bijgevolg ook geen causaal verband kan zijn.124 In het verkeersrecht zijn 

hierover vele voorbeelden te vinden bijvoorbeeld het onwel worden van de autobestuurder 

en verlies van bewustzijn125, die zich uiteraard niet bewust was van zijn medische toestand, 

anders zou hij kunnen aangesproken worden wegens een gebrek aan zorgvuldigheid. 126 

36.  De nadruk die het Hof van Cassatie legt op het feit dat de fout noodzakelijk moet zijn 

voor de schade in concreto, moet gezien worden als een verruiming en geen beperking van 

het causaliteitsconcept. Indien de schade in zeer algemene of vage bewoordingen 

beoordeeld wordt, is inderdaad de kans groter dat schade zich hoe dan ook zou voorgedaan 

hebben, ongeacht de foutieve gedraging van de schade verwekker. Hoe concreter de schade 

wordt omschreven hoe groter de kans dat die schade te wijten is aan een bepaalde 

handeling van de schade verwekker.127 De equivalentieleer kan dan ook een 

individualiserende theorie genoemd worden, aangezien ze uitgaat van de concrete en 

specifieke omstandigheden en dit in tegenstelling tot de leer van de adequate oorzaak, waar 

men eerder uitgaat van de normale gang van zaken en waarbij dus onvoorzienbare en 

ongebruikelijke toestanden geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid.128 Door toepassing 

van de equivalentieleer die het causaal verband concretiseert, hanteert de Belgische 

rechtspraak een zeer breed causaliteitscriterium, volgens sommigen wellicht het breedste in 

Europa.129 De consequente toepassing hiervan zou dan ook moeten aanleiding geven tot 

lange causale ketens met aansprakelijkheid als gevolg.130 De vraag kan gesteld worden hoe 

de rechtspraak in de praktijk hiermee omgaat.  
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§4.   Merites en toepassing  

 

37.  Indien we de equivalentieleer beoordelen op zijn merites kan gezegd worden dat het 

een slachtoffer vriendelijke leer is: de benadeelde kan iedereen voor de volledige schade 

aanspreken die een noodzakelijke fout beging, hoe ver verwijderd of rechtstreeks of 

onrechtstreeks de fout ook mag zijn.131 De leer wordt ook gekarakteriseerd door zijn 

objectiviteit: het enige of uitsluitende criterium waarmee rekening moet gehouden worden 

is namelijk elke fout, zonder welke de schade in concreto niet zou ontstaan zijn, de juiste 

toepassing ervan zou dus subjectieve overwegingen van de feitenrechter moeten 

uitschakelen of onmogelijk maken en bijgevolg de rechtszekerheid verhogen.132 Daarnaast 

onderscheidt de equivalentieleer zich in zijn toepassing door zijn eenvoud t.a.v. andere 

causaliteitstheorieën.133  

38. Geen voordelen zonder nadelen. Deze laatste hebben vooral te maken met de 

(theoretische) gevolgen van de doorgedreven toepassing van de equivalentieleer, die zou 

leiden tot een steeds verdere uitbreiding van de zoektocht naar de noodzakelijke 

voorwaarden, ook in de tijd. Sommige spreken van “la régression infinie dans la recherche 

des causes”.134 H.DE PAGE schrijft in een lyrische stijl dat de strikte toepassing van de 

equivalentieleer ertoe zou leiden dat: “on finirait par rendre Adam responsable pour tous les 

désordres de l’humanité”.135  Waar eindigt de queeste? Ook de politierechter van Brugge 

maakte in dit verband de volgende zinvolle opmerking in een vonnis van 19 februari 2003: 

“Men kan het causaal verband en een later ongeval niet eindeloos doortrekken.”136 M. VAN 

QUICKENBORNE repliceert en meent dat deze eerder theoretische bezwaren in de praktijk 

meevallen: de slachtoffers spreken in feite slechts diegene aan wiens fout “in een niet al te 

verwijderd en onwaarschijnlijk verband staat met de schade”137 en hij is van mening dat de 

equivalentieleer in de dagdagelijkse praktijk een eerder bescheiden rol speelt.138  Sommige 

zijn van mening dat de equivalentieleer kan leiden tot onbillijke situaties en dat 
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waarschijnlijk niet alle oorzaken evenveel hebben bijgedragen tot de schade. 139  Deze 

opmerking is m.i. terecht. Andere auteurs vinden deze kritiek niet overtuigend.140  

39.  De geschetste causale problematiek zet verschillende auteurs er toe om samenvattend 

te schrijven dat de bestaande rechtspraak een aantal beperkingen of temperingen heeft 

ingevoerd om al te lange en te verregaande oorzakelijke ketens te doorbreken141. H. Bocken 

verwoordt het aldus: “De tolerante houding van het Hof van Cassatie laat de feitenrechter 

toe om, mits geen opvallende motiveringsfouten te maken, te lange causale ketens of weinig 

relevante fouten uit te schakelen”.142 In een andere publicatie van dezelfde auteur wordt 

erop gewezen dat de equivalentieleer “tot weinig shockerende beslissingen of zelfs 

maatschappelijke onrust heeft aanleiding gegeven en dat dit te verklaren valt doordat 

equivalentieleer in feite in vele moeilijke gevallen niet wordt toegepast door de feiten rechter 

en dat het Hof van Cassatie dit gedoogt”.143 Soms klinkt de kritiek luider: het Hof neemt het 

niet zo nauw met de equivalentieleer en zou op verhulde wijze aanpassingen invoeren 

omdat het de behoefte zou ervaren om de consequenties ervan te milderen144 en daarbij 

wordt verwezen naar het bekende arrest van het Hof van Cassatie van 11 oktober 1989145, 

dat we later uitvoerig bespreken in randnummer.146  Het verdere onderzoek en analyse naar 

de mogelijke afwijkingen van de equivalentieleer, zoals toegepast in de rechtspraak, zal 

uitvoerig behandeld worden In Hoofdstuk III.  
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Afdeling 4.   De taakverdeling tussen het Hof van Cassatie en de 

feitenrechters  

 

§1.  Feiten worden op onaantastbare wijze vastgesteld door de feitenrechter  

 

40.  De feitenrechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij besluit tot het 

bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade of met andere woorden of 

de schade ook zou ontstaan zijn zonder die fout.147 Aangezien het causaliteitsbegrip een 

juridisch begrip is, is het aan het Hof van Cassatie om te oordelen of de feitenrechter zijn 

beslissing, om te besluiten tot een causaal verband, wettig heeft kunnen gronden op zijn 

vaststellingen.148 Deze principes werden vastgelegd in talloze arresten van het Hof van 

Cassatie. Voor een overzicht verwijs ik naar de bekende overzichten van rechtspraak.149  

Deze principes werden ondermeer herbevestigd in een arrest van het Hof van Cassatie van 

10 mei 2007150 en als volgt geformuleerd: “Of er fout, schade en een oorzakelijk verband 

bestaat tussen beide, is een feitelijke beoordeling. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de 

door hem gedane vastgestelde feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee 

geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord worden en of 

hij de begrippen fout, schade en oorzakelijk verband niet miskent” en in een arrest van 19 

juni 2007 151 lezen we het volgende: “Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten 

vaststelt waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de 

schade afleidt, gaat het Hof nochtans na of de rechter die beslissing wettig heeft kunnen 

afleiden uit zijn vaststellingen.” 

 

§2.  Toezicht Hof van Cassatie 

 

41.  Het toezicht van het Hof is tweeledig, enerzijds het nazicht van de door de feitenrechter 

gebruikte causaliteitscriterium, zijnde de equivalentieleer en de begrippen fout en schade, 
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en anderzijds, de interne logica of de motivering van de beslissing zelf: kon de rechter deze 

of gene beslissing wel nemen, gegrond op zijn vaststellingen?152  

42.  Typische voorbeelden van “causaliteitstoezicht” waarbij het Hof van Cassatie verbreekt 

omwille van strijdigheid met de equivalentieleer zijn ondermeer: het gebruik maken van het 

begrip “aanleidingen” 153 of ”voorzienbaarheid van de schade”. 154 Een rechtstreeks verband 

tussen schade en fout eisen is vanzelfsprekend niet in overeenstemming met de leer van de 

gelijkwaardigheid van de oorzaken: zowel fouten die rechtstreeks of onrechtstreeks in 

verband staan met de schade komen in aanmerking als oorzaak, mits ze voldoen aan de 

conditio sine qua non-test.155  Ook waneer de ene fout chronologisch voor de andere komt, 

kan het causaal verband tussen de eerste fout en de schade niet uitgesloten worden.156  

Tussenkomende causale factoren hebben geen invloed op het causale verband tussen fout 

en schade.157 

43.  Op het niveau van het “motiveringstoezicht” en hier begeven we ons op het gebied van 

de interne logica van de motivering van een vonnis of arrest, wordt bijvoorbeeld de 

volgende motivering niet aanvaard en verbroken door het Hof van Cassatie: uit het feit dat 

een ongeval plaatsvond en dat een van de bestuurders geen fout beging, kan niet afgeleid 

worden dat een andere bestuurder wel een fout beging.158 Mijns inziens gaat het hier om 

een denkfout, die terecht wordt rechtgezet door het Hof van Cassatie: indien A geen 

noodzakelijke voorwaarde is voor B dan kan hieruit niet afgeleid worden dat C een 

noodzakelijke voorwaarde is voor B. Het Hof verbreekt ook wanneer de feitenrechter, bij 

samenloop van fouten bij een ongeval, slechts één fout aannam (meestal de zwaardere), 

wanneer niet duidelijk blijkt uit zijn vaststellingen dat de andere fouten niet in oorzakelijk 

verband staan met de schade. Er moet aangetoond worden dat de schade in concreto en op 

dezelfde wijze zou ontstaan zonder de andere (lichtere) fout. 159 In een arrest van 10 mei 
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2007 besliste het Hof van Cassatie aldus: “Uit die enige reden die niet impliceert dat de door 

het ongeval veroorzaakte schade zich ook zonder de fout van C.M. niettemin zou hebben 

voorgedaan zoals hij zich heeft verwezenlijkt, hebben de appelrechters niet wettig kunnen 

afleiden dat die fout niet in oorzakelijk verband stond met het ongeval.”160 

44.  De feitenrechter moet zijn beslissing over het causaal verband tussen fout en schade 

alleen motiveren, indien partijen hierover concludeerden.161  

45. Uit praxis of rechtspraak van het Hof van Cassatie leiden auteurs af dat het Hof bij zijn 

toezicht “ een opmerkelijk respect aan de dag legt voor de beslissingen van feitenrechters, 

die niet in overeenstemming zijn met de equivalentieleer en ze hun uitspraken welwillend 

interpreteert om ze toch maar in overeenstemming te brengen met de officiële leer en zo 

lange causale ketens af te breken of weinig relevant fouten die zich gelijktijdig voordoen af te 

breken”.162 Anderen schrijven dat de controle op het causaal verband niet steeds op 

dezelfde ernstige wijze wordt uitgevoerd en er een politiek zou achter zitten, namelijk het 

willen vermijden van te verregaande gevolgen van de equivalentieleer163 of dat de controle 

op de equivalentieleer nagenoeg onbestaande is.164 In dit verband maakte M. VAN 

QUICKENBORNE, na uitvoerige rechtspraakanalyse de volgende belangrijke observatie, dat 

“het Hof van Cassatie een principiële voorkeur heeft voor de theorie van de gelijkwaardigheid 

van oorzaken; maar dat het niet bereid is deze theorie tot in haar uiterste consequenties te 

voeren. Indien het Hof zich genoopt voelt een beslissing te vellen, die afwijkt van de 

equivalentietheorie, zal het bovendien zijn best doen om deze ontrouw te verbergen.” 165 

46.  Deze rechtspraak van het Hof van Cassatie kan zich als volgt manifesteren: door de 

beslissing van de feitenrechters welwillend en conform de equivalentieleer te interpreteren, 

zelfs indien de beslissing feitenrechter duidelijk in strijd is met de equivalentieleer ofwel 

door het bevestigen of respecteren van de feitelijke vaststellingen door de 

“beroepsrechter”. 166 167 We denken dan in het laatste geval aan situaties waarbij door een 

menselijke fout een foutieve toestand werd gecreëerd, die vermijdbaar en voorzienbaar 
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was. Voorbeelden zijn legio te vinden op het slagveld van de verkeersongevallen, waarbij 

een ongeval het resultaat is van het niet vermijden van een eerder ontstane gevaarlijke 

toestand en waar de rechter besliste dat alleen de tussenkomende fout moet weerhouden 

worden. Volgens de regels van de equivalentieleer kan men moeilijk aannemen dat de 

gevaarlijke toestand geen conditio sine qua non was.168 Het Hof van Cassatie bevestigde 

beslissingen van feitenrechters die oordeelden dat de eerste fout niet in oorzakelijk verband 

staat met de eerste toestand.169 We komen uitvoerig terug op deze gevallen in Hoofdstuk III, 

Afdeling 2. 

47. De wijze waarop het Hof van Cassatie toezicht uitoefent op de feitenrechters en het 

resultaat van dit toezicht is van belang voor onze vraagstelling. Indien het Hof zijn beslissing 

om te verbreken of niet te verbreken, motiveert op grond van artikel 1382 Burgerlijk 

Wetboek en in overeenstemming met de formules van de equivalentieleer dan moeten in 

principe feitelijke en juridische causaliteit samenvallen, zoniet wordt er afgeweken van de 

equivalentieleer. We kunnen de vraag ook anders kunnen stellen: past het Hof van Cassatie 

in zijn toezicht op de beslissingen van de feitenrechters de equivalentieleer toe in al zijn 

consequenties of is er ruimte voor tempering170 of is er enige feitelijke appreciatie marge 

voor feitenrechter?171 Verdere rechtspraak analyse in Hoofdstuk III zal dit uitwijzen. 
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Afdeling 5.  Bespreking van andere causaliteitscriteria 
 

48.  Vermits België  één van de weinige landen172 is die de equivalentieleer toepassen is het 

interessant en nuttig -ook voor onze latere conclusies - om een overzicht geven van andere 

gangbare causaliteitstheorieën.  

 

§1.  De adequate oorzaak theorie 

 

49.  Deze causaliteitstheorie werd ontwikkeld werd door de Duitse filosoof J. VON KRIES en 

vindt vooral toepassing in een aantal Duitstalige (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) en ook 

Engelstalige landen waar ze in verschillende varianten wordt toegepast.173 

50. De adequate oorzaak leer blijft de conditio sine qua non-test toepassen om de 

noodzakelijke oorzaken –een fout of een tot aansprakelijkheid aanleiding gevend feit– van 

een schade vast te stellen. In een volgende fase, na vaststelling van de noodzakelijke 

oorzaken, wordt een selectie gemaakt van de adequate oorzaak.174 Volgens deze theorie 

moet een fout als adequate oorzaak aanzien worden, indien de schade het normale en 

redelijker wijze te verwachten gevolg zou zijn van die fout of een tot aansprakelijkheid 

aanleiding gevend feit, m.a.w. de fout moet niet noodzakelijk zijn voor de schade in concreto 

maar de schade in abstracto. Ongelukkige samenloop van omstandigheden en bizarre 

toevalligheden en ver verwijderde oorzaken worden dus uitgesloten als noodzakelijke 

oorzaken. Deze theorie heeft bijgevolg een generaliserende werking in tegenstelling tot de 

equivalentieleer, die een individualiserende werking heeft.175 In het Nederlandse recht waar 

de adequatietheorie lange tijd –en tot op zekere hoogte nu nog steeds- werd toegepast, 

heeft de Hoge Raad verschillende formuleringen gebruikt om de adequatietheorie te 

kenmerken en te omschrijven zoals: de fout “waarvan redelijkerwijs dit gevolg te voorzien 

was” of waarvan “de veroorzaakte schade normalerwijze, naar ervaringsregels, daaruit 

voorvloeit”. 176   

51.  De kritiek op de adequatietheorie richt zich o.m. op het feit dat het moeilijk kan zijn te 

oordelen over wat een redelijk en normaal gevolg zou kunnen zijn en dat dit bijgevolg (te) 

grote appreciatiebevoegdheid geeft aan de feitenrechter met mogelijks rechtsonzekerheid 
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en willekeur als gevolg.177 Ook in de Nederlandse rechtsleer stond de theorie bloot aan 

kritiek, omdat ze weinig houvast zou bieden en vaag is.178 Sommigen vergelijken het 

voorzienbaarheidscriterium zelfs met de kristallen bol van “Mevrouw Irma”.179 Bovendien, 

houdt dit criterium een waarschijnlijkheidsoordeel in -welke gevolgen waren redelijk 

voorzienbaar?- en steunt de bevestiging daarvan op beleidsoverwegingen.180 Dit kan 

onduidelijkheid creëren. Een andere kritiek wijst op de vermenging van het fout en schade 

begrip: wanneer we een uitspraak doen over een voorzienbare schade, zal dit gemakkelijk 

tot een beoordeling leiden over het gedrag van de schade verwekker –had hij de schade 

voorzien of niet? – terwijl de adequate oorzaak theorie toch een oplossing tracht te zoeken 

voor een causaal probleem.181    

 

§2.  De efficiënte oorzaak theorie 

 

52.  De efficiënte oorzaak theorie maakt een onderscheid tussen voorwaarden en oorzaken 

van een schade. Niet alle voorwaarden zijn “krachtig” genoeg om een gevolg namelijk de 

schade te generen. De efficiënte oorzaak is die voorwaarde die de meeste “kracht” en dus 

“efficiëntie” uitoefende in de totstandkoming van de schade. Deze theorie gaat de 

voorwaarden kwalificeren en er een weging aan geven en vervolgens, die selecteren die de 

meeste kracht uitoefende.182 Sommige noemen het een variante van de adequate oorzaak 

leer.183 Een interessant geval, in dit verband is het zogenoemde “butagasarrest”. Volgens 

sommige werd hier een buiging gemaakt richting de efficiënte oorzaak leer. Verschillende 

personen werden aangesproken op hun aansprakelijkheid bij een ontploffing van een 

gastankwagen. Uiteindelijk nam het Hof van Beroep te Brussel de fout aan van diegene, die 

de motor van een vrachtwagen startte en besliste tevens dat dit feit de “beslissende 

oorzaak” was. De voorziening in cassatie werd verworpen en het vonnis niet verbroken.184 

Het Hof Van Cassatie oordeelde dat de “beslissende oorzaak” in het arrest eigenlijk 

betekende dat het starten van de motor de enige conditio sine qua non was voor de 
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ontploffing.185 Het Hof van Cassatie bevestigt dus de equivalentieleer. Anderzijds toont het 

arrest van het hof van beroep te Brussel aan, dat indien de arresten gemotiveerd worden 

door vast te stellen dat bepaalde “fouten” geen condtio sine qua non voorwaarde zijn, ze in 

zekere zin “cassatieproof” zijn.186 

53.  De kritiek op deze leer richt zich vooral op het feit dat indien de fout uit een nalaten 

bestaat, de adequate oorzaak methode geen antwoord biedt omdat logischerwijze uit het 

“niet doen” of “nalaten” geen “kracht” kan komen.187 Ten tweede zou de theorie moeilijk 

toepasbaar zijn in het geval van samenloop van fouten wanneer sommige oorzaken wel en 

andere geen “kracht” hebben uitgeoefend. 188 

54.  De hypothese van impliciete (rechts)regel die werd voorgesteld 189 kan in zekere zin 

vergeleken worden met de redenering die gebruikt wordt in leer van de efficiënte oorzaak, 

waarbij gezocht wordt naar die noodzakelijke voorwaarde, tussen alle andere voorwaarden, 

waar de meeste kracht en efficiëntie van uitging voor de realisatie van de schade. Indien we 

“kracht” of “efficiëntie” vervangen door het element (fout) die het risico heeft doen 

ontstaan is er vanzelfsprekend veel gelijkenis: de onderzoekshypothese tracht ook deze 

noodzakelijke voorwaarde te selecteren tussen alle andere voorwaarden die het risico op 

realisatie van de schade in deze omstandigheden verhoogde. De kritiek op de leer van de 

efficiënte oorzaak dat van een “nalaten” geen kracht uitgaat, is in de voorgestelde 

onderzoekshypothese niet toepasbaar: het “nalaten” kan immers zeker de kans verhogen 

dat in deze omstandigheden deze schade (het risico in concreto) zich zou voordoen. 

 

§3.  De theorie van de rechtstreekse en onmiddellijke gevolgen 

 

55.  Volgens de equivalentieleer zijn zeer lange causaliteitsketens mogelijk. Principieel en in 

de logica van deze theorie moet met elke fout of een tot aansprakelijkheid aanleiding 

gevende gebeurtenis rekening gehouden worden om de aansprakelijkheid vast te stellen, 

ongeacht hoever deze fout of gebeurtenis zich heeft voorgedaan in het verleden. 

56. De leer van de rechtstreekse en onmiddellijke gevolgen tracht deze teruggang of 

regressie in de tijd te beperken tot de “rechtstreekse en onmiddellijke gevolgen”190. Er wordt 
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met ander woorden getracht om de gevolgen van de te vergoeden schade binnen redelijke 

beperkingen te houden en ze te beperken tot de rechtstreekse schade, niet de 

onrechtstreekse. Hoe onrechtstreekser en hoe verder verwijderd van de schade, hoe minder 

er zal rekening gehouden worden met de fout. De logica is dat hoe verder de schade 

verwijderd is van de fout, hoe moeilijker ze toe te rekenen valt aan die fout. In de Anglo-

Amerikaanse rechtspraak worden ook gelijkaardige begrippen als “proximate cause”, 

“remoteness of dammage” en “ reasonable foreseeability”191 en varianten daarvan gebruikt 

om de juridische oorzaak en causaliteit vorm te geven. Deze termen trachten het causaal 

verband vast te stellen en de financiële gevolgen enigszins te beperken. In Hoofdstuk II 

zullen we grondiger ingaan op rechtsleer en uiteraard, vooral de rechtspraak in “common 

law” land par excellence: het Verenigd Koninkrijk.  

57.  De kritiek op deze theorie, zoals te verwachten, spitst zich toe op de rechtsonzekerheid. 

Wat betekent “rechtsreeks” en kan men aan dit begrip een niet-arbitraire en dus 

objectiverende betekenis geven. 
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Hoofdstuk II. Rechtsvergelijking: Het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland 
 

Afdeling 1.  Verenigd Koninkrijk 
 

§1.  Inleiding 

 

58.  In het Engelse aansprakelijkheidsrecht wordt het al dan niet bestaan van een causaal 

verband tussen een fout en een schade beoordeeld in twee stappen.192 Causaliteit bestaat er 

uit twee delen: “feitelijke” (factual causation), de eerste stap en “juridische” (legal 

causation) de tweede stap.193 Om een fout te kwalificeren als feitelijke oorzaak van een 

schadegeval, gebruikt men een quasi mathematische test namelijk de “but for” test”. 194 Bij 

het beslissen over legal causation moet worden nagegaan of één van de potentiële feitelijke 

oorzaken ervan moet aangenomen worden om als “real” of “operative” cause in law” te 

worden aanzien.195 In deze afdeling zullen we ons beperken tot het bespreken van die 

elementen van het Engelse causaliteitsbegrip die relevant zijn in het kader van deze 

masterproef. 

 

§2.  Factual causation  

 

A. But for test 

 

59.  De “but for” test is de relevante test om een fout als feitelijke oorzaak aan te duiden. Bij 

toepassing ervan, wordt nagegaan of de schade zich op dezelfde wijze zou hebben 

voorgedaan zonder de fout van de verweerder, “but for the defendant’s carelesness”. 196 

Bijgevolg is een fout geen feitelijke oorzaak van het schadegeval als ze geen noodzakelijke 

voorwaarde was voor de schade.197 De test zelf werd ontwikkeld in Barnett v Chelsae and 

Kensington Hospital Management Commitee.198 Deze test is gelijkaardig aan de conditio sine 

qua non-test maar anders dan in het Belgische recht volstaat de “but for” test niet om te 

besluiten tot het bestaan van een causaal verband. Er wordt immers in de fase van de “legal 
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causation” een selectie gemaakt tussen de verschillende noodzakelijke voorwaarden.199 

Verder wordt voor het bewijs van het causaal verband een “balance of probabilities test” 

gehanteerd, die bijna mathematisch wordt uitgewerkt: de eiser moet aantonen dat er een 

kans bestaat van meer dan 50 procent dat de fout van de verweerder zijn schade 

veroorzaakte.200 

 

B. Toepassing van de “but for test” 

 

60.  Bij toepassing van de “but for” test kunnen zich problemen voordoen bijvoorbeeld 

wanneer een schadegeval meerdere potentiële oorzaken heeft. In dat geval kan het zeer 

moeilijk zijn om feitelijk aan te tonen dat één van de potentiële oorzaken met een 

waarschijnlijkheid van meer dan 50 procent “de oorzaak” is van het schadegeval.201 In 

concreto betekent dit dat wanneer er bijvoorbeeld 3 potentiële oorzaken zijn, elk van deze 

oorzaken slechts met een waarschijnlijkheid van 33,3 procent “de oorzaak” kan zijn. 

Bijgevolg zouden geen van deze drie potentiële oorzaken voldoen aan de “but for” test en 

zou de verweerder in kwestie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om dergelijke 

situaties te vermijden, werd door de rechtspraak beslist dat in bepaalde omstandigheden 

kan afgeweken van de“but for” test, zoals we hierna zullen bespreken in randnummers 61 en 

62.  

C.  Materiële bijdrage tot de schade 

 

61. Soms word de fout van de verweerder die “materieel” (d.w.z. meer dan de minimis) 

heeft bijgedragen tot de schade als voldoende aanvaard voor het bestaan van feitelijke 

causaliteit.202 Deze afwijking van de “but for” test kan duidelijk gezien worden in Bonnington 

Castings Ltd v Wardlaw.203 In deze zaak had een fabrieksarbeider een longziekte opgelopen 

door de inhalatie van siliciumstof. De inhalatie van dergelijk stof was tot een bepaald niveau, 

een onvermijdbaar gevolg van de arbeid verricht in de fabriek. Er was echter een hoger 

stofgehalte in de fabriek aanwezig dan in normale omstandigheden het geval was. Dit was te 

wijten aan de onzorgvuldigheid van de werkgever om de fabriek op voldoende wijze te 

verluchten. Dit extra stofgehalte werd als “schuldig” of “illegaal” stof aanzien. De toepassing 

van de “but for” test leidde tot ongewenste resultaten, aangezien men niet kon vaststellen 

“on the balance of probabilities” dat het “illegaal” stof “de oorzaak” was van de schade. De 
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rechters stelden echter vast dat het “schuldig” stof de ziekte had verergerd, ook al konden 

ze niet vaststellen in welke mate dit gebeurd was.204 Uiteindelijk kwamen de rechters tot het 

besluit dat het feit dat het “schuldig" stof in ieder geval materieel had bijgedragen tot de 

schade van de arbeider, voldoende was voor het aansprakelijk stellen van de werkgever en 

aldus voldoende voor het bestaan van feitelijke causaliteit.205 

 

D.  Materiële verhoging van het risico op schade 

 

62.  Het ter zijde schuiven van de “but for” test gebeurt soms ook indien de fout van de 

verweerder, het risico op het oplopen van schade heeft verhoogd voor de eiser en indien op 

deze laatste een onevenredige last ligt om te bewijzen dat de voorwaarden van de “balance 

of probabilities test” vervuld zijn.206  In dit geval zijn rechtbanken geneigd om het feit dat de 

fout het risico op de schade heeft doen toenemen als voldoende te beschouwen voor het tot 

stand brengen van feitelijke causaliteit.207 Een duidelijk voorbeeld in verband met deze 

problematiek kan gevonden worden in McGhee v National Coal Board.·. De feiten van deze 

zaak zijn enigszins gelijkaardig aan die van Bonnington. De eiser leed aan de huidziekte 

dermatitis als gevolg van blootstelling aan een schadelijke stof. Er werd een onderscheid 

gemaakt tussen “onschuldig stof”, dat een onvermijdbaar gevolg was van de job van de 

eiser, en “schuldig” stof, dat langer dan wenselijk op het lichaam van de eiser aanwezig bleef 

door de onzorgvuldigheid van de werkgever: namelijk het niet voorzien van goed werkende 

douchefaciliteiten voor de werknemers na hun arbeid. De eiser kon niet aantonen dat zijn 

ziekte veroorzaakt werd door de afwezigheid van douchefaciliteiten, aangezien de kans 

bestond dat de ziekte veroorzaakt werd door het “onschuldig” stof waarmee de eiser tijdens 

zijn werkuren in contact kwam. Om dit probleem op te lossen stelde de House of Lords vast 

dat hoe langer het stof op iemands huid blijft, hoe groter het risico dat de betrokken 

persoon dermatitis oploopt. Deze vaststelling bracht de House of Lords tot de conclusie dat 

het feit dat het risico voor de eiser om de ziekte op te lopen werd verhoogd, volstond voor 

het bestaan van feitelijke causaliteit. De redenering uitgewerkt in McGhee werd nadien 

gevolgd in andere zaken waarvan Fairchild v Glenhaven Funeral Services208 de belangrijkste 

is. In deze zaak werd het feit dat elke verweerder het risico verhoogd had voor de 

werknemer om mesothelioom op te lopen, aanzien als voldoende voor het tot stand 

brengen van feitelijke causaliteit. De House of Lords gaf in deze zaak expliciet toe dat  

rechters bij wijze van uitzondering kunnen afwijken van de “but for” test “and treat a lesser 

degree of causal connection as sufficient, namely that the defendant’s breach of duty had  
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§3.  Legal causation 

 

A. Remoteness test 

 

63.  De tweede stap om al dan niet te besluiten tot het bestaan van een causaal verband 

(legal causation) valt uiteen in twee deelaspecten. Vooreerst wordt een “remoteness test” 

toegepast om na te gaan of de gevolgen van de fout van de verweerder er niet te ver van 

verwijderd zijn, zodat ze onvoorzienbaar waren voor deze laatste op het moment dat de fout 

plaatsvond.209 Vervolgens moet onderzocht worden of het causaal verband niet verbroken 

wordt door “intervening acts”.210 Deze kunnen verschillende vormen aannemen en ertoe 

leiden dat de verweerder niet aansprakelijk gesteld wordt. Op deze laatste thematiek zal niet 

verder worden ingegaan. 

 

B.  Toepassing van de  “Remoteness test”   

 

64.  Een verweerder kan aanvoeren dat de gevolgen van zijn gedrag niet voorzienbaar 

waren, dat ze “too remote” waren. De “remoteness test” zoals hij vandaag de dag wordt 

toegepast, werd ontwikkeld in de zaak The Wagon Mound (No 1). 211 Als gevolg daarvan 

moet de rechter de vraag stellen of de soort van schade geleden door de eiser 

redelijkerwijze voorzienbaar was op het ogenblik van de gedraging van de verweerder.212 

Met andere woorden, in deze fase van het causaliteitsbeoordeling is het criterium van de 

“foreseeability” determinerend. Alleen de soort schade die zich voordoet met redelijkerwijze 

voorzienbaar zijn, niet de omvang van de schade.213 In The Wagon Mound (No 1) besliste de 

Privy Council dat de verweerders niet aansprakelijk waren voor de schade, aangezien ze 

redelijkerwijze niet konden voorzien dat de kade van de eiser zou worden beschadigd door 

vuur, wanneer ze op onzorgvuldige wijze olie dumpten in de rivier. De schade die zich 

uiteindelijk voordeed was niet voorzienbaar voor de verweerders in kwestie. Een dergelijke 

test is onbestaande in het Belgische aansprakelijkheidsrecht, waar de conditio sine qua non-

test volstaat om aansprakelijkheid te verbinden aan een gedraging en waar alle fouten die 

een noodzakelijk voorwaarde waren voor de schade, leiden tot aansprakelijkheid. Het is 

belangrijk om te weten dat vóór The Wagon Mound (No 1), een ander criterium dan de 

“foreseeability” werd toegepast door rechtbanken: een verweerder was namelijk 

aansprakelijk voor alle directe fysische gevolgen van zijn onzorgvuldig gedrag, zonder dat 

deze redelijkerwijze voorzienbaar moesten zijn.214 Dit kan gelezen worden in Re Polemis and 
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Furness, Withy & Co Ltd215, waar het criterium van de “direct consequences” wordt 

toegepast en de rechter vonniste dat alleen een direct verband moest bestaan tussen de 

fout van de verweerder en de uiteindelijke schade.216 Verweerders waren aldus 

aansprakelijk voor alle gevolgen van hun fout, zolang deze gevolgen het directe resultaat 

waren van de fout.217  

 

§3.   Besluit 

 

65.  In het Engelse aansprakelijkheidsrecht hanteert men in beginsel de “but for test” in de 

eerste fase van het causaliteitsvraagstuk (feitelijke causaliteit). Doordat het House of Lords 

besliste dat in bepaalde gevallen van de test kan worden afgeweken, geeft het echter aan 

Engelse rechters de mogelijkheid om de conditio sine qua non-test opzij te schuiven en dus 

niet toe te passen, wanneer deze test niet de gewenste resultaten  geeft en een andere 

criterium toe te passen. Zo volstaat het soms dat de fout materieel heeft bijgedragen tot de 

schade, of dat zij het risico op het voordoen van schade materieel heeft verhoogd. Het 

toepassen van de “remoteness test” in de tweede fase van het causaliteitsvraagstuk 

(juridische causaliteit), waarbij het criterium van de “foreseeability” centraal staat, laat toe 

een tweede selectie door te voeren tussen de noodzakelijke voorwaarden. Deze test is niet 

gekend in het Belgische aansprakelijkheidsrecht, aangezien de equivalentieleer het 

oorzakelijk verband vaststelt tussen de fout en de schade, zoals deze zich in concreto heeft 

voorgedaan. 
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Afdeling 2: Nederland 

 

§1.  Inleiding en situering 

 

66.  Het basisbeginsel en hoofdregel van aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad 

werd in het Nederlandse recht vastgelegd in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. De 

aansprakelijkheid op grond van dit artikel treedt in, wanneer jegens een ander een 

onrechtmatige daad is gepleegd, die aan de dader kan toegerekend worden en waardoor  

aan die ander schade wordt toegebracht en houdt in dat diegene die een onrechtmatige 

daad pleegt, de daardoor aan een ander toegebrachte schade moet vergoeden.218 De 

grondslag van de schadevergoedingverplichting in artikel 6:162 is de toerekenbare 

onrechtmatige gedraging van een persoon. De verplichting tot schadevergoeding bestaat 

slechts indien de schade het gevolg is van een onrechtmatige daad van een persoon.219 Is dit 

niet het geval dan blijft de schade liggen bij wie ze ontstaan is. Immers, iedereen draagt in 

principe zijn eigen schade220 

Artikel 6: 162 luidt als volgt: 

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden 

toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of 

nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 

maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een 

rechtvaardigingsgrond. 

3 .Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan 

zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt. 

Op basis van dit artikel worden klassiek de vijf basisvoorwaarden van aansprakelijkheid 

benoemd: onrechtmatige daad, relativiteit, toerekenbaarheid, schade en oorzaak.221 

Ik zal uitsluitend het element causaal verband (oorzaak) verder behandelen. Het causaal 

verband -en ook de schade- worden in het Nederlandse recht voor alle wettelijke 
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verbintenissen geregeld in artikel 6.1.10 van het Burgerlijk wetboek.222 Vanuit deze 

invalshoek is vooral artikel 6:98 van belang en dat het volgende bepaalt: “Voor vergoeding 

komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop 

de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de 

aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden 

toegerekend.” 

 

§2.  Causaal verband 

 

67.  Op basis van beide artikelen 6:162 en 6:98 wordt in Nederland gesteld dat het 

aannemen van causaliteit of oorzakelijk verband in twee stappen gebeurt. 223 

68.  In de eerste fase (6:162)–ook wel vestigingsfase genoemd(feitelijke causaliteit) - gaat 

men na of er wel aansprakelijkheid is met andere woorden of er causaal verband bestaat 

tussen de schade en onrechtmatige daad. Het aannemen van oorzakelijk verband gebeurt in 

deze fase aan de hand van het conditio sine qua non-verband. Sommige stellen dat dit 

verband “min of meer een minimum voorwaarde” is.224 In de Nederlandse rechtsleer vindt 

men de stelling terug dat de conditio sine qua non-test geen normatieve waardering inhoudt, 

er wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen de voorwaarden die noodzakelijk zijn en 

bijgevolg kan aansprakelijkheid moeilijk beperkt of begrensd worden.225 Bovendien wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen oorzaken die voor het recht relevant zijn en anderen die 

dat niet zijn.226 De Nederlandse rechtspraak heeft via uitspraken van de Hoge raad 

beperkingen gesteld aan de toepassing de conditio sine qua non-test. Zo paste de Hoge Raad 

het criterium van de adequatie-theorie (redelijkerwijs te voorziene gevolg van de fout227) toe 

vanaf 1927 tot omstreeks 1970, om dan over te schakelen naar de leer van de toerekening 

naar redelijkheid, die nadien werd omgezet in het (nieuwe) artikel 6:98.228 De belangrijkste 

kritiek op de adequatie-theorie was dat ze te weinig houvast zou bieden, omdat ze vaag is en 

op diverse manieren kan geïnterpreteerd worden en daarom zou ze tot rechtsongelijkheid 

kunnen leiden.229  

69.  In een tweede fase (6:98) - ook wel omvangsfase genoemd (juridische causaliteit)- wordt 

de schadevergoeding bepaald en zij wordt vastgesteld volgens wat in Nederland genoemd 
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wordt de “leer der toerekening naar redelijkheid”. Aangezien de conditio sine qua non-test 

van natuurwetenschappelijke aard is “maakt (ze) het noodzakelijk om daarop een op het 

recht toegesneden toetsing te laten volgen. Op grond van artikel 6:98 vindt ze plaats zowel 

aan de hand van de aard van de aansprakelijkheid als aan de aard van de schade.”230 

Sommigen stellen dat artikel 6:98 uiteindelijk een normatieve toets is, die de rechter moet 

uitvoeren.231  

70. De scheiding tussen beide fasen is echter niet waterdicht. Gezaghebbende auteurs 

schrijven dat de toerekening naar redelijkheid zowel bij de vestiging of het aannemen van 

het causaal verband als bij de vaststelling van de omvang van de te vergoeden schade van 

toepassing is.232  J. SPIER J. SPIER, T. HARTLIEF, G.E. VAN MAANEN en R.D. VRIESENDORP 

schrijven daarover: “Bij de vraag of in de vestigingsfase het vereiste verband tussen 

gedraging/gebeurtenis en schade bestaat, geldt uiteindelijk dezelfde maatstaf als in het 

kader van de vraag naar welke schadeposten en schadeomvang aan de veroorzaker worden 

toegerekend. De maatstaf is in artikel 6:98 te vinden.”233 Zelfs, indien geen conditio sine qua 

non-verband is vastgesteld, is toepassing van de leer van toerekening naar redelijkheid 

mogelijk.234   

 

§3.  Toerekening naar redelijkheid 

 

71.  Bij de toepassing van artikel 6:98 geeft deze regel zelf al –op niet limitatieve wijze- een 

aantal factoren aan, zoals aard van de schade en aansprakelijkheid, die van belang zijn in de 

afweging om de schade vast te stellen. In de rechtsleer spreekt men over een multifactor- 

benadering.235 Dit criterium blijft vaag, maar anderzijds moet de rechter zijn beslissing 

motiveren en kan hij niet alleen naar het “vage” begrip redelijkheid verwijzen, maar moet hij 

uitleggen waarom en met welke factoren hij in het concrete geval rekening houdt.236 De 

Nederlandse rechtsleer stelt dat het bij deze multifactor-benadering belangrijk is om te 

komen tot deelregels om zodoende meer houvast te bieden bij de toepassing van art 6:98.237  
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72.  Uit de rechtspraak van de Hoge Raad werden door BRUNNER238 een aantal deelregels 

afgeleid, die grote bekendheid genieten.239 Deze regels houden essentieel in dat het verband 

tussen de fout (of ander tot aansprakelijkheid aanleiding gevend feit) moet geanalyseerd 

worden in een nabijheids- en waarschijnlijkheidsverband, waarbij rekening gehouden wordt 

met de strekking van de norm, schuldgraad, aard van de activiteit en aard van de schade: 240 

1. Naarmate het gevolg naar ervaringsregels waarschijnlijker is en (derhalve beter 

voorzienbaar), is toerekening eerder gerechtvaardigd; naarmate het gevolg 

uitzonderlijk of minder waarschijnlijk is toerekening minder aanvaardbaar; 

2. Naarmate het schadelijk gevolg minder verwijderd is van de onrechtmatige daad is, is 

toerekening eerder gerechtvaardigd; Toerekening van een ver verwijderde en 

waarschijnlijke schade kan beperkt worden door toetsing aan het nabijheidsverband  

3. Bij schending van verkeers- en veiligheid normen, die met het oog op de voorkoming 

van ongevallen zijn opgesteld is een ruime toerekening van dood- en letsel schade 

gerechtvaardigd; 

4. Naarmate de schuld aan het schade veroorzakend gebeuren groter is, is een ruime 

toerekening gerechtvaardigd; 

5. Schade door dood en verwonding wordt eerder toegerekend dan zaakschade; 

6. Bij schade toegebracht tijdens bedrijfsuitoefening is toerekening wellicht eerder 

gerechtvaardigd dan waneer de aansprakelijke persoon eerder een particulier of een 

beroepsbeoefenaar is. 

Sommige gezaghebbende auteurs zijn van mening dat deze benadering nog niet veel 

houvast biedt. Wat betekent “ruimer toerekenen” of “eerder toerekenen” en wat indien de 

factoren een verschillende de richting aanwijzen.241 

 

§4.  Besluit 

 

73.  Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht past in beginsel de conditio sine qua non-test 

toe in de vestigingsfase (feitelijke causaliteit).242 Met de toerekening naar redelijkheid geeft 

de wetgever aan de rechter in de omvangsfase (juridische causaliteit) de mogelijkheid en de 

opdracht om met alle relevante factoren rekening te houden en deze te onderbouwen en te 

motiveren naar de concrete casus toe en een selectie te maken tussen de noodzakelijke 

voorwaarden, die daarom niet altijd de oorzaak zijn van schade. 
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De regels die de rechter daarbij in de praktijk gebruikt om het verband vast te stellen tussen 

de fout (aansprakelijkheid vestigend feit) en de omvang van de schade zijn dus gebaseerd op 

diverse factoren zoals: (i) het concretiseren van de fout door rekening te houden met 

kenmerken als nabijheid en schuldgraad; (ii) waarschijnlijkheid van de gevolgen; (iii) 

normbestemmingsleer; (iv) de aard van de schade en aansprakelijkheid en (v) elke andere 

relevante factor van het concrete geval. J.H. NIEWENHUIS schrijft m.i. treffend over artikel 

(6:98): “Kenmerkend voor deze bepaling is haar uitgesproken topische structuur. Ze 

formuleert geen “vereisten” voor toerekening, maar beperkt zich tot het aanwijzen van 

“vindplaatsen en argumenten”. De topiek van 6:98 dwingt partijen en rechter tot 

rechtsvinding in de ware zin des woords”. 243 
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Hoofdstuk III. De equivalentieleer in de rechtspraak  

 

Afdeling 1. Samenloop van een opzettelijke fout en een onopzettelijke fout 
 

§1.  Inleiding 

 

74.  Ingeval van samenloop van een fout van het slachtoffer en een derde, en beide fouten 

zijn noodzakelijke voorwaarden voor de schade, zoals ze zich in concreto voordeed, wordt 

algemeen aanvaard dat dit tot een verdeling van de aansprakelijkheid leidt en het recht op 

schadeloosstelling van de benadeelde vermindert.244 Het gevolg hiervan is dat de derde 

schadeverwekker niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de gehele schade en dat de 

benadeelde slechts een gedeeltelijke schadevergoeding zal ontvangen.245 Beiden zijn immers 

een noodzakelijke voorwaarde (conditio sine qua non-test) voor de schade volgens de 

equivalentieleer. Ingeval van een samenlopende fout van de benadeelde en een derde 

schadeverwekker is de rechter verplicht de schade te verdelen -een selectie van 

noodzakelijke voorwaarden is niet mogelijk- de equivalentieleer zegt evenwel niets over de 

schadeverdeling (verdeelsleutel) tussen de partijen.246 In de rechtspraak wordt een evolutie 

vastgesteld betreffende de criteria voor aansprakelijkheidsverdeling (verdeelsleutel) waarbij 

het Hof van Cassatie oorspronkelijk het criterium van de “zwaarte van de fout” toepaste om 

nadien over te schakelen naar het causale criterium, hieronder wordt verstaan de bijdrage 

van partijen in het veroorzaken van het schade geval.247  In een arrest van het Hof van 

Cassatie van 4 februari 2008 werd deze causale verdeelsleutel uitdrukkelijk bevestigd, maar 

het Hof van Cassatie geeft geen verder uitleg bij de invulling van dit begrip.248 Feitenrechters 

blijken (soms) moeilijkheden te hebben met de concrete invulling van deze causale 

verdeelsleutel tussen alle medeaansprakelijke partijen en dit leidt er soms toe dat ze in de 

praktijk verschillende andere criteria te gebruiken, zoals ernst van de fout, billijkheid of 
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 Zie bijvoorbeeld Cass. 9 oktober 2009, AR C.07.0080.F-C.07.0370.F; Zie hierover I. BOONE, “Recente 
ontwikkelingen inzake causaliteit” in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT(ed.), 
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verdeling in gelijke delen.249 We kunnen hier de vraag stellen of de contributio verdeling 

onder medeaansprakelijken gebeurt volgens causale bijdrage “ex ante in abstracto” of “in 

concreto” of m.a.w. in overeenstemming met onze onderzoekshypothese. Deze vraag 

verdient uiteraard verdere analyse en onderzoek, maar naar mijn mening zal het Hof van 

Cassatie in lijn met zijn rechtspraak om bij samenloop van fouten te komen tot een 

aansprakelijkheidsverdeling en de schadelast bijgevolg te verdelen, de causale bijdrage “ex 

ante in abstracto” beoordelen. Een selectie tussen de noodzakelijke voorwaarden is immers 

niet mogelijk omwille van het feit dat het causaal verband uitsluitend vastgesteld wordt met 

de conditio sine qua non-test. Dit belet niet dat de feitenrechters bij de vaststelling van de 

schadeverdeling, de schadelast hoofdzakelijk op de fout in concreto kunnen leggen 

(bijvoorbeeld 99%).  

75.  Ingeval van samenloop van een onopzettelijke fout van het slachtoffer en een 

opzettelijke fout van een derde werd vastgesteld dat de feitenrechters zochten naar 

alternatieven voor de schadelastverdeling.250 Deze bestonden erin om ofwel slechts een 

minimale schadelast op de schouders van het slachtoffer te leggen of soms het causaal 

verband te ontkennen door een “feitelijke” beoordeling en motivering. 251 De motivering 

hiervan is m.i. waarschijnlijk te vinden in een combinatie van billijkheid en causale bijdrage 

overwegingen.   

76. In sommige rechterlijke uitspraken –nl. bij samenloop van een opzettelijke en een 

onopzettelijke fout- wordt afgeweken van het principe van de verdeling van de schadelast en 

wordt het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit toegepast. Men kan zich dus de 

vraag stellen of de equivalentie leer wel correct werd toegepast. Hieronder zullen we een 

aantal van deze vonnissen en arresten bespreken en de feiten en motivering weergeven.252 

Alvorens deze rechtspraak te behandelen is het nuttig even dieper in te gaan op de 

begrippen opzet en fraus.  

77. In de rechtsleer bestaat eensgezindheid over het feit dat “opzet” een “intentioneel 

element” vereist. 253 De vraag stelt wel wat nu juist bedoeld wordt met dit “intentionele 

element” en waarop heeft ze betrekking. Een tweetal strekkingen kunnen in de rechtsleer 

onderscheiden worden. Vooreerst is er een groep die een ruime invulling geeft en die 
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bepleit dat het wetens en willen overtreden van de norm of zorgvuldigheidnorm volstaat. 

Anderzijds zijn sommige auteurs voorstander van een restrictieve of enge interpretatie: de 

onrechtmatige daad moet gesteld worden met de intentie en de bedoeling om te schaden of 

m.a.w. de schadeverwekker moet de schadelijke gevolgen gewild hebben.254 Uit de 

besproken rechtspraak hieronder zal blijken dat het Hof van Cassatie voor deze laatste 

strekking gekozen heeft. In een arrest 3 oktober 1997 heeft het Hof van Cassatie het begrip 

bedrog, dat vereist is voor het beginsel fraus uitgewerkt en geoordeeld dat voor de 

toepassing van het beginsel fraus omnia corrumpit het bestaan van bedrog vereist is waarbij 

dat bedrog, kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te 

schaden of winst te behalen.255 Uit ondermeer de combinatie van dit laatste arrest en de 

arresten van het Hof van Cassatie 6 november 2002 en 7 november 2007 –die we hieronder 

bespreken- en het feit dat een ruime interpretatie van het begrip opzet er zou toe leiden dat 

fouten te snel als opzettelijke fout gekwalificeerd worden, wordt afgeleid dat het beginsel 

fraus overeenkomt met het begrip opzet in enge zin.256 Sommige van de hieronder 

besproken arresten van het Hof van Cassatie, waarbij toepassing gemaakt wordt van het 

algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit hebben betrekking op de samenloop van 

een “opzettelijke misdrijf” en een fout van de benadeelde. In de rechtsleer wordt door vele 

gezaghebbende auteurs de stelling aangenomen dat de toepassing van dit algemeen 

rechtsbeginsel ook geldt voor een opzettelijke fout in de enge zin.257  We laten nu 

rechtspraak aan het woord. 258 

 

§2.  Samenloop van een opzettelijke fout van een derde en een onopzettelijke fout van het 

slachtoffer 

A.  Hof van Cassatie 

 

Cass. 6 november 2002259 

78.  Een oplichter werd door het Hof van Beroep van Luik strafrechtelijk veroordeeld wegens 

oplichting van meer dan 4.000.000 € ten nadele van een bank en op burgerechtelijk gebied 

om twee derde van deze som aan de bank te betalen. Het Hof van Beroep van Luik erkende 
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dat de oplichter een opzettelijke fout had begaan, maar besliste tot deze 

aansprakelijkheidsverdeling tussen de oplichter en de bank, vermits deze laatste verzuimd 

had voldoende waakzaamheid en interne controle uit te voeren onder meer op een 

aangestelde van haar, zonder wiens medewerking de misdrijven niet hadden kunnen 

gepleegd worden, en dat deze onzorgvuldigheid in oorzakelijk verband stond met de schade. 

De bank stelde cassatieberoep in en beroept zich op het rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit en stelt dat de verweerder de ganse schade moet dragen. Het Hof volgt de 

redenering van de bank en motiveert als volgt: “ Overwegende dat de artikelen 1382 en 

1383 van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat, wanneer schade veroorzaakt wordt door de 

samenlopende fouten van de getroffene en de beklaagde, laatstgenoemde ten aanzien van 

de getroffene, in de regel, niet kan worden veroordeeld tot de volledige vergoeding van de 

schade; Overwegende dat het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt 

bedrog of oneerlijkheid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, 

uitsluit dat de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op een vermindering van de aan de getroffene 

van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden 

die deze zou hebben begaan”. In dit principiële arrest verwijst het Hof in zijn motivering 

zowel naar art. 1382 BW als naar het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. Na dit 

arrest, vinden we dezelfde redenering terug in verschillende andere arresten en vonnissen 

zoals hierna besproken. 

 

Cass. 6 november 2007260 

79.  De feiten die ten grondslag liggen van dit arrest zijn complex en kunnen als volgt kort 

samengevat worden. Een grote oplichting leverde een bepaalde persoon belangrijke 

geldsommen op, die nadien (meermaals) witgewassen werden door andere personen en die 

ondermeer gebruikt werden om aandelen van nog een andere persoon aan te kopen. 

Nadien volgt een verbeurdverklaring in hoofde van de witwasser(s) en dader(s) van het 

hoofdmisdrijf. Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde dat de dader(s) niet konden 

inroepen dat een slachtoffer van hun praktijken onzorgvuldig was geweest. Het Hof van 

Cassatie bevestigde deze beslissing en motiveerde als volgt: “Het algemeen rechtsbeginsel 

fraus omnia corrumpit verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te wenden om schade te 

berokkenen of winst te behalen. Dit beginsel sluit uit dat de dader van een opzettelijk 

misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt, aanspraak kan 

maken op een vermindering van de aan de getroffene van dat misdrijf verschuldigde 

vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die deze zou hebben begaan. 

Daartoe is vereist dat de handeling werd gesteld met de bedoeling schade te berokkenen.”  

De toevoeging van deze laatste zin is nieuw, maar niet onverwacht en sluit aan bij de 
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eerdere beslissing van het Hof van 6 november 2002 door opzet te omschrijven als “ 

tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain”. Het Hof verduidelijkt in 

dit arrest het begrip “opzet” namelijk de dader moet de bedoeling hebben om te schaden en 

geeft dus de voorkeur aan de “enge” interpretatie van het opzet begrip. 261  

Cass. 9 oktober 2007262 

80.  Dit korte arrest wordt niet of weinig vermeld in de rechtsleer, waarschijnlijk omwille van 

de schaarse feiten die het bevat. Het Hof bevestigt wel opnieuw dat: “ 4. Het algemeen 

rechtsbeginsel " fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat bedrog of oneerlijkheid de 

dader voordeel verschaft. Het sluit uit dat de dader van een opzettelijk misdrijf aanspraak 

kan maken op een verdeling van de aansprakelijkheid omwille van een fout van het 

slachtoffer.” 

Cass. 18 maart 2010263 

81.  Een huurder sluit een handelshuurovereenkomst met een professionele derde partij, die 

een carwash wil exploiteren in het gebouw. Wanneer de overeenkomst werd afgesloten 

verzweeg de verhuurder, bedrieglijk, dat de vorige huurder, die dezelfde exploitatieplannen 

had, hiervoor geen milieuvergunning kon verkrijgen. De huurder die aanzienlijke bedragen 

investeerde, vorderde deze bedragen terug, maar de verhuurder werpt op dat de huurder 

zelf een zware fout heeft begaan door niet voldoende de vergunningsituatie te onderzoeken. 

De huurder werd nochtans bijgestaan door een expert. De verhuurder wordt veroordeeld 

door van rechtbank van koophandel te Leuven om de gemaakte investeringen van 

verweerster terug te betalen. Verweerster stelt een cassatievoorziening in. Het Hof van 

Cassatie verbreekt niet en motiveert als volgt: “ Het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit staat eraan in de weg dat bedrog de dader een voordeel verschaft. Waneer bedrog 

leidt tot de nietigverklaring van de overeenkomst, kan hij die het bedrog gepleegd heeft de 

onvoorzichtigheid of zelfs grove en onverschoonbare nalatigheid van de medecontractant 

niet inroepen en blijft hij, ongeacht dergelijke fout van het slachtoffer van het bedrog, tot 

integraal herstel van de schade gehouden.” De toepassing van het fraus omnia corrumpit 

rechtsbeginsel in de precontractuele aansprakelijkheid is logisch, ze maakt immers een 

bijzonder toepassing uit van de buitencontractuele aansprakelijkheid.264 

 

                                                           
261

 B. WEYTS, “De toepassing van Fraus omnia corrumpit bij samenloop van aansprakelijkheden volgens het Hof 
van Cassatie: de bedoeling tot het berokkenen van schade is vereist” (noot onder Cass. 6 november 2007), RW 
2007-08, (1723) 1726; S. GUILLIAMS, “De verdeling van de schadelast bij samenloop van een opzettelijke fout 
en een onopzettelijke fout”, RW 2010-11, (474) 479. 
262

 Cass. 9 oktober 2007, A.R. P.07.0604.N. 
263

 Cass.18 maart 2010, Pas. 2010, I, 875. 
264

 A. LENAERTS, “Fraus omnia corrumpit: autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme.” RW 2013-
14, (362) 366.  



 

54 
 

 

B.  Bodem rechters 

 

Rb.Bergen 31 maart 2003265 

82.  Een oplichtster beloofde aan haar cliënten interest opbrengsten tot soms 35% (!) op de 

aan haar toevertrouwde gelden. Ze werd strafrechtelijk veroordeeld. In de burgerlijke 

procedure eisten haar cliënten de gelden terug. De oplichtster beweerde dat de cliënten 

geld wilden laten witwassen maar dit werd niet aangenomen door de rechtbank, bij gebrek 

aan bewijs in het strafdossier. Daarna argumenteerde ze dat haar cliënten een fout begaan 

hadden door hun lichtzinnig gedrag en dat ze bijgevolg een deel van de schade zelf moesten 

dragen. Deze redenering werd ook niet gevolgd door de rechtbank, die een beroep deed op 

het beginsel fraus omnia corrumpit en daarbij verwijst naar het hierboven besproken arrest 

van het Hof van Cassatie van 6 november 2002. Bijgevolg besliste rechtbank dat de 

oplichtster het gehele bedrag –zonder de interesten- moest terug betalen aan haar cliënten. 

Pol. Luik 22 maart 2004266 

83.  Een dief, die een voertuig steelt en die opzettelijk een schadegeval veroorzaakt, kan niet 

en ook Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan niet, de fout van de politieagent, die 

zich aan het gestolen voertuig blijft vastklampen om het tot stilstand te brengen, aangrijpen 

om te weigeren het slachtoffer volledig te vergoeden omwille van het rechtsbeginsel fraus 

omnia corrumpit. 

84.  De politierechter –en dit is een mooi voorbeeld van doorwerking van rechtspraak van 

het Hof van Cassatie-  verwoordt het als volgt: 

“Que l’avocat général, J. SPREUTELS a posé la question suivante:‘La question se pose de 

savoir s’il ne conviendrait pas d’étendre la règle, en application du principe Fraus omnia 

corrumpit interprété de manière large, à tous les cas dans une faute intentionnelle’ (voir site 

internet de la Cour de cassation, numéro derôle P 011108F); 

Que la Cour a répondu par l’affirmative en motivant son arrêt comme suit: 

‘Attendu qu’en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, lorsqu’un dommage a été cause 

par les fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut, en règle, être 

condamné envers la victime à la réparation entière du dommage; Attendu que, toutefois, le 

principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté 

dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l’auteur d’une infraction intentionnelle 

engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la 

victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences qu’elle aurait 

commises;’ 
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Que si le comportement du sieur C. devait être considéré comme fautif, il résulterait 

tout au plus d’une imprudence et ne pourrait être invoqué par C. F. auteur d’un fait 

intentionnel et partant aussi par le Fonds commun de garantie automobile.” 

 

 

§3.  Samenloop van een opzettelijke fout van het slachtoffer en een onopzettelijke fout 

van een derde 

 

85. Tot nu toe heeft het Hof van Cassatie zich nog niet moeten uitspreken over een 

dergelijke casus. In de doctrine is men van mening dat het rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit ook hier van toepassing zou moeten zijn.267  Indien we deze stelling “in concreto” 

toepassen zou dit willen zeggen dat het” slachtoffer” dat bijvoorbeeld zelfmoord wil plegen 

door zich voor de wielen van een te snel rijdende wagen te gooien, ingeval van een niet 

geslaagde poging, geen vergoeding kan verkrijgen van de iets te snel rijdende chauffeur. 

Fraus veronderstelt de intentie te schaden, in dit geval zichzelf, zoveel is duidelijk, maar men 

kan zich afvragen op welk recht inbreuk gepleegd werd en wat dan de schade zou zijn, want 

ze is gewild. Zelfmoord plegen is geen misdrijf. J.-L FAGNART zegt hierover het volgende: 

“Lorsque la victime veut le dommage, la faute du défendeur ne peut etre en relation causale 

avec celui-ci” en “la faute de la victime, lorsqu’elle est intentionnelle, doit etre considerée 

comme la cause exclusive du dommage.268 

86.  In dit verband wordt soms verwezen naar een arrest van het Hof van Cassatie van 14 

juni 1996269 dat we later uitvoeriger zullen bespreken.270 Een man pleegt zelfmoord door 

met zijn wagen in de Maas te rijden. Zijn vriendin overlijdt ook. De nabestaanden van de 

vrouw vorderen schadevergoeding van de nabestaanden van de man. De rechter besliste dat 

de vrouw de mogelijkheid had om het zinkende voertuig te verlaten, maar dat ze vrijwillig 

het “noodlot” van de man heeft gevolgd of gekozen, aangezien ze het voertuig nog kon 

verlaten. Bijgevolg is de schade van de eisers (nabestaanden van de vrouw) uitsluitend te 

wijten aan de wil van de vrouw en niet de fout van de man. Dit impliceert dus dat de schade 

ook zou ontstaan zijn zonder de fout van de man. Het Hof van Cassatie bevestigt deze 

beslissing.271 Dit arrest is vanzelfsprekend niet van kritiek gespaard gebleven, men kan 

immers moeilijk aannemen dat de vrouw verdronken zou zijn zonder de fout van de man. 

Sommige stellen m.i. terecht dat het Hof van Cassatie met deze beslissing laat uitschijnen 
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dat de equivalentieleer gerespecteerd is maar dit is niet het geval: het overlijden van de 

vrouw zou zich in concreto niet zo hebben voorgedaan zonder de fout van de man.272 Andere 

auteurs zeggen dat in werkelijkheid de regel toegepast wordt dat een opzettelijke fout van 

het slachtoffer het oorzakelijk verband verbreekt.273   

 

 

§4.   Samenloop opzettelijke fout van een derde en een onopzettelijke fout van één of 

meer medeaansprakelijke(n) t.a.v. het slachtoffer, dat zelf geen fout beging 

 

Cass.  2 oktober 2009274 

87.  Alhoewel dit arrest niet gaat over samenloop tussen een fout van het slachtoffer en een  

derde schadeverwekker, maar wel over de verdeling van de schadelast (contributio) tussen 

verschillende medeaansprakelijken, lijkt het mij toch interessant dit arrest te vermelden 

omdat het een (onverwachte) beperking stelt aan de toepassing van het rechtsbeginsel fraus 

omnia corrumpit. De feiten kunnen summier als volgt samengevat worden. Een man is al 

veroordeeld voor alcoholintoxicatie en kreeg al eens een rijverbod opgelegd, maar verzweeg 

deze feiten bij het aangaan van autoverzekering. Na opnieuw een ongeval te hebben 

veroorzaakt, stelt zijn WAM-verzekeraar en regres vordering in wegens het opzettelijke 

verzwijgen of meedelen van onjuiste gegevens. De politierechter veroordeelt eveneens de 

verzekeringsmakelaar tot de helft van de bedragen, die de man aan de WAM-verzekeraar 

moet betalen, wegens onopzettelijke fout: hij had zich zo moeten organiseren dat hij moest 

of kon weten dat de man reeds bij andere verkeersongevallen betrokken was. De 

verzekeringsmakelaar stelt cassatieberoep in en beroept zich op het beginsel fraus omnia 

corrumpit. Het Hof verbreekt niet. Dit betekent dus dat bij samenloop tussen verschillende 

aansprakelijke derden, de dader van een opzettelijke fout toch schadevergoeding kan 

vorderen van een mededader die een niet opzettelijke fout pleegde en dat bijgevolg het 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit niet van toepassing is. Op dit arrest is –begrijpelijkere 

wijze- heel wat kritiek gekomen.275 
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§5.  Rechtsleer 

 

88.  Het hierboven genoemde cassatie arrest van 6 november 2002 heeft (al) veel inkt laten 

vloeien in de rechtsleer, bijvoorbeeld over de kwestie of het al dan niet in overeenstemming 

is met de equivalentieleer en over de reikwijdte van het begrip fraus omnia corrumpit. In de 

doctrine kon het arrest, ondanks causale bezwaren, op veel bijval rekenen voor het resultaat 

of de oplossing die het gaf: namelijk dat het niet kan dat een oplichter een deel van de buit 

zou kunnen behouden omdat ook het slachtoffer een fout heeft begaan.276    

89.  Bij lezing van dit arrest valt op dat het Hof van Cassatie eerst stelt dat bij samenloop van 

fouten van benadeelde en verweerder, een veroordeling van de verweerder tot de ganse 

schade uitgesloten is, maar er meteen aan toevoegt dat omwille van het rechtsbeginsel fraus 

omnia corrumpit de volledige aansprakelijkheid komt te liggen bij de dader van de 

opzettelijke fout. 277 Verschillende auteurs wijzen erop dat de beslissing van het Hof 

uitdrukkelijk of duidelijk aansluit bij de doctoraatsthesis van J.F. ROMAIN.278 279  Deze laatste 

verdedigde in zijn proefschrift de stelling dat de dader van een opzettelijke fout, de fout van 

de andere partij niet mag inroepen om zijn eigen aansprakelijkheid te beperken. Iemand, die 

bedrog pleegt mag zich ze niet op de normaal geldend regels beroepen om er een voordeel 

uit te halen.280 Advocaat-generaal J. SPREUTELS verwees in zijn conclusie bij het arrest 6 

november 2002 uitdrukkelijk naar de thesis van J.F. ROMAIN.281 

90.  Voor onze studie kunnen we het arrest van het Hof van Cassatie 6 november 2002 en de 

andere bovenvermelde arresten en vonnissen vanuit twee gezichtspunten benaderen: ofwel 

hebben we hier te maken met de al dan niet correcte toepassing van de equivalentieleer om 

het causaal verband vast te stellen, ofwel gaat het hier niet over het causaal verband en 

wordt de equivalentieleer gewoon niet toegepast omwille van een hoger rechtsbeginsel te 

weten fraus omnia corrumpit.  

91.  J. KIRKPATRICK, die het resultaat van het arrest overigens goedkeurt, is van mening dat 

het arrest niet afwijkt van de equivalentieleer en dat men dus geen beroep moest doen op 

het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, maar op een juiste interpretatie van de 
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causaliteit tussen de opzettelijke fout van de derde en de fout van het slachtoffer.282  Meer 

in het bijzonder is hij de mening toegedaan dat de rol van de equivalentieleer, ingeval van 

samenloop van oorzaken, zich beperkt tot de obligatio-verhouding (vergoeding) van alle 

schadeverwekkers ten aanzien van de benadeelde voor de gehele schade. Met andere 

woorden de equivalentieleer zegt niets over hoe de schade moet verdeeld worden 

(contributio-verhouding) tussen de schadeverwekkers, maar duidt alleen de 

schadeverwekkers aan. Voor het bepalen van de bijdrage (contributio-verhouding) van de 

schadeverwekkers, aldus deze auteur, moet men rekening houden met de “l’incidence 

causale différente des fautes respectives”. Bijgevolg is het mogelijk om te beslissen ingeval 

van samenloop van een opzettelijke fout van een derde en het slachtoffer, dat “seule la 

première (faute intentionelle du tiers) est la cause efficiente du dommage”.283 Het is dus 

mogelijk, volgens deze auteur om de causale bijdrage van het slachtoffer uit te schakelen om 

dat ze van geen betekenis is, hetgeen strijdig is met de equivalentieleer. De fout van het 

slachtoffer is immers ook een conditio sine qua non-voorwaarde voor de schade en bijgevolg 

moet een schadeverdeling uitgevoerd worden. Deze auteur verwijst verder naar de bekende 

Franse rechtsgeleerden Mazeaud en Tunc284die menen dat de dader van de opzettelijke fout, 

de onopzettelijke fout van het slachtoffer als instrument zou gebruikt hebben en daardoor 

zou er eigenlijk maar één fout zijn namelijk de opzettelijke fout, deze redenering is eveneens 

niet in overeenstemming met de equivalentieleer.285 

92. F. GLANSDORFF, die het ook eens is met de beslissing, meent dat wel degelijk van de 

equivalentieleer wordt afgeweken. 286 Hij probeert vervolgens twee nieuwe grondslagen te 

ontwikkelen om de beslissing van het Hof te onderbouwen: enerzijds, de verrijking zonder 

oorzaak die door het slachtoffer als exceptie zou kunnen ingeroepen worden en anderzijds, 

dat de dader van een opzettelijke fout, geen legitiem belang heeft om een gedeelte terug te 

vorderen van het slachtoffer, hetgeen een voorwaarde is voor schadevergoeding.287 Dit 

lijken mij redelijk vergezochte verklaringen om de cassatie beslissing in het keurslijf van de 

equivalentieleer te dwingen.  

93.  Andere auteurs zoals H. BOCKEN, I. BOONE, M. VAN QUICKENBORNE en B. WEYTS, die 

allen de beslissing  goedkeuren, stellen dat – in verschillende mate- de beslissing van het Hof 

van Cassatie van 6 november 2002 wel afwijkt van de equivalentie leer. 
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94. M. VAN QUICKENBORNE denkt dat de beslissing onverenigbaar is met de 

equivalentieleer, maar dat dit het resultaat is van de toepassing van een algemener en 

hiërarchisch hoger rechtsbeginsel.288 

95.  Aansluitend daarbij schrijft B. WEYTS dat de verbreking van het causaal verband tussen 

de fout van de ene partij en de schade op grond van de aard van de fout andere partij een 

uitzondering is op de equivalentieleer.289 Deze uitzondering brengt de equivalentieleer in 

“nauwe schoentjes”.290  Nauwe schoentjes kunnen door de schoenlapper verbreed worden. 

Maar door het arrest te onderbouwen op het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit blijft de equivalentieleer overeind.291 

96.  H. BOCKEN meent dat de motivering om af te wijken van de equivalentieleer bij een fout 

van de benadeelde en een opzettelijke fout van de verweerder te vinden is in het 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, eerder dan in een technische afwijking van de 

equivalentieleer.292  

97. I. BOONE schrijft dat de aansprakelijkheidsverdeling samenhangt met de 

equivalentieleer, omdat die verbiedt dat de schadelast volledig zou komen te liggen bij de 

benadeelde of verweerder, wanneer beiden een fout gemaakt hebben, die een 

noodzakelijke voorwaarde was voor de schade. In het arrest van het Hof van Cassatie van 6 

november 2002 wordt echter beslist dat deze regel niet van toepassing is ingeval van 

samenloop van een opzettelijke fout van de verweerder met een onopzettelijke fout van de 

benadeelde.293 

 

§6.  Besluit 

 

98.  Naar mijn mening moeten we de besproken rechtspraak niet bekijken door de bril van 

de equivalentieleer. Vanuit dit gezichtspunt moet men inderdaad besluiten dat de 

equivalentieleer niet correct werd toegepast. Indien we echter aannemen dat de 

equivalentieleer gewoon niet wordt toegepast en terzijde geschoven omwille van een hoger 

algemeen rechtsbeginsel, is de discussie over de al dan niet correcte toepassing van de 

equivalentieleer en alle finesse daaromtrent niet echt relevant. Door het hogere algemene 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit als correctie mechanisme te gebruiken en de 
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equivalentieleer daarom niet toe te passen, heeft het Hof van Cassatie de equivalentieleer 

m.i. een dienst bewezen en daarmee de equivalentieleer overeind gehouden, zoals B. WEYTS 

het plastisch uitdrukt.294  295 

 

§7.  Onderliggende impliciete (rechts)regel 

 

99.  In de hierboven besproken arresten en vonnissen die handelen over samenloop van een 

onopzettelijke fout van het slachtoffer en een opzettelijke fout van een derde gaat het m.i. 

niet zozeer over het feit of de fout van de benadeelde, naast de opzettelijke fout van de 

aangesprokene, in oorzakelijk verband staat met de schade, in overeenstemming met de 

equivalentieleer. Het gaat wel over de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel fraus 

omnia corrumpit dat eraan in de weg dat bedrog of oneerlijkheid de dader een voordeel 

verschaft door een onbillijke schadelastverdeling. Dit algemene rechtsbeginsel is m.a.w. de 

expliciete rechtsregel die, uitzonderlijk, de niet-toepassing van de equivalentieleer 

rechtvaardigt.  

100.  Als een rechtsregel niet wordt toegepast, moet m.i. toch niet onderzocht worden of hij 

wel juist wordt toegepast. Het heeft dan ook weinig zin om onze onderzoekshypothese 

(onderliggende regel) hier te testen, ingeval het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit als expliciete rechtsregel wordt toegepast.  
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Afdeling 2.  Het niet ontwijken van een voorzienbare en vermijdbare 

hindernis 
 

§1.  Inleiding 

 

101.  Wanneer een ongeval het gevolg is van een fout bestaande uit het niet ontwijken van 

een voorzienbare en vermijdbare hindernis, veroorzaakt door een eerste fout, kan 

opgemerkt worden dat het Hof van Cassatie soms een merkwaardige ”tolerantie” aan de dag 

legt ten aanzien van beslissingen van feitenrechters, die vaststellen dat een eerste,” lichtere” 

fout, die de gevaarlijke situatie tot stand bracht, niet in causaal verband staat met de schade 

zoals deze zich in concreto heeft voorgedaan.296 Nochtans is een dergelijke redenering niet in 

overeenstemming met de equivalentieleer, aangezien men zich meestal moeilijk kan 

voorstellen, hoe de schade zich ook zou hebben voorgedaan zonder het bestaan van de 

eerste fout, die de gevaarlijke situatie tot stand bracht.297 Het Hof van Cassatie heeft dan 

ook een formule ontwikkeld, waarop we later terugkomen298, die in geval van 

verkeersongevallen regelmatig wordt toegepast om beslissingen, die strijdig zijn met de 

equivalentieleer, te rechtvaardigen.299 Aangezien soms van de equivalentieleer wordt 

afgeweken, kunnen we ons afvragen aan welk ander causaliteitscriterium het Hof van 

Cassatie of de bodemrechter het bestaan van een causaal verband toetsen. We zullen deze 

vraag onderzoeken aan de hand van onze onderzoekshypothese.  

 

§ 2. Rechtspraak 

 

A.Bodemrechters  

 

102. In de rechtsleer wordt de mening teruggevonden dat de beslissingen van feitenrechters 

met betrekking tot het niet-vermijden van een voorzienbare en vermijdbare hindernis als 

gemeenschappelijk kenmerk hebben, dat ze meestal vanuit beleidsmatig perspectief of wat 

het resultaat betreft aanvaardbaar zijn.300 Hierbij kunnen we ons de vraag stellen welke 
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criteria dan gehanteerd worden om dit beleid te evalueren en te beoordelen. Dit wordt 

echter niet verduidelijkt door deze rechtsleer. Het uiteindelijke resultaat van deze 

beslissingen is dan wel volgens bepaalde rechtsleer niet storend maar de gehanteerde 

redenering laat te wensen over t.a.v. de equivalentieleer, aangezien men te maken heeft 

met het omzeilen van een strikte toepassing van de equivalentieleer.301   
 

103. Soms krijgt krijgen we de indruk dat de feitenrechter gebruikt maakt van een andere 

causaliteitstheorie. Als voorbeeld kan hier het vonnis van de politierechtbank te Mechelen 

van 15 februari 2013 genomen worden.302 In deze zaak beging eiser, onder invloed van 

alcohol, een fout door tegen het openstaande portier van een reglementair geparkeerde 

wagen te rijden. T, bestuurster van het voertuig dat onmiddellijk achter het voertuig van 

eiser reed, kon tijdig stoppen. Verweerder kon niet tijdig stoppen en reed daardoor het 

voertuig van T aan. Als gevolg daarvan schoof het voertuig van T naar voor en raakte daarbij 

het voertuig van eiser. De politierechtbank was van mening dat de fout van verweerder, 

bestaande uit het niet aanpassen van zijn snelheid en het niet houden van voldoende 

afstand tussen zijn voorligger bij het opmerken van het eerste ongeval, de enige oorzaak was 

van de schade. Het is dus verweerder die de schade had kunnen vermijden door te rijden 

aan een aangepaste snelheid en door het houden van voldoende afstand. De politierechter 

voegde er aan toe: “In de ketting van gebeurtenissen die een schadegeval voorafgaan, dient 

de rechtbank het determinerend element aan te wijzen en hierbij rekening te houden met het 

al dan niet bestaan van een zekere wisselwerking tussen deze voorafgaandelijke 

gebeurtenissen”. Ook werd de door het Hof van Cassatie voor deze gevallen ontwikkelde 

formule aangehaald die luidt als volgt: “De omstandigheid dat een verkeersongeval gebeurt 

bij een door een menselijke fout veroorzaakte onregelmatige verkeerstoestand, brengt niet 

noodzakelijkerwijze mee dat deze onregelmatige verkeerstoestand en dus evenmin de fout 

die hem heeft veroorzaakt, in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van het 

ongeval en de schadelijke gevolgen ervan”.303 Niet alleen is het moeilijk te aanvaarden dat 

het schadegeval ook zou hebben plaatsgehad zonder de onregelmatige toestand en zonder 

de fout van eiser, maar vooral het spreken over “het determinerend element” is 

bevreemdend en doet denken aan een andere causaliteitstheorie namelijk deze van de 

efficiënte oorzaak.304 Er kan beweerd worden dat er gelijkenissen te vinden zijn met het 

befaamde butagasarrest.305 In deze zaak besliste het hof van Beroep te Brussel dat slechts 

één van de drie relevante factoren, een fout uitmaakte en daardoor “de beslissende 

oorzaak” van het schadegeval was. De voorziening in cassatie tegen dit arrest werd 

verworpen en het Hof van Cassatie oordeelde dat “de beslissende oorzaak” moet 

beschouwd worden als “de enige oorzaak die, binnen alle voorwaarden van het schadegeval, 
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een noodzakelijk causaal verband vertoonde met de schade” m.a.w. de equivalentieleer 

werd toegepast. Men zou kunnen stellen dat het aanhalen van het begrip “determinerend 

element” door de politierechter gelijkt op de betekenis die het Hof van Beroep gaf aan de 

term “de beslissende oorzaak”. 

104.  Dat de feitenrechter soms gebruikt maakt van de begrippen “aanleiding” en “oorzaak” 

in de situatie van het niet-ontwijken van een voorzienbare en vermijdbare hindernis wordt 

aangetoond in een recent arrest van de politierechtbank te Brugge.306 Bij een eerste ongeval 

verloor de bestuurder de controle over zijn wagen en kwam in aanraking met de betonnen 

vangrails van de middenberm. Hij kwam tot stilstand op de linkerrijstrook. De bestuurder en 

zijn passagier begaven zich naar de pechstrook. Het tweede ongeval vond plaats doordat de 

bestuurder van een tweede voertuig, die mogelijks reageerde op de aanwezigheid van het 

eerste voertuig op de linkerrijstrook, de controle over zijn voertuig verloor en de bestuurder 

van het eerste voertuig en zijn passagier aanreed. Opnieuw kan men zich moeilijk inbeelden 

hoe het tweede ongeval zou hebben plaatsgevonden, zonder de eerste onregelmatige 

toestand. Nochtans was de politierechtbank van mening dat de gevaarlijke toestand, die tot 

stand was gekomen door de aanwezigheid op de linkerrijstrook van het eerste voertuig, niet 

in causaal verband stond tot het ongeval ervan uitgaande dat de bestuurder van het tweede 

voertuig niet reageerde op het stilstaande voertuig op de linkerrijstrook. De politierechter  

voegde er aan toe dat zelfs indien de tweede bestuurder wél reageerde op het stilstaande 

voertuig op de linkerrijstrook, dan nog het causaal verband tussen het eerste en het tweede 

ongeval verbroken zou zijn, doordat de aanwezigheid van het stilstaand voertuig mogelijk de 

“aanleiding” vormde voor het tweede ongeval, maar het rijgedrag van de tweede bestuurder 

de “werkelijke oorzaak” was van de uiteindelijke schade. Nochtans sluit de politierechtbank 

niet uit, dat er in hoofde van de eerste bestuurder sprake is van een fout door te stellen dat 

“het feit dat het rijgedrag van gedaagde foutief was, sluit niet uit dat ook de slachtoffers een 

verkeersinbreuk of onvoorzichtigheid hebben begaan, die mede oorzaak vormt van het 

ongeval”.  Het Hof van Cassatie besliste nochtans dat het niet volstaat vast te stellen dat een 

fout slechts aanleiding en niet de oorzaak is van het ongeval, om het causaal verband te 

ontkennen tussen de fout en de schade, wanneer de rechterlijke besissing niet vaststelt dat 

zonder de fout de schade niettemin zou zijn ontstaan, zoals ze zich in concreto heeft 

voorgedaan.307 We  kunnen hier zeggen dat de politierechtbank deze vraag ontwijkt en niet 

expliciet uiteenzet hoe de schade zich kon voordoen zonder het eerste ongeval. Het is 

bekend dat het onderscheid tussen de termen “oorzaak” en “aanleiding” soms wordt 

gehanteerd om de equivalentieleer en zijn gevolgen te omzeilen door een selectie van 

noodzakelijke oorzaken te maken, terwijl de equivalentieleer dergelijke selectie niet 

toelaat.308 
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105.  Daarnaast zijn er ook vonnissen te vinden waarbij de redenering van de feitenrechters 

beperkt is tot het “hanteren” van de door het Hof van Cassatie ontwikkelde formule.309 

Bovendien kan de rechter uit de hem regelmatig overgelegde gegevens wettig afleiden dat 

de enige oorzaak van de totstandkoming van het ongeval en van de schadelijke gevolgen 

ervan gelegen is in andere door hem vastgestelde fout. Zo werden na het uitvoeren van 

werken waarbij klinkers werden opgebroken, linten gespannen, die op hun beurt werden 

bevestigd op betonijzers en in verkeerskegels werden geplaatst. De linten waren niet goed 

vastgemaakt en kwamen los door de wind. Een gedeelte van het lint wapperde over het 

fietspad. Eiseres reed op haar bromfiets en schrok door het opwaaiende lint. Ze kwam 

hierdoor ten val. Steunend op de klassieke formule van het Hof van Cassatie werd het 

wapperend lint aanzien als een nochtans goed zichtbare “hindernis”, die kon vermeden 

worden, indien eiseres voldoende aandachtig was geweest. De fout van de overheid 

bestaande uit het onvoldoende bevestigen van het lint stond niet in causaal verband met de 

schade.310 Men moet echter het gezond verstand op nul zetten om te begrijpen hoe eiseres 

ook ten val had kunnen komen zonder het wapperend lint. Zo zijn er nog vonnissen te 

vinden waar ondanks de toepassing van de bovenvermelde formule311 van het Hof van 

Cassatie, de strijdigheid met de equivalentieleer maar al te duidelijk blijkt.312 

 

B. Hof van Cassatie 

 

106.  Ook de arresten van het Hof van Cassatie in deze materie delen volgens de rechtsleer 

het kenmerk dat de uitkomst ervan doorgaans vanuit beleidsmatig perspectief aanvaardbaar 

is.313 Niettemin zou het wenselijk zijn te verduidelijken welke criteria men dient te hanteren 

om dit beleid te evalueren of te expliciteren en waarom deze arresten vanuit beleidsmatig 
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perspectief aanvaardbaar zijn. Het arrest van 6 september 1988, het zgn. tractorarrest,  kan 

aanzien worden als het beginpunt van de rechtspraak van het Hof inzake het niet-ontwijken 

van een voorzienbare en vermijdbare hindernis.314 Een tractor was stil gevallen door een 

fout van de bestuurder op een spoorwegovergang. De tractor was goed zichtbaar, maar toch 

reed een trein, die 20 meter verder stond, tegen 5 km/per uur tegen de tractor aan. De 

personeelsleden op de trein hadden de tractor niet gezien. De feitenrechter besliste dat er 

geen causaal verband bestond tussen de fout van de tractorbestuurder en het ongeval. Het 

Hof verbrak niet en dit op basis van haar klassieke formule, die stelt dat een door een 

menselijke fout ontstane onregelmatige toestand niet noodzakelijk meebrengt dat die fout 

in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van dit verkeersongeval en/of de 

schadelijke gevolgen ervan. Het is echter moeilijk aanvaardbaar of denkbaar dat de schade 

zich ook zou hebben voorgedaan, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan, zonder de fout 

van de tractorbestuurder. Het Hof lijkt de fout van de tractorbestuurder weg te denken en 

dit is niet in overeenstemming met de equivalentieleer. 

107. De door het Hof in het tractorarrest gevolgde redenering is terug te vinden in zowel 

oudere als recentere arresten. Zo paste het Hof in een arrest van 5 november 1996 de 

hierboven uiteengezette formule toe.315 De feiten waren de volgende: voertuig A stond goed 

zichtbaar op de doorsteek tussen twee rijbanen, maar met de voorkant van zijn voertuig op 

de linkerrijstrook van de weg, die hij wou oprijden. Voertuig B komt van rechts, merkt het 

voertuig van A op en vertraagt. C komt achter B aangereden, maar veel te snel en C rijdt de 

twee andere wagens aan. De feitenrechter besloot dat de fout van A geen oorzaak was van 

de schade en het Hof verwierp de cassatievoorziening, gebruik makend van haar klassieke 

formule, uitgewerkt in het tractorarrest. Het Hof voegde er aan toe dat “de appelrechters, op 

grond van hun feitelijk en dus onaantastbare vaststellingen, geoordeeld hebben dat de fout 

van bestuurder A niet in oorzakelijk verband staat tot de aanrijding en de daaruit volgende 

schade en dat deze enkel te wijten is aan de fout van bestuurder C ”. Volgens het Hof besliste 

de feitenrechter, op grond van die feitelijke beoordeling, wettig dat de fout van C de enige 

oorzaak was van de uiteindelijke schade. Maar hoe konden de schade en het ongeval zich 

voordoen, zoals ze zich in concreto hebben voorgedaan zonder de fout van A? Diezelfde 

vraag stelde zich in drie andere cassatie arresten met vergelijkbare feiten, waar het Hof 

dezelfde redenering volgt.316 In elk van deze arresten is het zo dat ook de eerste fout, die de 
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onregelmatige verkeerstoestand veroorzaakte, een conditio sine qua non was voor de 

schade zoals deze zich in concreto heeft voorgedaan. Toch verbreekt het Hof van Cassatie in 

deze gevallen niet. Dit geeft aan en suggereert dat er in deze gevallen een ander 

causaliteitscriterium dan de equivalentieleer aanwezig moet zijn, waaraan het Hof toetst.  

108.  Het Hof van Cassatie heeft de overweging inzake “de onregelmatige toestand” ook al 

toegepast op beslissingen inzake ongevallen waarbij geen voertuigen zijn betrokken en 

waarbij een eerste fout niet als oorzaak van de schade wordt aanzien. Dit kan geïllustreerd 

worden door het cassatie arrest van 12 oktober 2001.317 Eisers gleed uit op een voetpad 

waarop zich resten van vruchten bevonden, afkomstig van de abrikozenboom die in de tuin 

van de verweerder stond. Zij woonde in de buurt van de plaats van het ongeval en volgens 

de feitenrechters kende zij de staat van het voetpad. Zij waren dan ook van mening dat 

eiseres het voetpad zonder enig probleem had kunnen vermijden. Hoewel de feitenrechters 

niet ontkennen dat de toestand van het voetpad het gevolg was van de fout van de 

verweerder, komen ze toch tot het besluit dat de fout van eiseres de enige oorzaak is van 

het ongeval, omdat de toestand ervan een gekende, voorzienbare en vermijdbare hindernis 

uitmaakte. Ook hier verbrak het Hof van Cassatie niet, hanteerde het zijn gebruikelijke 

formule concluderend dat de feitenrechters op grond van hun feitelijke beoordeling wettig 

beslisten dat de fout van verweerder niet in causaal verband staat met de schade. Dat 

eiseres ook ten val zou zijn gekomen zonder de aanwezigheid van fruitresten op straat, klinkt 

zeer vreemd in de oren. 

109.  een recentere uitspraak van het Hof in deze zin is het arrest van 17 juni 2003.318 Een 

eerste bestuurder kan tijdig stoppen voor een file die onverwachts tot stand komt. De 

tweede bestuurder kan niet tijdig afremmen en rijdt daardoor tegen de wagen van de 

eerste. Een derde bestuurster kan ook niet tijdig stoppen en rijdt tegen de wagen van de 

tweede. De feitenrechters erkennen het bestaan van een fout in hoofde van de tweede 

bestuurder, doordat hij niet voldoende aandacht besteedde aan het verkeer en daardoor 

tegen de auto voor hem reed, maar toch ontkennen ze het causaal verband tussen deze fout 

en het ongeval dat zich voordeed tussen de wagens van de tweede bestuurster en de derde 

bestuurster. De vordering om schadevergoeding van de derde bestuurster tegen de tweede 

werd dan ook afgewezen, omdat de plotselinge file voor haar geen onvoorzienbare hindernis 

uitmaakte, zelfs indien de file te wijten was aan een voorafgaand verkeersongeval. Zoals in 

hiervoor vermelde arresten, herhaalt het Hof zijn gebruikelijke formule en voegt er aan toe 

dat de feitenrechters wettelijk geoordeeld hebben dat er geen causaal verband bestaat 

tussen de schade van derde bestuurster en de fout van de tweede bestuurder. Dit arrest kan 

op dezelfde manier bekritiseerd worden als de vorige arresten: hoe kan het schadegeval zich 
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hebben voorgedaan indien de gevaarlijke toestand (gecreëerd door het eerste ongeval) niet 

tot stand was gekomen?  

 

§3. Rechtsleer 

 

110.  Er bestaat ongetwijfeld eensgezindheid in de rechtsleer dat de rechtspraak in verband 

met het niet-ontwijken van een voorzienbare en vermijdbare hindernis en de door het Hof 

van Cassatie gebruikte formule op zich niet volledig onjuist zijn.319 M. VAN QUICKENBORNE 

illustreert dit door te stellen dat “het feit dat de zon schijnt bij een ongeval, niet zomaar 

meebrengt dat het ongeval aan de zonneschijn te wijten is.”320 Ook wordt wel eens betoogd 

dat de werkwijze van de feitenrechters en Het Hof van Cassatie kan leiden tot een 

bevredigend resultaat.321 Het is niet altijd zo dat wie een gevaarlijke, maar voorzienbare 

situatie tot stand brengt, daarom de schade moet dragen die het gevolg is van een daarop 

volgende onzorgvuldige reactie van een ander.322 Zoals al eerder bepleit biedt de vaststelling 

van een “bevredigend resultaat” en dat wie een gevaarlijke maar onvermijdbare toestand te 

weeg brengt niet altijd de schade moet dragen, geen verklaring of criterium voor deze 

beslissing.323 Langs de andere kant, is diezelfde rechtsleer er ook van overtuigd dat deze 

rechtspraak niet volledig in lijn is met de equivalentieleer.324 De rechtsleer uit vooral kritiek 

op het feit dat de toepassing van de equivalentieleer er meestal toe leidt dat een eerste 

fout, die de onregelmatige toestand tot stand bracht, wel een noodzakelijk voorwaarde was 

voor de schade.325 Vaak stellen feitenrechters niet vast dat het ongeval zich ook zonder de 

eerste fout zou hebben voorgedaan. De kritiek van rechtsleer is dan ook begrijpelijk.  

111.  De regelmaat waarmee het Hof in deze situaties beslissingen van feitenrechters 

interpreteert zodat zij “passen” in de equivalentieleer leidt volgens H. BOCKEN tot de 

conclusie dat het Hof de feitenrechters in deze gevallen meer bewegingsruimte geeft en 

daardoor “minstens de facto afwijkt van de regels in verband met het toezicht van het Hof op 

de beslissingen van de feitenrechter”.326 We kunnen verder gaan en afvragen of er misschien 

“in stilte” of zelfs “onbewust” een ander criterium wordt toegepast bij de 
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causaliteitsbeoordeling. H. BOCKEN gaat hier verder op in en schrijft dat het Hof beter een 

uitzondering zou erkennen dan wel op de equivalentieleer zelf, of op de regels betreffende 

de taakverdeling en controle die het Hof uitoefent op de uitspraken van feitenrechters.327 

Indien het Hof van Cassatie een andere (verborgen) regel toepast is het misschien wenselijk 

en beter om niet te spreken van een uitzondering maar eerder deze verborgen regel aan de 

oppervlakte te brengen en te expliciteren. Zelfs indien een eerste fout een onregelmatige 

toestand teweegbrengt, kan een feitenrechter deze fout ter zijde schuiven, wanneer er een 

tweede fout bestaat en op voorwaarde dat de rechter feitelijke gegevens heeft, die ertoe 

leiden dat de eerste fout geen oorzaak was.328 Dit laat het Hof toe de gebruikelijke en geijkte 

formule te gebruiken dat de rechter uit de feitelijke gegevens wettig besloten heeft dat het 

ongeval, wat de totstandkoming en de gevolgen ervan betreft, uitsluitend zijn oorzaak vindt 

in een andere vastgestelde fout. Zo kan volgens M. VAN QUICKENBORNE de formule 

gebruikt worden om met de equivalentieleer strijdige beslissingen te verantwoorden “onder 

het mom van de onaantastbare beoordeling van het oorzakelijk verband door de 

feitenrechters”.329 

 

§4.Besluit 

 

112.  Naar mijn mening kan de besproken rechtspraak van de feitenrechters en het Hof van 

Cassatie inzake het niet-ontwijken van een voorzienbare en vermijdbare hindernis niet 

anders aanzien worden als in strijd met de equivalentieleer. Immers, zelfs wanneer men niet 

redelijkerwijze begrijpt hoe de feitenrechter kan beslissen dat een eerste lichtere fout, die 

de onregelmatige toestand teweegbracht, geen conditio sine qua non voorwaarde is voor de 

schade, zal het Hof toch niet verbreken. Het zal steunend op zijn gebruikelijke formule de 

beslissingen van de feitenrechter trachten te rechtvaardigen.330 T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS  menen terzake dat men de idee krijgt dat “het Hof van Cassatie de toepassing van de  

equivalentieleer wil temperen wanneer een fout slechts de onrechtstreekse oorzaak is van 

het schadegeval en bovendien ook lichter van aard is dan de zwaardere fout van de 

rechtstreekse schadeverwekker”.331 In deze redenering kan echter geen onderliggende 

impliciete (rechts)regel teruggevonden worden. 
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§5.Onderliggende impliciete (rechts)regel 

  

113.  Wanneer we ons dus logischerwijze niet kunnen voorstellen hoe een eerste, vaak 

lichtere fout die de onregelmatige toestand tot stand bracht, niet als een noodzakelijke 

voorwaarde voor de schade en het ongeval wordt aangenomen en de feitenrechter in casu 

ook niet besluit dat de schade zich ook zou hebben voorgedaan zonder de eerste fout, moet 

de vraag gesteld worden of de feitenrechter niet een ander causaliteitscriteria toepast. I. 

BOONE schrijft hierover, terecht, dat “ het feit dat het Hof van Cassatie toch zijn fiat geeft, 

betekent dat het de wettigheid van de beslissing inzake het bestaan van een causaal verband 

in deze gevallen niet toetst aan de equivalentieleer, maar aan een ander 

causaliteitscriterium, dat echter niet wordt geëxpliciteerd.”332 

114.  Bij alle in deze Afdeling besproken vonnissen en arresten kan worden vastgesteld dat in 

geval van een strikte toepassing van de equivalentieleer, men tot het besluit komt dat er 

steeds meer dan één noodzakelijke voorwaarde aanwezig was. Ik heb er al enkele keren de 

nadruk op gelegd dat het moeilijk voorstelbaar en begrijpelijk is dat de schade, zoals deze 

zich in concreto heeft voorgedaan, zich ook had kunnen voordoen, indien de gevaarlijke 

toestand, te wijten aan de eerste fout zich niet had gemanifesteerd. Desondanks de 

aanwezigheid van meerdere noodzakelijke voorwaarden, wordt er in deze rechtspraak 

telkens maar één van die voorwaarden als “oorzaak” aangenomen. Naar mijn mening kan 

hiervoor een degelijke verklaring gevonden gevonden worden in onze onderzoekshypothese, 

namelijk het criterium van de risicoverhoging in concreto als onderliggende impliciete 

(rechts)regel.333 Alle besproken vonnissen en arresten hebben immers met elkaar 

gemeenschappelijk dat de eerste gedraging die de onregelmatige toestand tot stand bracht, 

de kans ex ante in abstracto op schade (risico) heeft verhoogd. Met andere woorden, dat 

deze eerste gedraging in abstracto als foutief kan worden bestempeld. Ze hebben ook als 

algemene deler dat diezelfde gedraging, in deze omstandigheden eigen aan de zaak, de kans 

dat deze schade zich zou voordoen, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan (aldus het 

risico in concreto) niet heeft verhoogd. De eerste fout die de gevaarlijke situatie tot stand 

bracht wordt dus niet als oorzaak van het schadegeval beschouwd, aangezien de toestand 

ervan een voorzienbare en vermijdbare hindernis uitmaakt en er aldus geen sprake is van 

een risicoverhoging in concreto. De tweede en latere fout echter is de “oorzaak” en die 

noodzakelijke voorwaarde, die in dit concrete geval het risico heeft verhoogd waarvan dit 

concrete ongeval de realisatie is.  
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Afdeling 3. Fout van de benadeelde: meerijden met een dronken 

bestuurder, of (motor)bestuurder zonder  rijbewijs of zonder de vereiste 

leeftijd om een (motor)voertuig te besturen 

 

§1.  Inleiding 

 

115.  Een niet strikte toepassing van de conditio sine qua non-test en de equivalentieleer 

doet zich  voor in de volgende situatie: (i) een bestuurder is niet volledig nuchter of beschikt 

niet over een rijbewijs of over de vereiste leeftijd om een (motor)voertuig te besturen; (ii) 

een passagier, hiervan op de hoogte, neemt hoe dan ook plaats in het voertuig.; (iii) door 

mee te rijden met een dergelijke bestuurder begaat de passagier een fout; (iv) vervolgens 

gebeurt er een ongeval waarbij de passagier gewond raakt; (v) de fout van de bestuurder 

zelf (het dronken rijden of het niet beschikken over een rijbewijs of de vereiste leeftijd om 

een motorvoertuig te besturen) ligt echter niet aan de basis van het ongeval; (vi) de fout van 

een derde veroorzaakte het ongeval.334 Door te oordelen dat de passagier, ondanks zijn 

eigen fout namelijk het meerijden met dergelijke bestuurder, zijn schade niet gedeeltelijk 

zelf moet dragen, lijkt de Belgische rechtspraak het in deze situatie niet zo nauw te nemen 

met de equivalentieleer en dit op grond van overwegingen die in verband lijken te staan met 

de normbestemmingsleer. Deze laatste wordt nochtans niet aanvaard in het Belgische 

recht.335 We zullen deze situaties hieronder verder bespreken. 

 

§2.  Rechtspraak 

 

A.  Bodem rechters 

 

116.  Wanneer de conditio sine qua non- test toegepast wordt in de hierboven geschetste 

situatie(s) moeten we de volgende vraag stellen: zou de passagier, die meerijdt met een 

dronken bestuurder of een bestuurder zonder rijbewijs of niet beschikkend over de vereiste 

leeftijd, de schade, zoals deze zich in concreto heeft voorgedaan, ook hebben geleden indien 

hij niet was meegereden?336  Het antwoord op deze vraag spreekt voor zichzelf: indien de 

passagier niet was meegereden met de bestuurder, was hij niet gewond geraakt. Volgens de 
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toepassing van de equivalentieleer brengt dit met zich mee dat de fout van de passagier, als 

een conditio sine qua non voor de schade, in causaal verband staat met deze schade. Een 

correcte toepassing van de conditio sine qua non-test heeft logischerwijze een 

aansprakelijkheidsverdeling als gevolg tussen de passagier en de derde.337 De passagier 

moet dus een deel van zijn schade zelf dragen. Deze logica wordt echter niet gevolgd, indien 

de feitenrechter besluit dat het ongeval zich ook had kunnen voordoen indien de bestuurder 

nuchter was, wel over een rijbewijs beschikte of wel de vereiste leeftijd had om een 

(motor)voertuig te besturen.338 In dergelijke situaties wordt immers regelmatig beslist dat de 

passagier wel een volledige vergoeding van zijn schade geniet en dat een schadeverdeling 

niet aan de orde is, aangezien het ongeval niet te wijten is aan de dronkenschap of jeugdige 

leeftijd van de bestuurder. Deze benadering, afwijkend van de equivalentieleer, kan 

teruggevonden worden in zowel oudere als recentere arresten. Zo besliste het Hof van 

Beroep te Gent al in 1985·, dat het vrijwillig plaatsnemen in een voertuig, wanneer men weet 

dat de bestuurder ervan niet nuchter is een risicoaanvaarding uitmaakt, die nadelige 

gevolgen kan hebben op het vlak van de vergoeding van de schade. Het Hof bevestigt dus 

dat het in principe tot een verdeling van de aansprakelijkheid zou moeten komen. Verder in 

het arrest besliste het Hof van Beroep dat indien niet kan aangetoond worden dat de 

dronkenschap van de bestuurder aan de oorzaak ligt van het ontstaan van het ongeval en de 

schade, de risicoaanvaarding, aldus het Hof “geen uitwerking kan hebben op de regelen van 

de schadevergoeding”. Kortom, het ongeval had zich evengoed kunnen voordoen zonder de 

dronkenschap van de bestuurder en dit brengt de Hof ertoe te besluiten dat de passagier 

toch recht heeft op een volledige vergoeding. Een recenter arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel had betrekking op een ongeval tussen een wagen en een landbouw konvooi. 339 De 

bestuurder van de wagen was onder de invloed van alcohol. Het Hof besliste dat het 

plaatsnemen in een voertuig waarvan de bestuurder zich in staat van alcoholintoxicatie 

bevindt op zich geen fout in hoofde van de passagier uitmaakt, “zodat de aansprakelijkheid 

enkel kan worden verdeeld, wanneer bewezen is dat de alcoholintoxicatie in oorzakelijk 

verband staat met het ongeval”. Er wordt aan toegevoegd dat uit geen enkel element van 

het dossier blijkt dat de bestuurder zich roekeloos gedroeg omdat hij onder de invloed was 

van alcohol. Met andere woorden, het ongeval was niet te wijten aan de dronkenschap van 

de bestuurder. Wanneer de conditio sine qua non-test wordt toepast op dit concrete geval 

kan men niet anders besluiten dan dat het gedrag van de passagier wel degelijk foutief is 

(meerijden met een dronken bestuurder is zondermeer foutief) en een noodzakelijke 

voorwaarde uitmaakte voor de schade. De toepassing van de equivalentieleer laat ons dan 
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toe te concluderen dat de fout van de passagier wel degelijk in causaal verband staat met de 

schade. Soortgelijke uitspraken zoals deze hierboven beschreven werden geveld.340 

 

B.  Hof van Cassatie 

 

117.  Ook in de rechtspraak van het Hof van Cassatie vinden we arresten terug die het 

oorzakelijk verband tussen de fout van de passagier en zijn schade ontkennen ondanks het 

feit dat volgens een correcte toepassing van de conditio sine qua non-test, deze fout wel 

degelijk als oorzakelijk moet worden aanzien.  

118.  Vooreerst bespreken we enkele arresten die betrekking hebben op de situatie waarbij 

een passagier meerijdt met een dronken bestuurder. Zo besliste het Hof reeds in het arrest 

van 16 september 1986341 “dat wanneer de alcoholintoxicatie van de bestuurder geen 

oorzaak of geen van de oorzaken van het verkeersongeval is geweest, is de onvoorzichtigheid 

van de passagier, die erin bestaat plaats te hebben genomen in een voertuig waarvan hij wist 

dat de bestuurder geïntoxiceerd was, zonder oorzakelijk verband met de schade die hij lijdt 

door het ongeval dat veroorzaakt werd door een andere fout van de bestuurder dan diens 

alcoholintoxicatie”. Ook in andere cassatiearresten, die op deze situatie betrekking hebben, 

komt deze benadering steeds weer boven water drijven.342 Nochtans brengt een 

consequente toepassing van de conditio sine qua non-test ons tot de conclusie dat de 

schade, zoals ze zich concreet voordeed, zonder de fout van de passagier niet had kunnen 

ontstaan. H. BOCKEN schrijft dan ook terecht dat rechters in casu het oorzakelijk verband 

beoordelen in verhouding tussen de fout en het ongeval waaruit de schade voortvloeit, 

terwijl het al dan niet bestaan van een causaal verband normalerwijze moet beoordeeld 

worden in de verhouding tussen de fout en de schade.343 
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119.  Ook inzake het meerijden met een bestuurder die niet over de vereiste leeftijd beschikt 

om een (motor)voertuig te besturen, is rechtspraak in dezelfde zin terug te vinden. 

Bijvoorbeeld het arrest van 10 juni 2003344 dat betrekking heeft op de schade geleden door 

de passagier van een bromfietser, die ervan op de hoogte was dat de bestuurder nog te jong 

was om een passagier te mogen vervoeren. Het komt tot een ongeval waarbij de bestuurder 

overlijdt en de passagier gewond wordt. Komt het tot een verdeling van aansprakelijkheid of 

heeft de passagier, in lijn met de reeds besproken cassatierechtspraak, recht op een 

volledige vergoeding? De feitenrechter besliste dat de fout van de passagier, plaatsnemen 

op de bromfiets terwijl hij wist dat de bestuurder ervan hem niet mocht vervoeren, niet in 

oorzakelijk verband stond met het ongeval en met de schade. Nochtans kan men zich 

opnieuw moeilijk voorstellen hoe de schade zich ook zou hebben voorgedaan, zonder de 

onvoorzichtigheid van de passagier. Toch verbreekt het Hof van Cassatie niet, acht het de 

beslissing van de feitenrechter naar recht verantwoord en poneert dat “ wanneer het feit dat 

de bestuurder van een bromfiets die jonger is dan 18 jaar, een passagier op zijn bromfiets 

heeft vervoerd, geen oorzaak is of geen van de oorzaken van het verkeersongeval is geweest 

en het ongeval evenmin te wijten is aan enige door een gebrek aan rijervaring te wijten fout 

van de bestuurder, is de onvoorzichtigheid van de passagier, die erin bestaat plaats te 

hebben genomen op de bromfiets terwijl hij wist dat de bestuurder hem niet mocht 

vervoeren, zonder oorzakelijk verband met de schade die hij lijdt”. We kunnen ons aansluiten 

bij I.BOONE waar zij schrijft dat het meerijden met de te jonge bestuurder het ongeval en de 

schade dan wel niet heeft veroorzaakt, maar hoe dan ook een noodzakelijke voorwaarde 

voor de schade is.345 Als een fout een noodzakelijke voorwaarde was voor de schade, en dus 

een conditio sine qua non, komt het ontkennen van een oorzakelijk verband tussen deze als 

vreemd en moeilijk begrijpbaar over: feitelijke en juridische causaliteit vallen dan niet 

samen. 

 

§3.  Rechtsleer 

 

120.  In de rechtsleer is men het er over eens dat in de hierboven besproken rechtspraak 

andere overwegingen van belang zijn dan alleen de conditio sine qua non-test om tot het al 

dan niet bestaan van een oorzakelijk verband te besluiten.346 Het bijkomend element 

waarmee rekening wordt gehouden is volgens diezelfde rechtsleer een element van 
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aquilische relativiteit.347 De leer van de aquilische relativiteit of normbestemmingsleer, die 

niet aanvaard wordt in het Belgische recht, houdt voor dat een onrechtmatige daad enkel als 

onrechtmatig wordt beschouwd tegenover diegenen wiens belang beschermd werd door de 

overtreden norm.348 Dat van de equivalentieleer wordt afgeweken, kan volgens de 

rechtsleer verklaard worden door het feit dat het bijzonder gevaar en het specifieke risico 

waartegen de overtreden norm bescherming biedt, zich niet heeft gerealiseerd.349 Het 

ongeval is immers niet toe te schrijven aan de bijzondere gevaren van dronkenschap of te 

jeugdige leeftijd van de bestuurder, die de wetgever wenste te vermijden. Dat maakt het 

meteen ook, zoals I. BOONE stelt, “moeilijk aanvaardbaar dat iemand aansprakelijk wordt 

gesteld voor schade, die totaal vreemd is aan het door zijn gedraging gecreëerde risico”.350 

Ook M. VAN QUICKENBORNE deelt deze mening en schrijft dat een strikte toepassing van de 

conditio sine qua non-test in dit geval onzinnig is.351 I. BOONE is de opinie toegedaan dat het 

Hof, met het oog op het creëren van rechtszekerheid, dit normatief criterium expliciet zou 

moeten aanhalen en aangeven waarom het in deze gevallen afwijkt van de 

equivalentieleer.352  

 

§4.  Besluit 

 

121.  We kunnen akkoord gaan met het resultaat dat wordt bereikt door deze rechtspraak 

namelijk de bescherming van de belangen van de passagier. De volledige schadevergoeding 

van de passagier ondanks zijn eigen fout is aanvaardbaar: iemand aansprakelijk stellen voor 

schade, volledig vreemd aan het door zijn gedraging gecreëerde risico is immers niet logisch. 

De werkwijze die wordt toegepast om dat resultaat te bereiken, ligt echter niet in lijn met de 

conditio sine qua non-test en de equivalentieleer.  

 

§5.  Onderliggende impliciete (rechts)regel 

 

122. Uit het voorgaande blijkt dat naast de conditio-sine qua non-test, de 

normbestemmingsleer een bijkomend criterium uitmaakt dat soms wordt gehanteerd bij de 
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beoordeling van het causaal verband. Indien het specifieke risico dat de wetgever beoogde 

te vermijden zich niet heeft gerealiseerd, dan zal, afwijkend van de equivalentieleer, beslist 

worden dat de fout van de passagier niet in oorzakelijk verband staat met de schade die hij 

lijdt. Toch menen we dat in deze rechtspraak niet alleen de normbestemmingsleer in 

overweging wordt genomen als impliciete en onderliggende regel. De onderzoekshypothese 

van de risicoverhoging in concreto is zeer goed in staat is om deze rechtspraak te verklaren. 

Het gedrag van de passagier die beslist mee te rijden met een dronken bestuurder of een 

bestuurder, die niet beschikt over een rijbewijs of niet de vereiste leeftijd heeft om een 

(motor)voertuig te besturen, vergroot de kans ex ante in abstracto op het zich voordoen van 

schade. Het onvoorzichtige gedrag van de passagier is ongetwijfeld foutief. Datzelfde gedrag 

van diezelfde passagier, heeft echter niet in deze omstandigheden de kans dat deze schade 

(het risico in concreto) zich zou voordoen verhoogd. Op het vlak van de 

causaliteitsbeoordeling is het de fout van de derde die in concreto het risico op het zich 

voordoen van deze schade (waarvan dit ongeval de realisatie is) heeft vergroot en niet de 

fout van de passagier. 
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Afdeling 4.  Het gelegenheid geven tot het berokkenen van schade: 

contactsleutelgevallen 

 

§1.  Inleiding 

 

123. De zogenaamde contactsleutelgevallen vormen een klassieke toepassing van “het 

gelegenheid geven tot het berokkenen van schade”.353 Ze hebben betrekking op de situatie 

waarbij de eigenaar van een voertuig nalatig is en zijn wagen niet slotvast achterlaat, soms 

zelfs met de sleutels nog in het contact van het voertuig. Vervolgens steelt een derde, in 

verleiding gebracht door de geboden “gelegenheid”, de wagen en veroorzaakt een 

verkeersongeval met schade. De vraag die rijst is dan de volgende: Kan het slachtoffer zich 

enkel tot de dief wenden of kan het ook de eigenaar van het voertuig aanspreken?354 

Wanneer we de conditio-sine qua non- test strikt toepassen, leidt dit ons tot de vaststelling 

dat de nalatigheid van de eigenaar in causaal verband staat met de schade, veroorzaakt door 

het latere verkeersongeval. De nalatigheid van de eigenaar, was immers een noodzakelijke 

voorwaarde voor de schade zoals deze zich in concreto heeft voorgedaan. 

 

§2.  Rechtspraak 

 

A.  Bodem rechters 

 

124.  Wanneer we de rechtspraak van feitenrechters in verband met contactsleutelgevallen 

analyseren, lijkt het zo dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen oudere en meer 

recente uitspraken. Zo is J.-L FAGNART van opinie dat er in de rechtspraak gedurende lange 

tijd verdeeldheid bestond met betrekking tot de beoordeling van het oorzakelijk verband 

tussen de fout van de eigenaar en het verkeersongeval veroorzaakt door de dief.355 Hij 

schrijft dat sinds het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ertoe gehouden is om ook de 

materiële schade voortspruitend uit een ongeval veroorzaakt door een gestolen voertuig te 

vergoeden, de rechtspraak minder “abondante” is.356 Zo wordt in de oudere rechtspraak, het 

causaal verband tussen de fout van eigenaar en de uiteindelijke schade soms ontkend, 

doordat het tenietgedaan zou worden door de dubbele fout van de dief, die opzettelijk een 
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voertuig stal en onopzettelijk een verkeersongeval veroorzaakte.357 Het Hof van Beroep te 

Luik besliste bijvoorbeeld dat “het causaal verband tussen de nalatigheid en de schade wordt 

onderbroken door de gestelde handelingen van de dief”.358 Latere uitspraken, waarbij tot het 

bestaan van een causaal verband beslist werd, maken het duidelijk dat de equivalentieleer 

wel degelijk wordt gevolgd in het merendeel van de contactsleutelgevallen.359 Zo is er zelfs 

een uitspraak te vinden waarbij de beklaagde zich beroept op een eerdere uitspraak, waarbij 

de rechtbank het bestaan van een causaal verband ontkende, maar waarbij de rechtbank 

van oordeel is dat “Attendu que l'intimée cite une jurisprudence relativement isolée de la 

cour d'appel de Liège qui dans un arrêt du 11 décembre 1989 (R.R.D., 1990, p. 361) a estimé 

que la relation causale ait été interrompue par l'interposition des actes causés par le 

voleur”.360 De rechtspraak die het bestaan van het causaal verband op deze grond ontkent, 

wordt dus blijkbaar niet meer als heersend aanzien. In deze uitspraken wordt wel benadrukt 

dat de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen de fout van eigenaar en de door de 

dief veroorzaakte schade aan derden een feitenkwestie is, die beoordeeld moet worden 

geval per geval.361 

 

B.  Hof van Cassatie 

 

125. Het cassatiearrest van 20 maart 2003362 vormt een duidelijk voorbeeld van de  

“prototype” situatie die hier aan de orde is. Een patiënte bevond zich in de operatiekamer 

van een ziekenhuis, toen haar handtas uit haar kamer werd gestolen. In deze handtas zat de 

huissleutel van de patiënte. Vervolgens werd er ingebroken in haar appartement. De 

feitenrechter was van mening dat er een oorzakelijk verband was tussen de 

onvoorzichtigheid van het ziekenhuispersoneel en de inbraak in het appartement, ongeacht 

het opzettelijke karakter van de fout van de dief. Het verweer van het ziekenhuis dat de 

vrijwillige daad van een derde, de dief, een eigen juridische oorzaak uitmaakt die het causaal 

verband tussen de fout van het ziekenhuis en de schade verbreekt, werd niet aanvaard door 

het Hof. Het bevestigde de uitspraak van de feitenrechter dat de diefstal, zowel van de 

handtas zelf als van goederen uit het appartement, niet zou hebben plaatsgegrepen zonder 

de onvoorzichtigheid van het ziekenhuis. Dit arrest ligt aldus in lijn met de equivalentieleer 

en in lijn met de huidige rechtspraak van feitenrechters. 
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§3.  Rechtsleer 

 

126. M. VAN QUICKENBORNE is de mening toegedaan dat er ingeval van 

contactsleutelgevallen een dubbele causaliteitstoets moet uitgevoerd worden: ten eerste 

moet de fout van de eigenaar van het voertuig een conditio sine qua non zijn voor de diefstal 

en ten tweede moet er een conditio sine qua non-verband bestaan tussen de diefstal en het 

uiteindelijke ongeval.363 Verder moet een onderscheid dient gemaakt te worden naargelang 

de dief in kwestie een gelegenheidsdief dan wel een professionele dief is.364 Voor een 

gelegenheidsdief of “amateur” is de nalatigheid van de eigenaar een conditio sine qua non 

voor de schade, voor een professionele dief kan dit moeilijker worden beweerd, aangezien 

deze ongeacht het feit of sleutels zich nog in het contact bevinden, toch het portier zal 

kunnen openen gelet op zijn “expertise”.365 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS argumenteren, 

mijns inziens terecht, dat de door M.VANQUICKENBORNE beschreven dubbele 

causaliteitstoets, niet al te gemakkelijk toe te passen is in de praktijk.366  

 

§4.  Besluit 

 

127.  Rechterlijke uitspraken met betrekking tot contactsleutelgevallen, die het causaal 

verband tussen de fout van de eigenaar van het voertuig en de uiteindelijke schade 

ontkennen op grond van de dubbele fout door de dief, lijken vandaag de dag niet meer 

voorhanden te zijn. De beoordeling van het al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband 

blijft in deze materie, zoals de feitenrechters benadrukken, een feitenkwestie. Toch kan 

opgemerkt worden dat in het merendeel van de gevallen, het bestaan van een oorzakelijk 

verband wordt erkend. De rechtspraak lijkt aldus overwegend in overeenstemming te zijn 

met de equivalentieleer. We zullen dan ook niet verder ingaan op de eventuele 

onderliggende impliciete (rechts)regel. Anderzijds is het wel duidelijk dat in de 

contactsleutelgevallen, waar de equivalentieleer niet werd toegepast, de 

onderzoekshypothese367 zeer toepasbaar is en verklarend werkt: het gedrag dat in deze 

omstandigheden de kans dat deze schade zich zou voordoen (dus het risico in concreto 

namelijk het ongeval) al dan niet heeft verhoogd, is wel degelijk de diefstal en niet het feit 

dat de auto niet slotvast was of dat de autosleutels nog in het contact waren gebleven. 
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Afdeling 5. Andere causaliteitscriteria die in de rechtspraak gevonden 

worden 
 

§1. Inleiding 

 

128. Bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van het causaal verband blijken 

feitenrechters soms andere causale criteria dan de equivalentieleer te hanteren. Zo wordt 

soms een onderscheid gemaakt tussen niet causale “aanleidingen” en echte “oorzaken”368, 

wordt het criterium van de voorzienbaarheid van de schade toegepast369 of wordt er van uit 

gegaan dat enkel de schade die normalerwijze voortvloeit uit de fout, voor vergoeding in 

aanmerking komt.370  Bovendien zijn feitenrechters er soms toe geneigd het bestaan van een 

oorzakelijk verband tussen de fout en de schade te ontkennen, indien deze schade geen 

onvermijdelijk gevolg was van de fout.371 Het gebruik maken van dergelijke criteria zou 

normalerwijze tot verbreking door het Hof van Cassatie moeten leiden.372 Merkwaardig 

genoeg is dit echter niet in alle gevallen zo. Dit brengt ons opnieuw tot de één van de 

kernvragen van deze studie: kan onze onderzoekshypothese hier een verklaring geven en 

gebruikt worden als onderliggende regel of criterium. 

 

§2. Niet causale “aanleidingen” en echte “oorzaken” 

 

A.  Situering 

 

129.  De begrippen “aanleiding” en “oorzaak” mogen niet met elkaar verward worden. Ze 

hebben immers elk een verschillende betekenis. T. VANSWEEVELT en B. WEYTS definiëren 

de term “oorzaak” als “de factor die zeker een bepaald gevolg met zich meebrengt” en de 

term “aanleiding” is volgens hen een term die “eerder verwijst naar het tijdsmoment, de 

plaats of de wijze van ontstaan van het schadegeval”.373 Het begrip “aanleiding” wordt in 

principe gehanteerd wanneer er een onvoldoende zeker oorzakelijk verband bestaat tussen 

een bepaalde factor en de schade: de causale rol van deze factor is aldus voor discussie 
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vatbaar.374 Dat de termen “oorzaak” en “aanleiding” ook wel eens worden gebruikt om de 

equivalentieleer en zijn soms verregaande gevolgen te omzeilen375, kan geïllustreerd worden 

aan de hand van sommige arresten van het Hof van Cassatie.  

 

B.  Rechtspraak Hof van Cassatie 

 

131.  Vooreerst kan het arrest van 26 februari 1981worden vermeld. 376  De vrachtwagen van 

een aannemer had grind verloren op de openbare weg. Een autobestuurder reed te snel en 

verloor de controle over het stuur al slippend op het grind. Autobestuurders die niet te snel 

reden, hadden echter geen moeilijkheden. De feitenrechter besloot dat de aannemer, 

ondanks zijn fout bestaande uit het niet opruimen van het grind, niet aansprakelijk kon 

gesteld worden. Het grind op de rijbaan werd immers niet aanzien als de onmiddellijke en 

rechtstreekse oorzaak van de schade, maar enkel als de aanleiding van het schadegeval. 

Deze redenering is duidelijk in strijd met de equivalentieleer. Het Hof van Cassatie verbrak 

dan ook terecht omdat “niet naar recht verantwoord is de beslissing dat er geen oorzakelijk 

verband bestaat tussen de aangevoerde fout en de schade, op grond dat die fout slechts de 

aanleiding en niet de oorzaak van het ongeval is geweest, wanneer uit de vaststellingen van 

de beslissing niet blijkt dat de schade zonder de aangevoerde fout niettemin zou zijn 

ontstaan, zoals zij zich heeft voorgedaan”. We kunnen ons afvragen of er een onderliggende 

regel schuilt achter de toepassing die de feitenrechter maakte van de begrippen “aanleiding” 

en “oorzaak”. Het gedrag van de aannemer, bestaande uit het “nalaten” om het grind op te 

ruimen, heeft duidelijk de kans ex ante in abstracto op schade vergroot. Er is dus een fout 

van zijnentwege. Maar de vraag of de fout van de aannemer in deze specifieke 

omstandigheden de kans dat deze schade zich zou voordoen heeft verhoogd, moet negatief 

beantwoord worden. De risicoverhoging in concreto is in casu te wijten aan de fout van de 

hardrijder, waarvan dit ongeval de concrete realisatie is en die dan ook als oorzaak van het 

ongeval moet beschouwd worden. Bestuurders die aan een normale snelheid reden, 

ondervonden immers geen problemen. Onze onderzoekshypothese is hier dus toepasbaar.  

132. In een cassatiearrest van 30 april 2003377 volgt het Hof eveneens strikt de 

equivalentieleer door te beslissen dat de overweging volgens welke het ongeval slechts de 

aanleiding en niet de oorzaak van de schade was, niet volstaat om het causaal verband 

tussen de fout van de beklaagde en de schade geleden door het slachtoffer uit te sluiten. Het 

slachtoffer was een landbouwer die melkvee bezat. Aangezien hij door een fout van een 

derde arbeidsongeschikt was, moest hij beroep doen op extern personeel om het vee te 
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verzorgen gedurende zijn afwezigheid. Dit personeel bleek niet de vereiste kennis te bezitten 

en de landbouwer eiste vergoeding van de derde, die het ongeval veroorzaakte voor het 

verlies aan veekapitaal. Het Hof van Cassatie ging niet mee in de redenering van de 

feitenrechter, die besliste dat geen causaal verband bestond tussen het verlies van 

veekapitaal en de afwezigheid van de landbouwer wegens arbeidsongeschiktheid, aangezien 

het ongeval veroorzaakt door de derde slechts de aanleiding maar niet de oorzaak was van 

de schade. De feitenrechter had immers niet vastgesteld dat de schade (het verlies aan 

potentieel van veekapitaal) zich ook zonder de fout van de derde en de daaruit volgende 

arbeidsongeschiktheid op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan. Ook hier is onze 

onderzoekshypothese in staat deze van de equivalentieleer afwijkende beslissing van de 

feitenrechter te verklaren. Het gedrag (de fout) van de derde, die het ongeval veroorzaakte 

heeft immers wel de kans ex ante in abstracto op schade verhoogd, maar heeft niet in de 

specifieke omstandigheden eigen aan de zaak, de kans dat deze schade (verlies aan 

veekapitaal) zich zou voordoen, verhoogd m.a.w. deze schade is niet de concrete realisatie 

van de risico verhoging door de eerste fout. 

133. Dat het Hof van Cassatie niet altijd verbreekt kan aangetoond worden in een 

cassatiearrest van 14 juni 1996378. De feiten van dit arrest werden reeds uiteengezet maar 

worden kort herhaald.379 Een man was samen in de wagen met zijn geliefde toen hij 

opzettelijk met zijn wagen in de Maas reed met de bedoeling zelfmoord te plegen. Zijn 

geliefde overleed ook. De vordering tot schadevergoeding van de rechtsopvolgers van de 

vrouw, gericht tegen de verzekeraar van de man, werd door de feitenrechter afgewezen, 

omdat zijn geliefde immers de mogelijkheid had om de zinkende wagen te verlaten, maar 

toch van deze mogelijkheid geen gebruikt heeft gemaakt en zo opzettelijk en volledig 

vrijwillig het lot van haar geliefde heeft gevolgd. Volgens de feitenrechter was de fout van de 

man niet de onmiddellijke oorzaak van de schade en was zijn zelfmoordgedrag slechts de 

aanleiding, maar niet de oorzaak van het overlijden van de vrouw. Het is verbazend dat het 

Hof van Cassatie niet verbreekt maar overweegt dat de rechter wettig besliste dat het 

zelfmoordgedrag van de man slechts de aanleiding was en niet de oorzaak van het overlijden 

van de vrouw dat “uitsluitend het gevolg is van haar eigen wil om te sterven”. Het Hof 

besloot dat de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, ook zonder de fout van de man zou 

zijn ontstaan. Het Hof laat dus uitschijnen dat de equivalentieleer gevolgd wordt.380 Dat het 

overlijden van de vrouw zich ook zonder de fout van de man zou hebben voorgedaan, zoals 

het zich in concreto heeft voorgedaan, is moeilijk aanneembaar en begrijpelijk. Men kan dan 

ook niet anders dan besluiten dan dat de door de feitenrechter en het Hof gevolgde 

redenering niet in overeenstemming is met de equivalentieleer. In de rechtsleer schrijven 

sommigen dan ook, mijns inziens terecht, dat hier beter toepassing zou gemaakt worden 

“van de uitzondering van het verbreken van het causaal verband door een opzettelijke fout 

                                                           
378

Cass. 14 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 591. 
379

 Zie infra, nr. 85. 
380

 H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht, preadvies voor de Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland”, TPR 2002, (1625) 1656. 



 

82 
 

van de benadeelde”.381  Nog anderen menen in dezelfde lijn “in werkelijkheid staat men hier 

voor een toepassing van de regel dat een opzettelijke fout van het slachtoffer het oorzakelijk 

verband verbreekt”.382 Nog een andere auteur schrijft, in dit verband, dat het soms lijkt dat 

het Hof van Cassatie een selectie van oorzaken op grond van de aard van de fouten 

aanvaardt.383 Zelfs de adequatietheorie wordt soms als verklaring voor de uitkomst van dit 

arrest aangehaald.384  I.BOONE meent dat in deze situatie het algemeen rechtsbeginsel fraus 

omnia corrumpit van toepassing kan zijn: de uitzondering op de schadeverdeling bij 

samenloop van een onopzettelijke fout van het slachtoffer en een opzettelijke fout van een 

derde geldt ook in omgekeerde richting.385  Persoonlijk meen ik dat in deze casus de 

feitenrechter en het Hof zich hebben laten leiden door de mate waarin de fout van de man 

tot het risico in concreto heeft bijgedragen. Dat het gedrag van de man de kans ex ante in 

abstracto op schade heeft verhoogd staat buiten kijf. Zijn gedrag was duidelijk foutief. 

Datzelfde gedrag heeft echter niet in deze concrete omstandigheden de kans dat deze 

schade (de zelfmoord) zich zou voordoen verhoogd, aangezien de vrouw de mogelijkheid en 

de vrijheid en dus de keuze had om de wagen te verlaten, maar deze keuze bewust niet 

maakte, toen de wagen nog op het water bleef dobberen. De toepassing van de hypothese 

van risicoverhoging in concreto386 laat toe de uiteindelijke uitkomst van de beslissing op een 

redelijke wijze te verklaren, zonder omleiding of omwegen via een redenering gebaseerd op 

de begrippen “aanleiding” en “oorzaak” die duidelijk in strijd zijn met de equivalentieleer. 

Anderzijds moet m.i. ook gezegd worden dat de zienswijze  van J.-L FAGNART: “Lorsque la 

victime veut le dommage, la faute du défendeur ne peut etre en relation causale avec celui-

ci” en “la faute de la victime, lorsqu’elle est intentionnelle, doit etre considerée comme la 

cause exclusive du dommage.”387 evenzeer een logische verklaring geeft voor deze 

rechterlijke beslissing. In zekere zin zegt deze auteur dat de fout van de autobestuurder 

helemaal niet de noodzakelijke voorwaarde was, die in dit concrete geval het risico verhoogd 

heeft. Het was de wil van het slachtoffer zelf om zelfmoord te plegen.388  
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§3. Voorzienbaarheid van schade 

 

A. Situering 

 

134. Het criterium van de voorzienbaarheid van de schade is in het Belgische 

buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht relevant voor de beoordeling van de 

onrechtmatigheid van een bepaald gedrag.389 Men kan namelijk pas tot een overtreding van 

de zorgvuldigheidsnorm besluiten indien de schade redelijkerwijze voorzienbaar was.390 Niet 

de concrete schade door het slachtoffer geleden maar wel het ontstaan van enige schade 

moet voorzienbaar zijn.391 Aangezien het hier niet gaat over de causaliteit of causaal 

verband, maar enkel over de onrechtmatigheid van een bepaald gedrag, kan soms 

vastgesteld worden dat het criterium van de voorzienbaarheid toch door de rechtspraak 

betrokken wordt in de causaliteitsbeoordeling. Dit kan aangetoond worden door de 

vonnissen en arresten, die de lezer hieronder zal vinden. In de volgende paragraaf (§ 4) 

zullen we rechtspraak behandelen die uitgaat van het criterium dat alleen de schade die 

normalerwijze voortvloeit uit de fout voor vergoeding in aanmerking komt. Uiteraard ligt dit 

criterium dicht bij dat van de voorzienbaarheid van de schade, maar we zullen beide criteria 

toch apart behandelen omdat dit enerzijds zo behandeld wordt in sommige rechtsleer392 en 

anderzijds omdat de rechtspraak deze formulering(en) gebruikt.  

 

B. Rechtspraak 

 

 a. Bodemrechters 

 

135.  Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel kan als eerste voorbeeld dienen van het 

soms “verkeerde” gebruik van het criterium van de voorzienbaarheid van de schade. 393 Er 

doet zich een auto ongeval voor waarvoor de verweerder aansprakelijk is. Het slachtoffer, 

dat met de verweerder meereed in de auto, moest een bloedtransfusie ondergaan. Het 

toegediende bloed, dat werd toegeleverd door het Rode Kruis, was echter afkomstig van een 

persoon besmet met het HIV-virus. Het Hof van Beroep erkent dat volgens de 

equivalentietheorie de verweerder (autobestuurder) aansprakelijk zou zijn voor de 

aidsbesmetting, maar oordeelt dat een tweede fout het causaal verband met een eerste fout 
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kan doorbreken, hierbij steunend op twee arresten van het Hof van Cassatie inzake het niet 

ontwijken van een voorzienbare en vermijdbare hindernis en het Hof overweegt verder dat 

“het immers niet onbillijk voorkomt dat de veroorzaker van het ongeval niet aansprakelijk 

wordt gesteld voor de gevolgen van de HIV- besmetting die hij redelijkerwijze niet kon of 

moest voorzien”. In het arrest van het Hof van Beroep werd geen buitencontractuele fout in 

hoofde van het Rode Kruis vastgesteld. De door het Hof van Beroep gevolgde redenering valt 

“expliciet” niet te rijmen met de equivalentieleer, die leert immers dat alle fouten die een 

noodzakelijke voorwaarde zijn voor de schade, leiden tot aansprakelijkheid. Ook de 

“atypische” of “niet voorzienbare” gevolgen van de fout vallen aldus voor rekening van de 

aansprakelijke.394 Volgens een correcte toepassing van de equivalentieleer zou de 

veroorzaker van het ongeval er wel degelijk toe gehouden zijn de uiteindelijke schade als 

gevolg van de aidsbesmetting te vergoeden. 

 

b.  Hof van Cassatie 

 

136. Ook in het cassatiearrest van 22 april 2004395 lijkt het criterium van de 

voorzienbaarheid van de schade een rol te spelen. Dit arrest heeft betrekking op een 

schadegeval, veroorzaakt door twee minderjarigen, dat zich voordeed in een loods. De loods 

was door de eigenaars niet slotvast achtergelaten zodat de minderjarigen deze loods 

eenvoudig konden betreden. Hoewel in de loods gedroogd vlas werd bewaard, begonnen de 

minderjarigen er met vuur te spelen. Uiteindelijk liep hun spel uit op een brand waarbij de 

loods beschadigd werd. Het Hof van Beroep te Gent, zich buigend over de 

aansprakelijkheidsvraag, meende dat de slachtoffers (eigenaars van de loods) in casu foutief 

gehandeld hadden door het niet slotvast achterlaten van de loods. Dit bracht met zich mee 

dat het voor derden, zoals de minderjarigen, makkelijker werd om de loods binnen te 

dringen. Ondanks de vaststelling van de fout vanwege de slachtoffers, was het Hof van 

Beroep verder van mening dat de fout van de slachtoffers niet verder reikte dan dat. De fout 

stond dan wel in causaal verband met het binnendringen van de minderjarigen in de loods 

maar niet met de brandstichting. De fout nodigde in enige mate uit tot het plegen van een 

diefstal, maar niet tot het spelen met vuur. Hoe men de door de feitenrechter gevolgde 

redenering ook wenst te verklaren, dat ze niet in overeenstemming is met de 

equivalentieleer lijkt maar al te duidelijk. Ook de niet voorzienbare, ongewone gevolgen van 

de fout, in casu het uitbreken van brand zouden in principe (tenminste gedeeltelijk) voor 

rekening van de eigenaars van de loods moeten vallen. In de cassatievoorziening wordt dan 

ook als middel aangehaald dat men het causaal verband niet wettig kan uitsluiten door te 

stellen dat de concrete schade, de brand, niet voorzienbaar was of dat door de 

minderjarigen een fout in causaal verband met de schade werd begaan. Toch verbreekt het 
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Hof van Cassatie niet. Het Hof voert aan dat het causaal verband slechts kan worden 

ontkend wanneer de feitenrechter vaststelt dat de schade, zoals deze zich in concreto heeft 

voorgedaan, zich op exact dezelfde wijze zou voorgedaan hebben zonder de fout van de 

slachtoffers. Hetgeen de feitenrechter in casu niet heeft gedaan. De beslissing tot niet 

verbreking steunde echter op de volgende overweging: “ De rechter kan degene die een fout 

heeft begaan niet veroordelen om de schade te vergoeden zoals ze zich heeft voorgedaan, 

wanneer hij vaststelt dat er onzekerheid blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de 

fout en de schade. Dat de appelrechters aldus in het onzekere laten en derhalve niet 

uitsluiten dat zonder de fout van de eerste verweerster de schade zou zijn ontstaan zoals ze 

zich heeft voorgedaan”. B.WEYTS stelt mijns inziens terecht, dat “het Hof van Cassatie op 

deze wijze de vaststelling omzeilt dat de feitenrechter in casu de aansprakelijkheid van de 

slachtoffers wilde beperken tot de normale gevolgen van hun fout”.396 Verder is ze ook van 

mening dat de overweging van het Hof van Beroep dat het niet op slot zijn van de deur de 

gelegenheid gaf tot diefstal, maar niet tot brandstichting, eerder in de buurt komt van de 

adequatieleer. 397 We kunnen ons inderdaad moeilijk van de indruk ontdoen dat de 

feitenrechter zich bij zijn beslissing tot het niet bestaan van een causaal verband heeft laten 

leiden door het criterium van de voorzienbaarheid.  

137.  Niettegenstaande het hiervoor besproken arrest keurt het Hof van Cassatie in zijn 

arrest van 15 november 2006398 uitdrukkelijk af dat het voorzienbaarheid als criterium kan 

gebruikt wordt bij de causaliteitsbeoordeling. In dit arrest benadrukt het Hof dat “artikel 

1382 B.W. de dader van een foutieve handeling verplicht om de schade die door die 

handeling is ontstaan, ook al is zij niet te voorzien, volledig te vergoeden zodra die schade 

vaststaat en niet uit de ontzegging van een onrechtmatig voordeel bestaat”.  

138.  Tenslotte kan ook nog het arrest van 13 januari 2010 vermeld worden.399 Het Hof van 

Cassatie verbrak de beslissing van de feitenrechter die besliste dat er geen oorzakelijk 

verband bestond tussen de fout van de verweerder, bestaande uit het rijden aan een 

foutieve snelheid en het inhalen, en het uiteindelijke ongeval. De fout begaan door de 

verweerder was aldus de feitenrechter “niet van dien aard dat zij de eiser in diens legitieme 

verwachtingen kon misleiden”. De feitenrechter had in deze zaak de voorzienbaarheid van 

de fout zelf (en dus niet van de schade) toegepast om te oordelen over het causaal verband. 

Het Hof besluit dan ook terecht dat de feitenrechter door de onvoorspelbaarheid van de 

fout als een criterium te hanteren, om uit te maken of de fout in oorzakelijk verband staat 

met het ongeval, artikel 1382 en 1383 B.W. schendt. 

 

                                                           
396

 B. WEYTS, “Blijft het Hof van Cassatie trouw aan de equivalentieleer bij een samenloop van fouten? “ (noot 
onder Cass. 22 april 2004), RW 2004-05, afl. 21, (828) 831. 
397

  B. WEYTS, ibid. 
398

 Cass. 15 november 2006, Pas. 2006, 2236. 
399

 Cass. 13 januari 2010, Pas. 2010, afl.1, 89. 



 

86 
 

C.  Onderliggende impliciete (rechts)regel 

 

139.  Zowel met betrekking tot het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 4 mei 1994 

als tot het cassatiearrest van 22 april 2004 kan gezegd worden dat onze 

onderzoekshypothese in beide gevallen goed toepasbaar is en verklarend werkt. In het 

arrest van het Hof van Beroep heeft de fout van de veroorzaker van het verkeersongeval ex 

ante in abstracto de kans op schade (aidsbesmetting) vergroot. Anderzijds, kan moeilijk 

beweerd worden dat diezelfde gedraging van de veroorzaker van het ongeval in deze 

concrete omstandigheden, de kans op het zich voordoen van deze schade heeft verhoogd. 

Een opname in een ziekenhuis (vrijwillig of tengevolge van een ongeval) kon in die periode 

immers steeds een risico op aidsbesmetting inhouden, wegens de toenmalige gebrekkige 

wetenschappelijke kennis over dergelijke besmetting. Het arrest vermeldt immers ook “het 

onnaspeurbaar karakter van het HIV- virus in het bloed” en besliste dat het Rode Kruis geen 

buitencontractuele fout heeft begaan. Het had namelijk alle wettelijke voorzorgen genomen 

om aidsbesmetting tegen te gaan. De initiële fout heeft dus niet de kans op realisatie van het 

risico (aidsbesmetting) verhoogd, die kans was altijd aanwezig. In het Cassatiearrest van 22 

april 2004 is het niet slotvast achterlaten van de loods de fout ex ante in abstracto, maar niet 

de noodzakelijke voorwaarde, die in deze concrete omstandigheden het risico verhoogde, 

waarvan het ongeval (de brand) de realisatie. De noodzakelijke voorwaarde, die de oorzaak 

is en die in dit concrete geval het risico verhoogde is wel degelijk het spelen met vuur in een 

loods, waar vlas werd opgestapeld.  

 

§4.  De schade die normalerwijze voortvloeit uit de fout 

 

A. Situering 

 

140.  De stelling dat alleen schade die normalerwijze voortvloeit uit de fout voor vergoeding 

in aanmerking komt, valt niet te rijmen met de equivalentieleer. F. GLANSDORFF schrijft, 

terecht, dat een onderscheid maken tussen de normale en abnormale gevolgen van een fout 

er eigenlijk op neer komt de adequatietheorie toe te passen, hoewel deze laatste door het 

Hof van Cassatie steeds werd afgewezen ten gunste van de equivalentietheorie.400 Toch 

wordt dit criterium soms teruggevonden in de rechtspraak. 
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B. Rechtspraak 

 

a. Bodemrechters 

 

141.  Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 24 februari 1989 heeft betrekking op 

de situatie waarbij een hartpatiënt ’s nachts wakker wordt door het lawaai van een 

aanrijding.401 Een onbekende derde was tegen zijn wagen aangereden, die voor zijn deur 

geparkeerd was. De man was hier zo van aangedaan dat hij een hartaanval kreeg. Hij 

overleefde het, spijtig genoeg, deze keer niet. Volledig in strijd met de equivalentieleer 

overweegt het Hof van Beroep het volgende: “attendu que le dommage réparable en 

relation causale nécessaire avec une faute se limite à ses répercussions normales en fonction 

de sa nature”. Het Hof van Beroep voegt er nog aan toe dat in geval van een 

verkeersongeval, de normale gevolgen kunnen bestaan uit schade aan de aangereden 

voertuigen, verwondingen van de personen die betrokken zijn bij het ongeval en de 

beschadiging van in de buurt zijnde gebouwen en voorwerpen. De schade geleden door het 

slachtoffer daarentegen, dat niet betrokken was bij het ongeval, kan echter niet als normaal 

gevolg van het verkeersongeval gekwalificeerd worden. Aldus besluit de feitenrechter dat de 

fout van de bestuurder niet in causaal verband staat met het overlijden van het slachtoffer. 

Deze uitspraak is zeer verwonderlijk, aangezien het overlijden (de uiteindelijke schade) zich 

zonder de fout van de bestuurder onmogelijk op dezelfde wijze (dus in concreto) zo zou 

hebben voorgedaan. De overeenstemming met de equivalentieleer is ver zoek. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat in de rechtsleer soms gesteld wordt dat deze uitspraak eigenlijk 

een poging tot verhulling van de toepassing van de leer van de adequate oorzaak 

uitmaakt.402 

142.  Ook in een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers gaat de feitenrechter 

er van uit dat alleen schade die normalerwijze voortvloeit uit het foutieve gedrag, voor 

vergoeding in aanmerking komt.403 Een verkeersongeval, waarvoor een derde aansprakelijk 

is, doet zich voor. De opname van het slachtoffer in het ziekenhuis is noodzakelijk. Eenmaal 

in het ziekenhuis, gebeurt een medisch ongeval doordat de anesthesist de operatiezaal 

verlaat tijdens de anesthesie. Als gevolg daarvan loopt het slachtoffer een irreversibel 

hersenletsel op. De feitenrechter oordeelt dat, ook al heeft het verkeersongeval de 

hospitalisatie noodzakelijk gemaakt, in dit geval, het medisch ongeval niet als een normaal 

gevolg van het verkeersongeval kan beschouwd worden. Er wordt dus besloten tot de 

verbreking van het causaal verband tussen de fout van de derde, die het ongeval 

veroorzaakte en de schade, die het resultaat is van het medisch ongeval. De veroorzaker van 
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het ongeval dient bijgevolg enkel de schade te vergoeden die voortvloeit uit het 

verkeersongeval. Er wordt bovendien zelfs verwezen naar het in vorig randnummer 

besproken arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 24 februari 1989, dat niet door het 

Hof van Cassatie werd verbroken, om de gevolgde redenering kracht bij te zetten. De 

strijdigheid met de equivalentieleer “druipt” van dit vonnis af. De correcte toepassing van de 

equivalentieleer moet, in dit geval, ertoe leiden dat de veroorzaker van het ongeval ook de 

schade voortspruitend uit het medisch ongeval moet vergoeden. Door te beslissen dat de 

schade het normale gevolg moet zijn van de fout, lijkt het dat de feitenrechter de 

adequatietheorie toepast.404 

 

b. Hof van Cassatie 

 

143.  Een arrest van 11 oktober 1989405 behandelt het cassatieberoep dat werd ingesteld 

tegen de hierboven besproken uitspraak van het Hof van beroep te Brussel van 24 februari 

1989.406 Ondanks het feit dat de beslissing van de feitenrechter duidelijk in strijd is met de 

equivalentieleer, beslist het Hof van Cassatie toch om de voorziening te verwerpen. Volgens 

het Hof heeft de feitenrechter beslist dat de fout van de bestuurder het overlijden (de 

schade) niet heeft veroorzaakt in de zin van artikel 1382 B.W. en wou de feitenrechter aldus 

duidelijk maken dat de schade, zoals ze zich manifesteerde, zich op dezelfde manier zou 

hebben voorgedaan zonder de fout, die ten laste wordt gelegd van de bestuurder. Dit is een 

zeer vergaande interpretatie van de bewoordingen die gebruikt werd door de feitenrechter. 

M. VAN QUICKENBORNE is van mening dat we hier te maken hebben met “een voortreffelijk 

staaltje van Hineininterpretatie.”407 F. GLANSDORFF argumenteerde dat door dergelijke 

werkwijze de controle, die het Hof geacht wordt uit te oefenen op de beslissingen van 

feitenrechters, zuiver formeel blijft en dat bovendien de scheidingslijn tussen het op 

onaantastbare wijze vaststellen van de feiten door de bodemrechters en de controle door 

het Hof van Cassatie, zeer “artificieel” wordt.408 

 

C. Onderliggende impliciete (rechts)regel 

 

144.  In de besproken beslissingen krijgen we de indruk dat er meer schuilt achter het 

gebruik door rechters van het criterium dat de schade normalerwijze moet voortvloeien uit 

de fout. Ook hier lijkt de hypothese van risicoverhoging in concreto toepasbaar te zijn en 
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verklarend te werken. In het geval van de hartpatiënt is het vanzelfsprekend dat de 

bestuurder van de wagen zich foutief heeft gedragen en daardoor de kans ex ante in 

abstracto op schade heeft verhoogd. Heeft diezelfde fout ook in deze concrete 

omstandigheden de kans dat het overlijden van het slachtoffer zich zou voordoen verhoogd? 

Deze vraag moet negatief beantwoordt worden, ervan uitgaande dat het risico op het krijgen 

van een hartaanval altijd al bestond voor de hartlijder. De fout van de bestuurder kan gezien 

worden als een “trigger”, zoals er (dagelijks) vele anderen zijn (bijvoorbeeld zeer laag en  

met razend lawaai overvliegend cargovliegtuig tijdens de nacht) voor het voordoen van een 

hartaanval, maar heeft geenszins het risico zelf  op het zich voordoen van hartaanvallen 

verhoogd.  Het is interessant om hier even te verwijzen naar een arrest van het Hof van 

Cassatie van 13 oktober 1981 dat ook handelt over een hartpatiënt en het leerstuk van de 

voorbeschiktheid.409 In casu had een hartpatiënt (schuldenaar), nadat hij enkele slagen kreeg 

van zijn schuldeiser, het op een lopen gezet. Na een spurt van 400 meter overleed hij. Het 

Hof besliste dat “wanneer een onrechtmatige daad schade veroorzaakt, de omstandigheid 

dat de predispositie van de getroffene bijgedragen heeft tot het ontstaan van de schade, de 

aansprakelijkheid van de auteur van de daad niet wegneemt”. Uit dit arrest blijkt ook dat het 

deskundigen onderzoek heeft uitgewezen dat het overlijden van de man het gevolg was van 

de overbelasting van zijn hart tengevolge van deze inspanning (400 meter lopen) en een 

zekere graad van opwinding. Dit arrest is wel degelijk naar de feiten toe fundamenteel 

verschillend van het arrest van 11 oktober 1989, vermits het oorzakelijk verband werd 

vastgesteld in een deskundigen verslag. De toepassing van onze onderzoekshypothese op 

het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers is evident. Het gedrag van de 

veroorzaker van het ongeval kan als foutief gekwalificeerd worden maar heeft echter niet 

bijgedragen tot de verhoging van het risico in concreto (irreversibel hersenletsel te wijten 

aan een medisch ongeval). 

 

 

§5. Het schadelijk gevolg is niet onvermijdbaar 

 

A. Situering 

 

145.  De equivalentieleer leert ons dat de fout een noodzakelijke voorwaarde moet zijn voor 

de schade zoals deze zich in concreto heeft voorgedaan, maar de schade zelf hoeft echter 

geen onvermijdbaar gevolg te zijn van de fout.410 Toch is er rechtspraak te vinden waaruit 

blijkt dat bodemrechters soms geneigd zijn te besluiten tot het niet bestaan van een causaal 
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verband tussen de fout en de schade, indien de schade geen onvermijdelijk gevolg is van de 

fout. M. VAN QUICKENBORNE is van mening dat dergelijke rechterlijke uitspraken enigszins 

doen denken aan de “last clear chance rule”, die zijn herkomst vindt in de “common law” en 

die bepaalt dat in geval van samenloop van een fout van de schadeveroorzaker en een eigen 

fout van de benadeelde, aansprakelijk moet worden gesteld, diegene die als laatste de kans 

had om de schade te vermijden, of als laatste een handeling stelde in de causale keten die 

schade met zich meebracht.411 Deze leer van de laatste kans is uiteraard niet in 

overeenstemming met de equivalentieleer.  

 

B.  Rechtspraak Bodemrechters  

 

146.  Het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 6 oktober 1998 kan als een eerste 

voorbeeld van de hier bedoelde rechtspraak dienen.412 Een leerling aan de middelbare 

school wordt het slachtoffer van een ongeval, waardoor hij de lessen die doorgingen in de 

maand februari niet kon bijwonen. Hij slaagde uiteindelijk niet in het eindexamen, noch bij 

de herkansingen. Volgens het Hof van Beroep bleek uit de gang van zaken niet dat de 

verplichte afwezigheid in de lessen in februari de oorzaak was van het niet slagen. Het Hof 

ging ervan uit dat de leerling nog voldoende maanden tijd had om de gemiste lessen in te 

halen, eens hij volledig hersteld was. Met andere woorden de leerling had de door hem 

geleden schade aldus kunnen vermijden. Het Hof voegt er nog aan toe dat de student het 

jaar voorafgaand aan het ongeval wel aan alle lessen kon deelnemen, maar evenmin 

geslaagd was in een studierichting die nochtans als “minder zwaar” werd aanzien. Een 

orthodoxe toepassing van de equivalentieleer zou ons tot de conclusie brengen dat het 

veroorzaken van een ongeval, waardoor de student verplicht afwezig is, wel degelijk in 

oorzakelijk verband staat met het niet-slagen. Dit niet-slagen mag dan wel een atypisch 

gevolg zijn van de fout van de veroorzaker van het ongeval, maar aangezien op grond van de 

equivalentieleer de aansprakelijke ook aansprakelijk is voor dergelijke atypische gevolgen, 

had de feitenrechter hier mijns inziens tot het bestaan van een causaal verband moeten 

besluiten. 

147.  Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 12 maart 2003 lijkt het oorzakelijk 

verband tussen de fout en de schade te ontkennen omdat deze schade geen onvermijdelijk 

gevolg is van de fout. 413 Een advocaat moest als lastgever van zijn cliënte een nalatenschap 

zuiver of met voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden. Hij ondertekende echter, bij 

vergissing, een verzaking aan de nalatenschap. Het gedrag van de advocaat was foutief 

aangezien hij had gehandeld buiten de lastgeving die hem was opgedragen. Toch werd 
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beslist dat deze fout niet in causaal verband stond met de door de erfgename geleden 

schade, aangezien zij nog de mogelijk had om de nalatenschap op te vorderen en bovendien 

ook nog de vernietiging kon eisen van de verdeling, die in haar nadeel was tot stand 

gekomen. De erfgename kon dus, mits het stellen van bepaalde handelingen, de schade 

hebben vermeden. Ook hier is het zo dat volgens een strikte toepassing van de 

equivalentieleer de fout begaan door de advocaat wel degelijk in causaal verband zou staan 

met de schade. De fout was immers een conditio sine qua non voor de schade.  

 

148.  Ten slotte kan ook nog een vonnis van de Politierechtbank te Charleroi414 worden 

vermeld. Een radioloog die foutief om het leven werd gebracht, had een EBVBA opgericht en 

was daarvan de enige vennoot en zaakvoerder. Naar aanleiding van zijn overlijden werd deze 

EBVBA in vereffening gesteld. De EBVBA argumenteerde dat ze nadeel had geleden door het 

overlijden van haar enige vennoot. De politierechtbank was echter van mening dat de 

weduwe van de overleden radioloog niet het bewijs leverde van een eigen nadeel geleden 

door de vennootschap. De vereffening van de EBVBA was immers slechts één van de vele 

mogelijkheden waarover de weduwe beschikte om zich aan te passen aan de nieuwe 

situatie. Zo vermeldt het vonnis uitdrukkelijk dat zij bijvoorbeeld de EBVBA had kunnen 

doorverkopen aan een andere radioloog. Ook al worden in dit vonnis niet uitdrukkelijk de 

woorden “ causaal verband” gebruikt, toch lijkt het alsof dit vonnis daar impliciet om draait. 

Op grond van de equivalentieleer zou de fout van de derde, die aan de oorzaak ligt van het 

overlijden van de radioloog immers een noodzakelijk voorwaarde zijn voor de schade (het 

nadeel geleden door de EBVBA) zoals deze zich in concreto heeft voorgedaan. Dat de 

weduwe deze schade had kunnen vermijden door bijvoorbeeld het verkopen van de EBVBA, 

is een redenering die duidelijk niet thuis hoort in de equivalentieleer.  

 

C. Onderliggende impliciete (rechts)regel 

 

149.  Ook de in deze paragraaf besproken rechtspraak kan uitgelegd worden aan de hand 

van de hypothese van risicoverhoging in concreto.415 In de drie hierboven vermelde 

uitspraken is het immers telkens zo dat de gedraging van de schadeverwekker als een fout 

kan aangemerkt worden. De gedraging heeft wel de kans ex ante in abstracto op schade 

vergroot, maar ze kan niet beschouwd worden als de fout, die in deze concrete 

omstandigheden de kans dat deze schade zich zou voordoen, heeft verhoogd. In het arrest 

van het Hof van Beroep te Antwerpen van 6 oktober 1998 bijvoorbeeld, heeft de fout van de 

veroorzaker van het ongeval duidelijk de kans ex ante in abstracto op het niet slagen voor de 

eindexamens verhoogd. Datzelfde gedrag van de schadeverwekker heeft echter niet de kans, 
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dat het niet slagen (de schade) zich in deze concrete omstandigheden zou voordoen 

vergroot. De risicoverhoging in concreto is in deze zaak toe te schrijven aan de student zelf 

die, ons baserend op de feiten uiteengezet in het arrest, nog genoeg kansen had om de 

gemiste leerstof in te halen. Daar waar rechters het bestaan van een causaal verband 

ontkennen omdat de schade geen onvermijdelijk gevolg was van de fout, bedoelen zij dus 

duidelijk dat deze fout in dit concrete geval niet het risico heeft verhoogd waarvan dit 

concrete ongeval de realisatie was. 
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Conclusie 

 

In onze conclusie zullen we vier vragen beantwoorden op basis van de analyse van rechtsleer 

en rechtspraak, zoals in de vorige Hoofdstukken beschreven. 

 

1. Volgt de Belgische rechtspraak werkelijk de equivalentieleer? 

Deze vraag moet negatief beantwoord worden indien daarmee bedoeld wordt of de 

equivalentieleer altijd gevolgd wordt. De besproken rechtspraak in Hoofdstuk III toont 

voldoende aan dat in verband met het niet ontwijken van een voorzienbare en vermijdbare 

hindernis of betreffende het meerijden met een dronken bestuurder, een bestuurder zonder 

rijbewijs of een bestuurder, die nog niet over de vereiste leeftijd beschikt om een 

(motor)voertuig te besturen, er meerdere rechterlijke uitspraken te vinden zijn die niet in 

overeenstemming zijn met de equivalentieleer. Daarnaast werden ook vonnissen en 

arresten gevonden die causaliteitscriteria toepassen die niet stroken met de 

equivalentieleer, zoals de voorzienbaarheid van de schade of die gebruik maken van termen 

als aanleidingen en oorzaken. Er kan dus wel degelijk gesproken worden van “afwijkende” 

rechtspraak. De meeste afwijkende rechtspraak is te vinden –en dat is niet verwonderlijk, 

want dan is er keuze mogelijk tussen de “oorzaken”- ingeval van pluraliteit van noodzakelijke 

voorwaarden, waarbij geen rekening gehouden werd met één of meerdere van deze 

noodzakelijke voorwaarden. 

Over de vraag of er nu veel of weinig “afwijkende” rechtspraak bestaat, kunnen we ons niet 

met zekerheid uitspreken, zonder een speculatieve uitspraak te doen. Dan zouden we 

immers moeten weten wat de cijfermatige verhouding van de afwijkende rechtspraak is 

t.o.v. de niet-afwijkende en of alle afwijkende rechtspraak wel gepubliceerd wordt: deze 

cijfers zijn niet gekend. Het feit dat de vaststelling van het causaal verband toch vooral een 

feiten kwestie is, waarbij het toezicht van het Hof van Cassatie op de gevolgen van de 

toepassing van het rechtmatig alternatief zeer beperkt is, draagt ook niet bij tot het 

publiceren van “dissidente” rechtspraak.  

 

2. Welke regels worden toegepast in landen waar afgeweken wordt van de equivalentieleer 

in casu Nederland en het Verenigd Koninkrijk en kan daaruit inspiratie gevonden worden 

voor de onderliggende regels of criteria van de Belgische afwijkende rechtspraak?  

Beide landen, hoewel uit een andere rechtstraditie, hebben als gemeenschappelijk kenmerk 

dat causaliteit er in twee fasen beoordeeld wordt. In een eerste (feitelijke) fase wordt 

gezocht naar die gebeurtenis die de schade veroorzaakt heeft via de conditio sine qua non-

test (Nederland) of de enigszins gelijkaardige but for-test (Verenigd Koninkrijk). In een 
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daarop volgende (juridische) fase wordt een correctie uitgevoerd en tracht men na te gaan 

of die gedraging of tot aansprakelijkheid aanleiding gevend feit wel kan toegerekend worden 

aan de schade verwekker. Hier lopen de wegen uitteen. In het Verenigd Koningrijk past men 

de remoteness-test toe: de gevolgen van de fout mogen er niet te ver van verwijderd zijn 

zodat ze onvoorzienbaar worden. In Nederland kiest men voor de toerekening naar 

redelijkheid waarbij de relatie tussen de fout en de schade beoordeeld wordt in functie van 

vele factoren zoals, nabijheid, waarschijnlijkheid, schuldgraad en normbestemming.  

Indien in België de conditio sine qua non-test in bepaalde gevallen niet wordt toegepast dan 

wil dit zeggen dat een selectie gemaakt wordt tussen de noodzakelijke voorwaarden: ze zijn 

dan immers niet meer causaal gelijkwaardig. In die zin kan het onderscheid tussen feitelijke 

en juridische causaliteit in Nederland en het Verenigd Koninkrijk conceptueel verhelderend 

werken en de richting aanwijzen voor de onderliggende rechtsregel: In beide landen tracht 

men een “bijzondere relatie” tussen de fout en de schade te vinden in de fase van de 

juridische causaliteit, waarbij in het Verenigd Koninkrijk “foreseeability” als algemene 

noemer geldt en Nederland een “multifactor” benadering hanteert. 

Naar mijn mening maakt ook de onderzoekshypothese van de masterproef een gelijkaardig 

en tweeledig onderscheid. Zo zou men kunnen stellen dat uit de verzameling van alle fouten, 

die de kans ex ante in abstracto op schade hebben verhoogd (feitelijke causaliteit) in een 

volgende stap (juridische causaliteit) een selectie gemaakt wordt van deze fouten, die in 

deze omstandigheden het risico op deze schade hebben verhoogd en die aanleiding geven 

tot aansprakelijkheid. De “bijzonder relatie” tussen de tot aansprakelijkheid 

aanleidinggevende fout en de schade kan dan als volgt omschreven worden: deze 

noodzakelijke voorwaarde, die in dit concrete geval het risico heeft verhoogd, waarvan dit 

concrete ongeval de realisatie was. 

 

3. Indien de Belgische rechtspraak afwijkt, kan dan een onderliggende (rechts)regel 

gevonden worden en zou deze (rechts)regel overeenkomen met de onderzoekshypothese? 

In de rechtsleer wordt ondermeer verwezen naar criteria als billijkheid om de afwijkende 

rechtspraak te verklaren. We wensten echter “in concreto” te blijven en zochten naar een 

bruikbare en verklarende regel en we hebben de door mijn Promotor Prof. M. Kruithof 

voorgestelde hypothese getest in de rechtspraak. Zoals uit de bevindingen en analyse blijkt, 

biedt de onderzoekshypothese, in mijn opinie, in alle onderzochte gevallen een degelijke en 

verhelderende verklaring voor de afwijkende rechtspraak. Dit lijkt mij ook logisch: indien een 

fout wel een noodzakelijke voorwaarde was voor de schade, maar niet in dit geval het risico 

in concreto verhoogde voor de realisatie van die schade, dat deze fout dan als een 

theoretische achtergrond voorwaarde beschouwd wordt (ex ante in abstracto) en dat de 

andere fout, die het risico in concreto verhoogde en waarvan dit ongeval de realisatie is, dat 

deze fout als oorzaak aangenomen wordt en in dit concrete geval tot aansprakelijkheid leidt. 
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Dergelijke redenering is, bovendien, niet volledig vreemd in het Belgisch 

aansprakelijkheidsrecht, waar er gelijkenissen zijn met het criterium van de causale bijdrage 

(contributio) tussen medeaansprakelijken. De aansprakelijkheid wordt er niet verdeeld 

volgens zwaarte of ernst van de fout maar volgens de causale bijdrage ervan m.a.w. volgens 

de mate waarin de fouten hebben bijgedragen tot het veroorzaken van de schade. Het 

criterium van de onderzoekshypothese is m.i. in essentie een “zoeken” naar die fout, die in 

die concrete omstandigheden het risico heeft verhoogd, waarvan het ongeval de concrete 

realisatie is. Dit criterium, hoewel we het onderzocht hebben in het kader van het causaal 

verband, lijkt sterk op het criterium van de causale bijdrage: hoe meer de fout het risico in 

concreto verhoogt, hoe meer ze m.i. ook tot de schade bijdraagt en ze dus veroorzaakt.  

 

4. Is de onderzoekshypothese bruikbaar als alternatief voor het “rechtmatig alternatief”?  

De voorgestelde onderzoekshypothese geeft m.i. een degelijke verklaring voor de soms 

vreemde en misschien creatieve toepassingen van het rechtmatig alternatief, maar die niet 

stroken met de equivalentieleer. Aangezien het rechtmatig alternatief de concrete 

toepassing is van de conditio sine qua non-test, moet de toepassing ervan rekening houden 

met elke noodzakelijke voorwaarde, zoniet is het resultaat kunstmatig en conceptueel 

moeilijk te verklaren. De onderzoekshypothese echter laat toe te aanvaarden en te verklaren 

dat niet alle noodzakelijke voorwaarden moeten beschouwd worden als oorzaak van de 

schade en ze leidt dus tot een logische en begrijpbare beslissing.  

 

Tenslotte meen ik dat het transparanter zou zijn om in die gevallen waar de equivalentieleer 

niet wordt toegepast, expliciet te verwijzen naar een onderliggend criterium in plaats van de 

rechterlijke beslissing in een niet passend keurslijf te wringen. Dit zou de rechtszekerheid en 

dus de rechtzoekende ten goede komen.  

Ik dank alle lezer(s) van deze masterproef. 

 

Emilie Claes 

Gent, 10 mei 2014 
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