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Schade, causaliteit, en schadebegroting 
T.F.E. Tjong Tjin Tai1 
 
1. Inleiding 
“Schade is een causaal begrip” schreef Bloembergen in 1965.2 Deze simpele frase, en 
zijn daaropvolgende toelichting, heeft aanleiding gegeven tot misverstanden. Deze zijn 
door de discussie over ‘proportionele aansprakelijkheid’ en verlies van een kans nog 
vergroot, zodanig dat wel is verzucht dat causaliteit in het schadevergoedingsrecht 
‘moeilijk is en moeilijk zal blijven’.3 In dit artikel zal ik betogen dat de moeilijkheden 
ten dele voortkomen uit begripsverwarring bij verschillende aspecten en onderdelen 
van het beoordelen van aansprakelijkheid en begroten van schade.4 Dit zal ik doen aan 
de hand van een analyse van begrippen en de feitelijke basis van schadebegroting. 
Hierbij concentreer ik mij op de aspecten van causaliteit, het begrip schade, en 
verschillende vormen van vergelijking. Ik ga voorbij gaan aan de overige vereisten voor 
aansprakelijkheid.5 Verder beperk ik mij op het doel van compensatie en ga niet in op 
andere doelen van schadevergoeding.6 
 
2. Schade als schadegebeurtenis en als schadeposten 
Schade als juridisch begrip is relevant als eindpunt van aansprakelijkheid. Art. 6: 162 
lid 1 BW bepaalt: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt (…) is 
verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” Dit impliceert 
dat schade iets is dat gevolg is van de onrechtmatige daad. Ditzelfde stramien ziet men 
elders in de wet, zoals in art. 6:74 BW, 6:185 lid 1 en 188 BW. Men zou dit kunnen 
samenvatten als: schade is nadeel uit een fout.7 Overigens kan het ook gaan om een 
andere grond voor schadevergoeding, zoals ongerechtvaardigde verrijking.8 Er wordt 
daarom ook wel gesproken over ‘de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust’.9 
Eenvoudigheidshalve zal ik hierna alleen spreken over ‘fout’.  
 We zien derhalve drie elementen: de oorzaak, schade, en causaal verband 
daartussen. Dit roept dan weer de vraag op: wat deze schade is. De literatuur richt zich 
voor deze vraag doorgaans op de wet en de rechtspraak. Nadeel is evenwel dat de 
rechtspraak, door de gerichtheid op specifieke casus en door ambigue terminologie, de 
lezer kan misleiden. Daarom is het zinvol om eerst nader te bezien wat er precies aan 
de orde is als we over schade spreken. 

                                                        
1 Hoogleraar privaatrecht, Tilburg University, en verbonden aan het Tilburg Institute of Private Law. 
2 A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer 1965, nr. 12, p. 14. 
3 Chr. H. van Dijk, ‘Causale perikelen: het is moeilijk en zal moeilijk blijven’, TvP 2013/3, p. 61-84. 
4 Zie reeds M. Vanquickenborne, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, diss. 
Gent, Elsevier: Brussel 1972, die een uitvoeriger argumentatie geeft dan past in een artikel. Ik kwam dit 
werk pas op het spoor nadat ik de analyse van dit artikel grotendeels voltooid had.  
5 Zie over de grondslag uitvoerig S.D. Lindenbergh, ‘Over wat schade is... en waarom het bij de 
vaststelling daarvan in de praktijk zo dikwijls mis gaat’, WPNR 6867 (2010). 
6 Hierover o.a. G. van Dijck, ‘Emotionele belangen en het aansprakelijkheidsrecht’, NJB 2015/1787. 
7 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013, nr. 13. 
8 PG Inv. BW Rv e.a., p. 267, S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding: algemeen, deel 1, 4e dr., Deventer 
2014, nr. 26, Asser/Hartkamp & Sieburgh, 6-II 2013, nr. 1-4. 
9 Art. 6:96 lid 2 en 6:98 BW. 
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 Als we kijken naar de feitelijke gang van zaken, zien we een keten of boom van 
gebeurtenissen die voortvloeien uit de oorspronkelijke fout.10 In een typisch 
aansprakelijkheidsgeval als een verkeersongeval kan men onderscheiden tussen het 
ongeval en de nadelige gevolgen daarvan, zoals beschadiging van de auto, letselschade, 
inkomensverlies als gevolg van het letsel, verloren tijd, een gemiste afspraak die tot 
een gemist contract heeft geleid. Nu kan men zowel het ongeval als de latere gevolgen 
aanduiden als ‘schade’. Het gaat echter om twee verschillende begrippen ‘schade’, 
verbonden aan twee verschillende momenten of situaties.  

(a) Het ongeval duidt men ook wel aan als ‘schadegebeuren’,11 de ongewenste 
‘feitelijke situatie’,12 of beschadiging.13 Het gaat om dat wat mis is gegaan. In 
Duitsland spreekt men wel over Verletzung,14 dat vereist is voor de 
Haftungsbegrundung, wat in Nederland de vestigingsfase van aansprakelijkheid heet. In 
Engeland spreekt men over over damage,15 of ook wel als ‘physical injury to person or 
property’.16  In Frankrijk is de term ‘dommage’.17 Ook spreekt men rechtsvergelijkend 
wel over ‘harm’18 of de benadeling van rechtens beschermde belangen.19 Omdat 
‘schadegebeuren’ geen gangbaar taalgebruik meer is, zal ik hierna spreken van 
‘schadegebeurtenis’. Dit geeft duidelijker aan dat dit verwijst naar een specifieke 
gebeurtenis die als ‘schade’ wordt beschouwd. ‘Inbreuk’ of ‘beschadiging’ hebben als 
nadeel dat zij niet in alle casus passend zijn. 

 (b) De nadelige gevolgen kan men aanduiden als schadeposten of 
schadefactoren:20 tezamen maken zij ook de ‘schade’ uit, het nadeel dat is geleden. 
Het gaat dus om een situatie die in enig opzicht nadelig is. In Duitsland spreekt men 
over ‘Schaden’, wat relevant is bij de Haftungsausfüllung. In Frankrijk spreekt men 
over ‘préjudice’ (benadeling). In Engeland worden veelal de verschillende posten 
afonzderlijk benoemd zonder omvattende aanduiding. In de begrotingsfase draait het 
hier om: de omvang van het nadeel, de totale schade, moet worden begroot. Iedere 

                                                        
10 Vanquickenborne 1972, hfdst. 4, K. Bernauw, ‘Oorzakelijkheid in verzekeringen’, TPR 2014/4, p. 
1607-1743, nr. 11, T.F.E. Tjong Tjin Tai, De schadestaatprocedure, Deventer: Kluwer 2012, nr. 209. 
11 G.H.A. Schut, Onrechtmatige daad, Studiepockets privaatrecht nr. 21, 5e dr., Deventer 1997, p. 80,  
Vanquickenborne 1972, nr. 122. 
12 Bijv. HR 11 juli 2009, NJ 2011/43 (Vos/TSN), r.o. 3.2.3. 
13 Bloembergen 1965, nr. 16, T.J. Dorhout Mees, J.G.C. Kamphuisen en J.H. Wansink, ‘Naschrift: het 
verschil tussen schade en beschadiging’, AV&S 2002/2, p. 41 (vanuit verzekeringsrecht). 
14 Chr. Von Bar, ‘The notion of damage’, in: Towards a European Civil Code, 4e ed. 2011, p. 387-399, 
par. 4, H. Kötz & G. Wagner, Deliktsrecht, 11e dr., München 2010, nr. 131 en 209, E. Deutsch & H-J 
Ahrens, Deliktsrecht, 5e dr., Köln 2009, nr. 613. 
15 Bijv. McGregor on Damages, 19e dr., London 2014, nr. 8-006 en 015. Vgl. art. VI.6:101 DCFR, 
sprekend over damage in contrast met de remedie van reparation. 
16 W.V. Horton Rogers, in: U. Magnus (ed.), Unification of Tort Law: Damages, Den Haag 2001, nr. 14. 
Vgl. Von Bar 2011 en art. VI-2:101(1) DCFR. 
17 G. Viney/P. Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, 3e ed., Parijs: LGDJ  2006, 
nr. 246-1, noemt de literatuur die pleit voor dit onderscheid. Zij erkent dat dit onderscheid 
correspondeert met de realiteit, maar acht het niet zinvol om in de doctrine voortdurend tussen beide te 
onderscheiden, zodat zij veelal ‘dommage’ gebruikt.  
18 Chr. Von Bar, The Common European Law of Torts, vol. 2, Oxford: Oxford University Press 2000, nr. 
3, p. 6, onderscheidend tussen ‘harm/loss’ en ‘damage’, ook art. 2:101 PETL: “Damage requires 
material or immaterial harm to a legally protected interest”. 
19 Art. 2:101 PETL, art. VI-2:101(1)(c) DCFR. 
20 Bijv. HR 1 juli 1992, NJ 1992/711 (Haxe/Schror), r.o. 3.3, nader Tjong Tjin Tai 2012, nr. 208. 
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schadepost verwijst naar een andere situatie, zoals te betalen reparatiekosten, 
afwezigheid van inkomen, een lage omzet. 
 Het onderscheid tussen schade als schadegebeurtenis en als nadelige situatie 
moet echter onmiddellijk worden gerelativeerd. In veel gevallen is het niet mogelijk of 
niet zinvol om tussen een schadegebeurtenis en nadelige situatie te onderscheiden.21 
Een voorbeeld is een ondeugdelijk uitgevoerde renovatie, die niet later is hersteld: 
deze gebeurtenis is ook de situatie die moet worden vergeleken met de situatie bij 
deugdelijke nakoming.22 Een ander voorbeeld is immateriële schade. Eén en dezelfde 
situatie is dan zowel ‘schadegebeurtenis’ als ‘schadepost’: beide vallen samen.  

Dit is echter niet altijd het geval. Een voorbeeld: grond is verontreinigd, wat 
een schadegebeurtenis uitmaakt. De overheid saneert vervolgens kosteloos de grond, 
zodat er geen waardeverschil is tussen de eindsituatie (gesaneerde grond) en de 
hypothetische situatie (niet-verontreinigde grond), dus geen schade in de zin van 
nadeel.23 De relevante nadelige situatie is dan de eindsituatie. 
 Het laatste voorbeeld laat tevens zien dat de kwalificatie niet altijd 
vanzelfsprekend is. In de keten van nadelige gevolgen kunnen er verschillende 
situaties zijn die men kan aanmerken als schadegebeurtenis of als nadelige situatie. Als 
het moment van verontreiniging als de relevante toestand had moeten worden 
beschouwd was er wél schade (nadeel) geweest. In een deel van de jurisprudentie, in 
het bijzonder ten aanzien van abstracte schadebegroting, gaat het om min of meer 
dwingende regels over deze kwalificatievraag.24 
 Ook is mogelijk dat er geschoven kan worden met wat men als 
schade(gebeurtenis) aanmerkt. Een voorbeeld is een botsing die ertoe leidt dat het 
slachtoffer een flinke schok krijgt, doch gelukkig blijkens nader medisch onderzoek 
geen rugletsel heeft. Men kan dit interpreteren als dat er geen schade(gebeurtenis) is 
in de zin van rugletsel: dan wordt het een probleem op welke basis men kan komen tot 
vergoeding van de kosten van het onderzoek nu niet voldaan lijkt te zijn aan het 
vereiste van ‘schade’.25 Men zou echter ook kunnen betogen dat de botsing of de 
schok de schadegebeurtenis is: dan is er evident voldaan aan de vereisten voor 
aansprakelijkheid, en is het medisch onderzoek eenvoudig een schadepost/nadeel. Dat 
er in dergelijke gevallen enige mate van willekeur is bij de kwalificatie van ‘schade’ 
betekent echter niet dat dit in alle gevallen willekeurig is.  
 Een andere bron van verwarring is dat men soms de beschadiging zelf aanduidt 
in termen van een schadepost of nadeel: bijvoorbeeld ‘verlies van arbeidsvermogen’.26 
Dit komt in wezen neer op het actueel maken van toekomstig inkomstenverlies. Dit is 

                                                        
21 Von Bar 2011, par. 4, Bernauw, nr. 43. Vgl. Viney/ Jourdain 2006, nr. 246-1. 
22 HR 26 april 2002, NJ 2004/210 (Sparrow/Van Beukering). 
23 HR 28 april 2000, NJ 2000/690 (Gem. Dordrecht/Stokvast). 
24 Hierover S.D. Lindenbergh, ‘Abstracties bij vaststelling van schade’, in: Abstracte schadeberekening, 
Preadvies VASR, Deventer 2013, p. 1-31. 
25 HR 11 juli 2003, NJ 2005/50 (Bravenboer/London), waar de Hoge Raad een nodeloos omslachtige 
redenering moest geven. De redenering is overigens bevestigd in HR 13 maart 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:586. 
26 Nader: S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm, Schadevergoeding: personenschade, Mon. BW B37, 4e dr., 
2015, nr. 17-25, die aangeven dat dit mede fiscale redenen heeft en in feite neerkomt op het begroten 
van de goede en kwade kansen zoals op grond van art. 6:105 BW kan.  
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bijvoorbeeld toegelaten in HR 23 mei 1980, NJ 1980/466 (Oranje Nassau Mijnen/Van 
den Broeck). Art. 6:105 BW geeft hier een wettelijke basis aan. 
 Het is in de praktijk veelal niet nodig om uitdrukkelijk te onderscheiden tussen 
schadegebeurtenis en nadelige situatie: vaak kan men zich ermee behelpen om alleen 
te spreken over schade in de zin van de nadelige situatie. Dit komt ook doordat (par. 3) 
er causaal verband nodig is met zowel schadegebeurtenis als de nadelige situatie. Toch 
is het van belang om het hier aangegeven onderscheid te kennen. Het helpt om 
ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te verklaren. Denk aan gevallen waar er wel schade 
in de zin van een ‘schadegebeurtenis’ of inbreuk is, maar geen schade in de zin van 
nadelen. Inbreuk op kwekersrecht leidt bijvoorbeeld niet tot nadelen als de 
inbreukmakende planten zijn vernietigd.27 Hetzelfde geldt voor een lasterlijke uitlating 
die niet door derden is opgevangen.28  
 
3. Causaliteit en twee soorten vergelijking 
Het onderscheid heeft minder goed onderkende consequenties bij twee centrale 
leerstukken van schadebegroting: het vaststellen van causaal verband, en de 
vergelijking met een andere (hypothetische) situatie. Hierbij moet wel worden bedacht 
dat het mogelijk is dat in een bepaalde casus schadegebeurtenis en nadelige situatie op 
één en dezelfde situatie duiden.  
 In de vestigingsfase moet onder meer worden bepaald of is voldaan aan het 
vereiste van c.s.q.n.-verband tussen fout en schade(gebeurtenis), de situatie waarin 
iets mis is gegaan. Dit bewijst men door aan te tonen dat alleen door de fout de 
schade(gebeurtenis) is ontstaan. In het Engels spreekt men van de ‘but for’-test.29 Dit 
vereist dat men zich voorstelt wat zou zijn gebeurd als de fout zich niet had 
voorgedaan: zou dan deze toestand nog steeds verwezenlijkt zijn? Men vergelijkt dan 
met een hypothetische situatie zonder de fout. Dit komt niet zo vaak aan de orde: 
meestal is het c.s.q.n.-verband evident en wordt vooral op andere punten verweer 
gevoerd. Vaak zal ter verweer een vrij concrete mogelijke alternatieve oorzaak moeten 
worden aangewezen: alleen bij zo’n werkelijk alternatief behoeft het c.s.q.n.-verband 
nader onderzoek. Er worden geen zware eisen aan het bewijs van c.s.q.n.-verband 
gesteld.30 Het is bijvoorbeeld niet nodig dat die hypothetische situatie zeer concreet 
worden gemaakt. Het volstaat dat deze werkelijke situatie zich niet gerealiseerd zou 
hebben: wat er dan wel zou zijn gebeurd hoeft niet precies bekend te worden. Men ziet 
dit bij de ‘omkeringsregel’: daar wordt de hypothetische situatie niet concreet 
vergeleken doch neemt men causaliteit als vermoeden of uitgangspunt aan op basis 
van het scheppen van een risico en het verwezenlijkte risico. De omkeringsregel ziet 
uitdrukkelijk niet op de uit het verwezenlijkte risico voortvloeiende nadelen (‘omvang 
van de schade’).31 
 In de begrotingsfase is op zichzelf ook causaal verband vereist: de aangevoerde 
nadelige situatie (schadepost) moet immers ook in c.s.q.n.-verband met de fout en de 

                                                        
27 HR 18 januari 2002, NJ 2002/168 (Interplant/Oldenburger). 
28 Vgl. Von Bar 2000, nr. 7, p. 10. 
29 McGregor on Damages, nr. 8-006. 
30 C.J.M. Klaassen, Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Mon. BW B35, Deventer 2007, nr. 18 en 20.  
31 HR 29 november 2002, NJ 2004/304 (Transport Ferry Services), r.o. 3.5.3, HR 5 juni 2009, NJ 
2009/257, r.o. 3.4, HR 19 december 2003, NJ 2004/348 (X/Staat), r.o. 4.9.6.  
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schadegebeurtenis staan.32 Maar het gaat in de begrotingsfase primair om iets anders, 
namelijk het vaststellen van de omvang van de schade. Daarvoor is vereist de 
zogenaamde hypothetische vergelijking: “vergelijking van de feitelijke [situatie] na het 
schade veroorzakende voorval met de hypothetische situatie bij wegdenken 
daarvan”,33 oftewel: “de omvang van de schade wordt bepaald door een vergelijking 
van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die (vermoedelijk) 
zou zijn geweest indien het schadeveroorzakende feit niet zou hebben 
plaatsgevonden.”34 Overigens duidt men de uitkomst van deze vergelijking (het 
nadeel) ook wel aan als ‘schade’, zodat men als de uitkomst nihil is zegt dat er ‘geen 
schade is’. Dit is een derde betekenis van schade (nadeel). 

Er zijn dus twee mogelijke vergelijkingen van de werkelijkheid met een 
hypothetische situatie, in twee verschillende fases.35 Dit blijkt het duidelijkst als de 
schadegebeurtenis onderscheiden is van de toestand die als nadelige situatie 
(grondslag voor de schade) wordt aangevoerd. Dan wordt immers vergeleken met 
twee verschillende (want op andere momenten gelegen) hypothetische situaties: 
bijvoorbeeld het moment van het ongeval versus het moment van reparatie van de 
auto. Meestal blijkt niet van twee vergelijkingen omdat er zelden op beide punten 
verweer wordt gevoerd. Daarnaast komt het voor dat de schadegebeurtenis ook de 
situatie is die als ijkpunt voor het nadeel wordt gekozen: dan wordt met één 
hypothetische situatie vergeleken en kunnen beide vergelijkingen in één keer worden 
uitgevoerd. Immers als wordt bewezen wat de omvang van de schade is, is ook 
bewezen dat er c.s.q.n.-verband is (de but-for test is positief). Omgekeerd zal als de 
schade dan nihil is, er geen discussie meer ontstaan over het c.s.q.n.-verband. 

Een verschil met de but-for test is dat de hypothetische vergelijking gericht is 
op vaststellen van omvang, wat een zekere mate van precisie wenselijk maakt. Als de 
hypothetische situatie vaag blijft is het immers lastig te begroten. De wetgever is het 
slachtoffer echter tegemoet gekomen door de rechter de bevoegdheid te geven 
zonodig te schatten (art. 6:97 BW). Een hypothetische situatie laat zich immers niet 
met dezelfde mate van zekerheid bewijzen als een werkelijke situatie.36 Daarnaast gaat 
het bij de hypothetische vergelijking niet louter erom of een andere situatie is 
ontstaan, maar vooral of er een andere vermogenspositie is. Zo zal bij vernieling van een 

                                                        
32 Klaassen 2007, nr. 19. Vgl. voor Frans recht Viney/Jourdain 2006, nr. 351, mede verwijzend naar het 
Engelse onderscheid tussen de but for test en remoteness of damage. Voor Duits recht: Kötz/Wagner, nr. 
131 en 209 en Deutsch, nr. 613 over ‘haftungsausfüllende Kausalität’ van de Folgeverletzungen. 
33 HR 13 december 2002, NJ 2003/212 (V./Olifiers), r.o. 3.6.1, evenzo HR 18 januari 2002, NJ 
2002/168 (Interplant/Oldenburger),  HR 26 april 2002, NJ 2004/210 (Sparrow/Van Beukering), HR 
24 september 2004, NJ 2006/201 (Muijlaert/Moes), HR 10 juli 2009, NJ 2011/43 (Vos/TSN); HR 3 
april 1992, NJ 1992/396 (De Swaen), r.o. 3.4, HR 15 mei 1998, NJ 1998/624 (Vehof/Helvetia). 
34 HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0539 (makelaar), r.o. 3.5. De Hoge Raad leidt hier deze 
maatstaf af uit de doelstelling van compensatie van de gelaedeerde. 
35 Vanquickenborne 1972, nr. 191-195. Kritisch over twee toetsen van causaliteit: Bernauw, nr. 43. 
Akkermans, ‘Theorie en praktijk van proportionele aansprakelijkheid’, in: Akkermans e.a. (red.), 
Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag 2000, p. 85-134, ziet als ik het goed begrijp deze twee toetsen 
wel maar verwerpt het onderscheid hiertussen. 
36 Dit verklaart de regel dat het bewijsrecht niet van toepassing is op schadebegroting, waarover kritisch 
W. Dijkshoorn en S.D. Lindenbergh, ‘Schadebegroting, bewijs en waardering’, AAe 2010, p. 538-542, 
G. de Groot en A.J. Akkermans, ‘Schadevaststelling, bewijslast en deskundigenbericht’, NTBR 2007, 
p. 501-509.  
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afgeschreven meerstoel evident c.s.q.n.-verband zijn met de verdwijning van de 
meerstoel maar kan het zijn dat dit niet tot vermogensverlies (en dus niet tot schade) 
leidt.37 
 Een verdere complicatie is dat ook bij de vaststelling van de hypothetische 
situatie causale ketens een rol kunnen spelen. De inschatting, wat er zou zijn gebeurd 
als …, houdt immers verband met andere factoren die de uitkomst kunnen 
beïnvloeden. Het gaat dan echter om een hypothetische causaliteit,38 die men niet 
vaststelt door vergelijking van de werkelijkheid met een situatie waarin de oorzaak zich 
niet had voorgedaan, maar door een inschatting of (bijvoorbeeld) een onderneming 
meer of minder klanten zou hebben gehad als gevolg van de economische crisis, of de 
cliënt een bepaalde beslissing wel of niet zou hebben genomen. Een voorbeeld is de 
inbeslagneming van de bedrijfsadministratie:39 dit bemoeilijkt evident de 
bedrijfsvoering, maar het is niet duidelijk op welke wijze de omvang van het hieruit 
voortvloeiende nadeel moet worden aangetoond. Verder is niet uitgesloten dat er 
meerdere serieuze mogelijke hypothetische scenario’s zijn met verschillende graden 
van waarschijnlijkheid. Bij letselschade bijvoorbeeld: het slachtoffer had wel of niet 
een opleiding kunnen afmaken, had wel of niet een goedbetalende baan verkregen, 
enzovoort.40 Dit kan, als de hypothetische situatie niet geheel met zekerheid is vast te 
stellen, nopen tot het schatten van de goede en kwade kansen.41 In de praktijk kiezen 
rechters regelmatig een scenario tussen de uiterste mogelijkheden dat zij als 
waarschijnlijkst beschouwen.42  
 
4. Consequenties 
Bij schadebegroting is er derhalve twee keer een vergelijking met een hypothetische 
situatie aan de orde: eerst in de vestigingsfase, vervolgens in de begrotingsfase. In de 
vestigingsfase dient die vergelijking alleen voor de vaststelling van werkelijke 
causaliteit en kan daarom betrekkelijk onprecies blijven. In de begrotingsfase 
daarentegen is een precieze vergelijking wenselijk. In dat verband kan bovendien 
worden getwist over de hypothetische causaliteit, die puur in het hypothetische domein 
moet worden ingeschat en niet door vergelijking kan worden bepaald. Er kunnen 
derhalve twee soorten causaliteit aan de orde zijn: werkelijke en hypothetische. In de 
literatuur lijkt niet altijd te worden onderkend dat hypothetische causaliteit geen 
betrekking heeft op het vereiste van c.s.q.n.-verband. 

Hoewel men in de praktijk veelal kan werken zonder deze ingewikkeld ogende 
detail-onderscheiden volledig te kennen of zelfs maar hiervan bewust te zijn, is deze 

                                                        
37 HR 27 september 1985, NJ 1986/212 (Meerstoel II), vgl. ook HR 11 januari 2013, NJ 2013/48 (nieuwe 
situatie geen achteruitgang). 
38 Vanquickenborne 1972, hfdst. 4. 
39 Vgl. HR 19 december 2003, NJ 2004/348. 
40 Lindenbergh & Van der Zalm, nr. 21, zie ook T. Hartlief, ‘Prognoses in het personenschaderecht’, 
AV&S 2005, p. 159-167. 
41 HR 24 oktober 1997, nr. 16384, NJ 1998/257 (Baijings), HR 16 februari 2007, NJ 2007/256 (Tuin 
Beheer), r.o. 3.3(a), HR 19 januari 2007, NJ 2007/63 (Kranendonk), r.o. 3.4.3. Dit geldt in het bijzonder 
bij toekomstige schade: HR 24 november 2000, NJ 2001/195, r.o. 3.2.  
42 Bijv. HR 15 november 1996, NJ 1998/314 (Rummykub), HR 13 juli 2007, NJ 2007/407 (De 
Oorsprong/Utrecht). 



Gepubliceerd als: ‘Schade, causaliteit, en schadebegroting’, WPNR 7108 (2016), p. 383-387 

 7 

analyse uit dogmatisch oogpunt nodig, nu dit diverse dingen duidelijk maakt die te 
weinig worden onderkend.  
 Allereerst blijkt dat de vraag: ‘is er schade’, zinledig is, zelfs als men daarmee 
niet doelt op ‘schadegebeurtenis’ maar alleen op de latere nadelige situatie. Het kan 
betekenen ‘is dat feit er’, bijvoorbeeld: heeft de auto een kras opgelopen, is de 
televisie van binnen beschadigd, is er letsel?43 Dit is een relatief eenvoudige feitelijke 
vaststelling, die los staat van de vraag naar causaal verband. De vraag kan ook 
betekenen: is de uitkomst van de hypothetische vergelijking positief, d.w.z. is de 
omvang van de schade niet nihil? Als de werkelijke situatie niet in c.s.q.n.-verband met 
de fout staat zal de vergelijking op nihil uitkomen. In dat geval kan men zeggen dat het 
bestaan van schade is beantwoord met de causaliteitvraag, en in zoverre deze 
benaderingen uitwisselbaar zijn.  

In andere gevallen is dat echter niet zo. Als de werkelijke situatie wel in 
c.s.q.n.-verband met de fout staat, maar in de hypothetische situatie een even nadelige 
situatie zou zijn ontstaan, bestaat de schade (feitelijke situatie) wel maar is er 
hoogstens geen schade in de zin van positieve vergelijking.44 Bijvoorbeeld: een hal gaat 
verloren door brand wat leidt tot verlies van de huur van een lucratieve horeca-
onderneming. Echter de huur zou sowieso zijn opgezegd.45 Een ander voorbeeld: de 
makelaar geeft onjuiste informatie waardoor de koop later wordt vernietigd wegens 
dwaling. Echter als de juiste informatie zou zijn gegeven zou de koop sowieso niet 
hebben plaatsgevonden.46 Schade en causaliteit zijn derhalve wel verweven maar niet 
uitwisselbaar.  
 Doordat er drie betekenissen van schade en twee soorten causaliteit aan de 
orde kunnen zijn ontstaat er gemakkelijk spraakverwarring. Zo geeft Bloembergen47 
een voorbeeld van een schip dat stilligt wegens onrechtmatig beslag. Als verweer 
wordt aangevoerd dat het schip toch had stilgelegen wegens reparatie. Dit verweer, 
zegt Bloembergen, kan men inkleden als dat er geen schade is, of als dat er geen 
causaal verband is tussen het stilliggen (‘stilligschade’) en de fout. Dit is een atypisch 
geval: hier leidde de fout ertoe dat iets niet gebeurde (gaan varen). Het is duidelijk dat 
het beslag heeft geleid tot het stilligen, alleen is er een alternatieve/afzonderlijke 
oorzaak.48 Bij een dergelijk type oorzaak wordt c.s.q.n.-verband aangenomen om 
onrechtvaardige gevolgen te vermijden:49 de ‘but for’ test werkt niet goed voor 
dergelijke gevallen. Het verweer komt pas aan de orde bij de hypothetische causaliteit: 
als geen beslag was gelegd, zou dan een ander feit hebben geleid tot stilliggen? De 
aldus vastgestelde hypothetische situatie moet dan worden vergeleken met de 

                                                        
43 Vgl. HR 11 juli 2003, NJ 2005/50 (Bravenboer/London). 
44 Vgl. Heil v Rankin [2001] P.I.Q.R. Q3 CA, p. 16, beschreven in McGregor on Damages, nr. 8-025, ook 
Bloembergen 1965, nr. 156. Vanquickenborne 1972, nr. 180-198, spreekt van een reserve-oorzaak, en 
verbindt dit aan de Duitse leer van überholende Kausalität. 
45 Voorbeeld geïnspireerd door HR 25 april 2008, NJ 2008/262, en HR 7 december 2001, NJ 2002/576 
(Leeuwarden/Los). In dezelfde zin over een tweede latere oorzaak: Baker v Willoughby [1970] A.C. 
467, waarover McGregor on Damages, nr. 8-022. 
46 HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0539 (makelaar). 
47 Bloembergen 1965, nr. 12, p. 15. 
48 Klaassen 2007, nr. 26-29. De precieze kwalificatie hangt af van de exacte feiten, die in het voorbeeld 
niet duidelijk worden. Vgl. Bloembergen 1965, nr. 166. 
49 PG Bk 6, p. 340, Klaassen 2007, nr. 26-29. 
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werkelijke situatie (stilligen), om te bepalen ‘of er schade is’. Verwarrend is dat 
Bloembergen spreekt over ‘stilligschade’ en daarmee zowel op de feitelijke situatie 
(stilliggen) als op de vergelijking met de hypothetische situatie lijkt te doelen. Het is 
evident dat er ‘stilliggen’ is, alleen niet of dit stilliggen ook in de hypothetische 
situatie zou zijn ontstaan. Werkelijke causaliteit en schade zijn dus duidelijk 
onderscheiden. Voor de nogal uitzonderlijke casus van afzonderlijke oorzaken zou het 
verweer theoretisch bij causaliteit of bij schadebegroting kunnen worden 
ondergebracht, zij het dat het positief recht kiest voor de laatste oplossing. Een zuiver 
begrippenkader laat het verschil tussen deze benaderingen zien.  
 Dit blijkt duidelijk als we een vergelijkbaar, doch enigszins verwant voorbeeld 
nemen: de advocaat die te laat hoger beroep instelt. Het beroep is dan niet-
ontvankelijk zodat het vonnis in eerste aanleg in kracht van gewijsde gaat. Het is 
duidelijk dat de niet-ontvankelijkheid en het in kracht van gewijsde gaan in c.s.q.n.-
verband met de fout staan. Echter stel dat het hoger beroep kansloos was: in dat geval 
is de hypothetische keten dat het hoger beroep zou worden verworpen (wat iets anders 
is dan niet ontvankelijk zijn), en het vonnis in eerste aanleg ook in kracht van gewijsde 
zou zijn gegaan. Een identiek eindresultaat na een andere causale keten: er is ‘schade’ 
in de zin van een schadegebeurtenis en een concreet nadelig feit, maar de 
hypothetische vergelijking komt op nihil uit. 
 
5. Tot besluit 
Ik realiseer mij dat het voorgaande betoog misschien enige inspanning kost om te 
begrijpen, nu het berust op genuanceerde en precieze onderscheiden die in de praktijk 
niet expliciet worden gemaakt. Niettemin komt deze analyse overeen met positief 
recht: achter de meerduidige term ‘schade’ wordt gewerkt met de hier aangegeven 
betekenissen, zoals ik met diverse verwijzingen naar rechtspraak heb onderbouwd. De 
begripsmatige analyse sluit aan bij het systeem van het recht, zoals ook te verwachten 
valt nu het recht zich richt op werkelijk bestaande verhoudingen. De terminologische 
verduidelijking kan misverstanden ophelderen die anders uit de rechtspraak kunnen 
ontstaan. 

In het bijzonder laat deze terminologie toe om precies aan te geven op welke 
wijze schade en causaliteit verweven zijn. Dit draait om verschillende vormen van 
vergelijking, en twee soorten causaliteit, waarvan maar één relevant is voor het 
vereiste van c.s.q.n.-verband. Het onderscheid tussen twee soorten causaliteit 
verklaart ook het onderscheid tussen verlies van een kans en proportionele 
aansprakelijkheid. Ik zal hier in een ander artikel nader op ingaan. 
 


