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(Rubriek Aansprakelijkheidsrecht) 
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Tilburg 

 

HR 21 september 2007, C06/105HR, LJN BA7624  

 

1. Inleiding 

Paarden zijn gevaarlijk, zo is bekend. Een onbedoeld 

neveneffect daarvan is dat ongevallen met paarden een 

aanzienlijke bijdrage aan de rechtsontwikkeling hebben 

geleverd. Zie hiertoe het overzicht van G.J. Rijken en S.C.P. 

Giesen in NTBR 2006, p. 414-422. Een voorbeeld is HR 25 

oktober 2002, NJ 2004, 556 m.nt. JH (Bunink/Manege Nieuw 

Amstelland), Bb 2003, p. 5: daar oordeelde de Hoge Raad dat 

ingeval van een ongeval gedurende een paardrijles de 

manegehouder aansprakelijk is ex art. 6:179 BW uit hoofde van 

zijn bezit van het dier, maar dat de schadevergoedingsplicht 

verminderd kan worden wegens eigen schuld van de cursist op 

grond van de omstandigheid dat uit de aard en strekking 

overeenkomst van de cursist kan voortvloeien dat het 

onberekenbare gedrag van het paard voor risico van de cursist 

moet komen. Of en in welke mate er eigen schuld is, moet 

worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het 

geval.  
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In casu heeft een ander ongeval tijdens paardijles tot 

een ferme trap geleid tegen het systeem van het 

schadevergoedingsrecht, in het bijzonder de positie van 

buitengerechtelijke kosten en de toepassing van eigen schuld. 

Of dit een wenselijke ontwikkeling is kan echter worden 

betwist. 

 

2. Het arrest 

De zaak berust op een ongeval tijdens een paardrijles, waarbij 

het paard was geschrokken en in galop weggereden. De 

berijdster kwam ten val en liep ernstig letsel op. De 

rijschool heeft bij monde van haar verzekeraar 

aansprakelijkheid op grond van haar bezit van het paard (art. 

6:179 BW) erkend. Partijen zijn overeengekomen dat de 

berijdster 50% eigen schuld treft, wellicht indachtig 

Bunink/Manege Nieuw Amstelland. De verzekeraar weigert 

vervolgens echter de gevorderde buitengerechtelijke kosten 

geheel te vergoeden, stellende dat ten aanzien van deze kosten 

eveneens 50% eigen schuld in mindering moest worden gebracht. 

Kantonrechter en Hof stellen de verzekeraar in het gelijk, en 

de Hoge Raad maakt de drieslag af.  

 Daartoe overwoog de Hoge Raad dat “wanneer een 

schadevergoedingsplicht op de voet van art. 6:101 BW wordt 

verminderd, ook de verplichting om de in art. 6:96 lid 2 BW 

bedoelde kosten te vergoeden in beginsel in dezelfde mate 

wordt verminderd, zij het dat de billijkheidscorrectie van het 

slot van art. 6:101 lid 1 kan meebrengen dat de verplichting 

om de in art. 6:96 lid 2 bedoelde kosten te vergoeden niet, of 
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niet in gelijke mate als de primaire schadevergoedingsplicht, 

wordt verminderd.” De Hoge Raad verwerpt de opvatting dat in 

de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets van art. 6:96 lid 2 

BW al een eigen schuld-toets besloten ligt en er daarom geen 

plaats meer zou zijn voor een verdergaande vermindering: de 

dubbele redelijkheidstoets kan gevolgd worden door een 

vermindering op voet van art. 6:101 BW.  

Het beroep op de billijkheidscorrectie van art. 6:101 lid 

1 BW faalt eveneens; het Hof kon oordelen dat de 

omstandigheden in casu onvoldoende grond gaven om op voet van 

de billijkheidscorrectie toch tot 0% eigen schuld met 

betrekking tot de buitengerechtelijke kosten te komen. In 

cassatie was verder betoogd dat indien de buitengerechtelijke 

werkzaamheden slechts betrekking hebben op het in confesso 

zijnde schulddeel, de billijkheid met zich brengt dat van de 

hoofdregel wordt afgeweken en de buitengerechtelijke kosten 

volledig voor vergoeding in aanmerking komen. Een zodanige 

regel acht de Hoge Raad in zijn algemeenheid niet juist.  

 Een bedrag groot € 1.885,82 bleef dusdoende voor rekening 

van de onfortuinlijke cursist. De omvang van dit bedrag doet 

vermoeden dat dit een proefprocedure is geweest. 

 

3. Enkele tegenvoorbeelden 

Deze uitspraak lijkt te berusten op een volkomen logisch 

doortrekken van het systeem van het schadevergoedingsrecht. 

Toch vallen hier bij nadere beschouwing diverse kanttekeningen 

bij te plaatsen. 
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 De conclusie wijst op uiteenlopende meningen, en verwijst 

ter ondersteuning naar de conclusie van Bloembergen, nr. 2.5, 

voor HR 9 december 1994, NJ 1995, 250. Hij verdedigt de hier 

aangenomen hoofdregel, met eventuele correctie afhankelijk van 

de houding van partijen. Jammer is dat de onderhavige 

conclusie niet ingaat op de conclusie van A-G Spier bij HR 1 

februari 2002, NJ 2002, 122. De Hoge Raad wees in die zaak 

slechts 70% van de buitengerechtelijke kosten toe omdat het 

cassatiemiddel aangaf dat (conform de mate van eigen schuld) 

niet meer dan dat percentage vergoed behoefde te worden. In 

zijn conclusie (nr. 4.39) gaf A-G Spier aan dat zijns inziens 

als hoofdregel 100% van de kosten moet worden vergoed, tenzij 

gelaedeerde (mede door zijn buitengerechtelijke opstelling) 

heeft bijgedragen aan de omvang van deze kosten. Zie evenzo 

Lindenbergh, ‘Buitengerechtelijke kosten; grondslag en 

betekenis daarvan’, in: PIV-bundel Buitengerechtelijke kosten 

(2000), op p. 26.  

Ook is spijtig dat de conclusie niet vermeldt HR 11 juli 

2003, NJ 2005, 50 m.nt. JBMV (Bravenboer/London 

Verzekeringen), Bb 2003, p. 184. In deze zaak oordeelde de 

Hoge Raad dat de laedens (die een ongeval had veroorzaakt waar 

Bravenboer slachtoffer van was geworden) verplicht kan zijn de 

kosten van een medisch onderzoek te vergoeden, ook indien uit 

de vaststelling blijkt dat er géén schade uit het ongeval is 

voortgevloeid. De Hoge Raad overwoog daar dat art. 6:96 lid 2 

sub b BW geen zelfstandige grondslag biedt voor vergoeding van 

zulke kosten, maar juist veronderstelt dat er een wettelijke 

verplichting tot schadevergoeding bestaat. Art. 6:96 lid 2 BW 
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staat er echter niet aan in de weg dat ook expertisekosten 

moeten worden vergoed indien niet komt vast te staan dat er 

schade is geleden (rov. 3.5.2-3.5.3). Prima facie lijkt deze 

zaak enige gelijkenis vertonen met de onderhavige casus, 

evenwel met tegengesteld resultaat: ofschoon in die zaak in 

het geheel geen primaire schadevergoedingsplicht bestond kon 

toch bijkomende schade ex art. 6:96 lid 2 BW worden 

toegewezen. 

 Als men verschillende gevallen probeert voor te stellen, 

blijkt eveneens dat de door de Hoge Raad ogenschijnlijk 

aangenomen regel niet zonder meer aanspreekt. Neem een geval 

dat er lekkage wordt veroorzaakt, die de huiseigenaar te laat 

repareert. Hij vordert alleen de schade die is ontstaan tot 

aan het moment waarop hij redelijkerwijs geacht mocht worden 

de reparatie te hebben laten uitvoeren. Over díe periode heeft 

hij geen eigen schuld en kan hij de volledige 

buitengerechtelijke kosten vorderen. Maar wat als verweerder 

dan stelt dat de schade kunstmatig is beperkt en dat de 

volledige vordering eigenlijk het dubbele bedraagt (namelijk 

ook de schade die later is ontstaan), en dat de eigenaar dus 

eigen schuld heeft? Zou dit een geldig verweer zijn voor 

betaling van de volledige buitengerechtelijke kosten? De 

toewijsbaarheid zou dan geheel afhangen van dergelijke 

fictieve uitbreidingen van de primaire grondslag van de 

vordering, ook al maakt het voor het uiteindelijk toewijsbare 

bedrag niet uit.  

De consequenties zijn nog minder wenselijk in de casus 

Bravenboer/London. Stel, Bravenboer had een onderzoek laten 
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uitvoeren en het bleek dat er wel enig rugletsel was maar dat 

dit zuiver gevolg was van zijn eigen schuld doordat hij te 

zwaar had getild. Eigen schuld aan de schade is dan dus 100%: 

zou daarom dat onderzoek dus wegens eigen schuld geheel voor 

eigen kosten moeten blijven? Het valt niet aanstonds te zien 

hoe deze casus verschilt met het geval dat de arts concludeert 

dat er geen rugletsel is ontstaan als gevolg van het ongeval 

(en daarbij in het midden laat of er sprake is van rugletsel 

door andere oorzaken). Of stel: er waren nog geen concrete 

klachten, maar Bravenboer laat een onderzoek verrichten. Het 

blijkt dat er geen concreet letsel is, maar dat hij wel een 

verhoogde kans heeft op ontstaan van toekomstig letsel als 

gevolg van een aangeboren predispositie of een eerdere 

ongeval. Indien er wel enig concreet letsel was, zou er 

mogelijk een proportionele schadebegroting volgen naar rato 

van de kansen dat het ongeval of de reeds bestaande 

predispositie (vgl. HR 31 maart 2006, JOL 2006, 199, RvdW 

2006, 328 (Nefalit/erven Karamus)). Moeten nu ondanks de 

afwezigheid van concreet letsel de kosten van het onderzoek 

worden verdeeld naar dezelfde proportie, ook al wist 

Bravenboer vooraf niet van die predispositie en ook al heeft 

deze predispositie op dit moment niet tot letsel geleid? En 

wat indien er wél letsel blijkt dat mogelijk (proportioneel) 

gevolg is van die predispositie: moeten dan ineens de 

onderzoekskosten wel worden verdeeld? 

Dat er niet één enkele regel kan worden toegepast valt 

misschien nog het beste te zien aan een andere vorm van 

‘accessoire’ schadevergoeding: de kosten ter beperking en 
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voorkoming van schade. Stel, de gelaedeerde is mede-

aansprakelijk voor het ontstaan van lekkage in een 

bedrijfspand. Hij neemt dan maatregelen die ertoe leiden dat 

de aldaar opgeslagen lading huiden geen schade oplopen. De 

kosten van die maatregelen zijn ex art. 6:96 lid 2 sub a BW te 

verhalen, maar het ligt voor de hand dat ten aanzien van deze 

kosten eigen schuld in mindering wordt gebracht. We veranderen 

de casus licth: nemen we aan dat hij geen eigen schuld had aan 

het ontstaan van lekkage. Nu neemt de gelaedeerde opnieuw deze 

maatregelen, maar te laat. Gevolg is dat de ene helft van de 

huiden is aangetast en de maatregelen dus daarvoor geen zin 

hebben gehad, terwijl de maatregelen voor de andere helft wel 

op tijd zijn en deze huiden dus behouden zijn. Het ligt voor 

de hand dat de schade voor de eerste helft gedeeld moet worden 

wegens eigen schuld (niet voldoen aan de 

schadebeperkingsplicht) of zelfs geheel voor rekening van 

gelaedeerde moet blijven. Het lijkt evenwel rechtvaardig dat 

de kosten van de maatregelen die voor de tweede helft zijn 

getroffen geheel op de laedens verhaald kunnen worden: de 

eigen schuld van gelaedeerde heeft geen betrekking op die 

schade.  

 Er is dan ook aanleiding voor nuancering van de 

argumentatie waar de onderhavige uitspraak op berust. 

Nuancering is nodig op twee punten. 

 

4. De zelfstandige positie van kosten ex art. 6:96 lid 2 BW 

Als eerste is correctie nodig van een lijn die lijkt te zijn 

ingezet met Bravenboer/London. Dit betreft de positie van art. 
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6:96 lid 2 BW. De Hoge Raad lijkt, sprekend van een ‘primaire 

schadevergoedingsplicht’, aan te nemen dat de kosten als 

bedoeld in art. 6:96 lid 2 BW accessoir zijn aan het bestaan 

van primaire schade. Dat is onjuist. De opsomming in art. 6:96 

lid 2 BW is opgenomen om buiten twijfel te stellen dat de daar 

genoemde kosten ook als schade uit de fout zijn aan te merken 

(zie ook Bravenboer/London, rov. 3.5.2). Bij een 

onzelfstandige benadering van de posten van art. 6:96 lid 2 BW 

zou prima facie gevolg zijn dat een volledig geslaagde 

schadebeperking ertoe leidt dat er geen primaire schade is en 

op zichzelf dus geen grond voor vergoeding van de kosten van 

de schadebeperkingsplicht. Dat is manifest onzinnig. 

 Het is in zekere zin juist dat art. 6:96 BW geen 

zelfstandige schadevergoedingsplicht in het leven roept; zij 

bouwt immers net als art. 6:95 BW voort op een plicht uit 

wanprestatie (art. 6:74 BW) of onrechtmatige daad (art. 6:162 

BW). Onjuist is evenwel de gedachte dat art. 6:96 een 

accessoire schadesoort zou zijn die de aanwezigheid van 

primaire schade (een ‘hoofdvordering’) veronderstelt. Dat 

betekent dus ook dat de dogmatische vraag, of er sprake is van 

een onrechtmatige daad ingeval er geen schade is, bevestigend 

zou moeten worden beantwoord. Er is een gebeurtenis waarop de 

schadevergoedingsplicht berust, en dat is voldoende voor 

vergoeding van kosten ex art. 6:96 BW zonder dat er een 

hoofdvordering is. Anders gezegd: er hoeft geen primaire 

schade te zijn, er moet alleen een primaire 

schadevergoedingsplicht zijn. Indien er geen primaire schade 

is, worden onredelijke uitkomsten geweerd door de dubbele 
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redelijkheidstoets die voor dergelijke bijkomende kosten 

geldt. 

 Toegegeven zij dat accessoriteit van de onderhavige 

kosten reeds lijkt te zijn aangenomen in Bravenboer/London. Ik 

heb dat arrest zelf destijds ook in die zin opgevat (Bb 2003, 

p. 184). Bij nadere lezing lijkt dat arrest echter niet een 

dergelijke opvatting te bevatten, integendeel. Ziet men 

eenmaal in dat expertisekosten zelfstandige uit de fout 

voortkomende schade zijn, dan is Bravenboer/London volkomen 

onopmerkelijk en volgt die beslissing rechtstreeks uit het 

wettelijk systeem. Het enige bijzondere is dan dat in die zaak 

de expertisekosten lang na het ongeluk waren gemaakt: het feit 

dat er geen schade bleek te worden geconstateerd doet 

uiteraard niet af aan toepasselijkheid van art. 6:96 lid 2 sub 

b BW, net zoals kosten voor beperking van de schade ook voor 

vergoeding in aanmerking kunnen komen indien de maatregelen 

achteraf hun doel blijken te hebben gemist (mits het redelijke 

maatregelen waren), zie PG Bk. 6, p. 334. 

  

5. Eigen schuld per schadepost 

De tweede nuance betreft de gedachte dat een vermindering 

wegens eigen schuld integraal over de gehele schade moet 

worden toegepast: die gedachte gaat uit van een ongegronde 

abstractie van het begrip schade, alsof dat één grote 

eenvormige massa is. Schade bestaat altijd uit concrete 

schadeposten. Ten aanzien van iedere schadepost kan er sprake 

zijn van eigen schuld, maar de mate waarin kan verschillen per 

post. In veel gevallen zal de mate van eigen schuld over 
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diverse posten gelijk zijn omdat deze posten samenhangen, en 

wordt daarom de eigen schuld integraal toegepast over deze 

posten gezamenlijk. Neem bijvoorbeeld het geval dat 

gelaedeerde 50% eigen schuld aan een auto-ongeval heeft, zodat 

de uit dat ongeval voortvloeiende materiële en letselschade 

beide met dezelfde maatstaf kunnen worden verminderd. Maar 

niet in ieder geval hoeft zo’n gelijke vermindering op zijn 

plaats te zijn. Als bijvoorbeeld de gelaedeerde zonder auto-

gordel heeft gereden zal die wel hebben bijgedragen aan zijn 

eigen letsel, maar valt niet aanstonds in te zien dat deze 

eigen schuld zich ook uitstrekt over de materiële schade aan 

de auto.  

 Kennelijk leiden A-G en Hoge Raad in de onderhavige zaak 

uit het ’de schade’ in art. 6:101 BW af dat alle schadeposten 

(=’de schade’) op dezelfde wijze behandeld moeten worden wat 

betreft art. 6:101 BW. Een dergelijke bedoeling heeft evenwel 

bij de wetgever niet kenbaar voorgezeten. Zij ligt ook niet 

voor de hand. Ook art. 6:97 BW spreekt over ‘de schade’, en we 

kiezen toch ook verschillende begrotingswijzen voor 

verschillende soorten schadeposten? Daarbij komt dat de 

mogelijkheid van een afwijkende toepassing van de 

billijkheidscorrectie ten aanzien van alleen de 

buitengerechtelijke kosten (zie rov. 3.4) óók een zodanige 

afzonderlijke behandeling van verschillende schadeposten 

veronderstelt.  

 De wet zelf bepaalt dan ook dat het moet gaan om schade 

die “mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de 

benadeelde kan worden toegerekend”(art. 6:101 lid 1 BW). Dit 
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veronderstelt causaal verband tussen de schade en een aan 

benadeelde toerekenbare omstandigheid. In het hierboven 

gegeven voorbeeld van het niet-dragen van een autogordel staat 

die omstandigheid alleen in causaal verband met de 

letselschade, niet met de materiële schade. Of eigen schuld 

over diverse posten moet worden doorgetrokken, hangt derhalve 

primair af van de wijze van samenhang van deze posten: geldt 

ook ten aanzien van de latere, ‘afgeleide’ posten dat deze in 

causaal verband staan met de ‘eigen schuld’? Op zichzelf 

zullen posten die voortvloeien uit eerdere gebeurtenissen 

doorgaans ook diezelfde mate van eigen schuld delen, maar dat 

is niet noodzakelijk het geval.  

Stel bijvoorbeeld dat in een kas de temperatuur oploopt 

als gevolg van een defecte thermostaat. Als de kweker evenwel 

regelmatig had gecontroleerd, zou de temperatuursstijging 

beperkt zijn gebleven tot vijf graden zodat alleen de tere 

rozen teloor zouden zijn gegaan; nu is de stijging echter 

zodanig hoog dat ook de afrikaantjes het loodje hebben gelegd. 

Dan is het verloren gaan van de bloemen door de warmte mede 

gevolg van zijn eigen schuld, laten we aannemen 50%. Men kan 

dan evenwel vaststellen dat ook indien hij regelmatig 

gecontroleerd had, de rozen verloren zouden zijn gegaan dus de 

eigen schuld zich niet daarover hoort uit te strekken: te dien 

aanzien is er geen causaal verband met zijn ‘fout’ (vgl. de 

leer van Demogue-Besier, waarover Kerkmeester en Visscher, 

WPNR 6378 (1999)). Voor díe schade treft hem geen eigen 

schuld, ook al is de termperatuurstijging wel mede zijn eigen 

schuld.  
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Beschouw vervolgens een geval waarin lekkageschade is 

opgelopen als gevolg van eigen schuld (te laat verhelpen van 

de lekkage). In zo’n geval zijn de kosten voor het opmaken van 

een schaderapport niet noodzakelijk mede veroorzaakt door de 

eigen schuld. Die kosten zouden waarschijnlijk even hoog zijn 

indien er geen eigen schuld was. Dan zou voor de 

vergoedingsplicht van deze kosten (op grond van art. 6:96 lid 

2 sub b BW) géén vermindering wegens eigen schuld dienen 

plaats te vinden. Er is alleen eigen schuld aan de omvang van 

deze kosten.  

 

6. Nogmaals eigen schuld en buitengerechtelijke kosten 

Hoe zit het dan met buitengerechtelijke kosten? Daarvoor lijkt 

op het eerste gezicht eveneens geen causaal verband te bestaan 

tussen de omvang van deze kosten en de eventuele eigen schuld 

bij de schade. Of de eigen schuld nu 20, 50 of 80% is, de 

buitengerechtelijke kosten waren waarschijnlijk even hoog. Zij 

ontstaan doorgaans niet als gevolg van de omvang van de 

gevorderde post maar vanwege de onwilligheid tot betalen. De 

omvang van de te vergoeden schade is daar op zichzelf niet 

relevant voor, en nog minder relevant is de vraag hoe hoog de 

proportie eigen schuld is. Het valt niet aanstonds te zien 

waarom dan toch een vermindering wegens eigen schuld moet 

worden gemaakt. De eigen schuld houdt dan geen verband met 

ontstaan of omvang van deze kosten. 

Toch valt de beslissing van de Hoge Raad in het 

onderhavige geval te sauveren. Als eerste kan men de 

beslissing aldus lezen dat voor buitengerechtelijke kosten de 
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aanwezigheid van eigen schuld als vermoedelijk een verhogende 

factor moet worden aangemerkt, waardoor de kosten weer naar 

rato moeten worden verminderd. Dan zou als hoofdregel eigen 

schuld wel meetellen, en alleen in uitzonderingsgevallen (te 

bewijzen door gelaedeerde) moeten worden afgezien van 

vermindering. Voor de omvang van een vermindering zou men 

moeten letten op de houding van partijen (aldus Bloembergen en 

Spier, hierboven genoemd, zij het dat zij verschillende 

hoofdregels verdedigen). Het zou dan misschien aan een tekort 

aan feitelijke onderbouwing van (afwezigheid van) causaal 

verband tussen omvang van de kosten en de eigen-schuldfactoren 

liggen dat de Hoge Raad in casu de verdeling in stand laat.  

Daarnaast kan de verdeling in casu hebben gelegen aan een 

principiëlere kwestie. Eigen schuld wordt bij ongevallen vaak 

gehanteerd om een billijke verdeling te bereiken in gevallen 

waar het causaal verband achteraf niet meer met zekerheid te 

reconstrueren is. Heeft laedens onder invloed gereden maar 

gelaedeerde tevens te hard gereden, dan is niet meer vast te 

stellen of bij afwezigheid van één der factoren het ongeval 

achterwege zou zijn gebleven (en of er dus sine qua non-

verband was). Het is mogelijk dat ook zonder te hard rijden 

(of bij niet dronken zijn) een ongeval had plaatsgevonden, 

maar die discussie wordt meestal niet aangegaan: in plaats 

daarvan verdeelt men de schade op basis van eigen schuld. Bij 

een dergelijke verdeling (die nog explicieter geschiedt bij 

‘proportionele aansprakelijkheid’ als in HR 31 maart 2006, JOL 

2006, 199, RvdW 2006, 328 (Nefalit/erven Karamus) heeft de 

eigen schuld betrekking op het plaatsvinden van het ongeval, 
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het schadevoorval waarop dan alle vorderingen zijn gebaseerd. 

In zo’n geval lijkt er reden zijn om de onzekerheid, of het 

ongeval zich zou hebben voorgedaan indien laedens dronken was, 

door te trekken naar de buitengerechtelijke kosten, omdat deze 

niet zouden zijn gemaakt als het ongeval zich niet had 

voorgedaan. Men zou dan dus een verschil moeten maken tussen 

verwijtbaarheid van gelaedeerde ten aanzien van het ontstaan 

van de primaire gebeurtenis of schadevoorval (ongeval), of ten 

aanzien van de daaruit resulterende (omvang van de) schade. 

Zelfs met deze rechtvaardiging is deze lijn onwenselijk. 

Zij leidt tot complicaties en moeilijk te rechtvaardigen 

verschillen als in de allereerste hierboven genoemde 

voorbeelden zijn geschetst. Daarnaast doet het eventuele sine 

qua non-verband tussen de ‘eigen schuld’ en de 

buitengerechtelijke kosten niet eraan af dat de kosten veelal 

primair zijn veroorzaakt door de onwilligheid van de 

wederpartij. De omstandigheid waar de eigen schuld op berust 

zou in zo’n geval wel in sine qua non-verband, maar niet in 

toerekeningsverband met deze kosten staan. Men zal in zo’n 

geval toch ook niet de wettelijke rente wegens eigen schuld 

verminderen, hoewel deze vertragingsschade eveneens in sine 

qua non-verband met de ‘eigen-schuld’ omstandigheid staat? 

Toegegeven zij dat art. 6:101 lid 1 BW niet over toerekenbaar 

causaal verband spreekt maar slechts over “schade die een 

gevolg is van een omstandigheid” die is toe te rekenen aan de 

benadeelde, en “de mate waarin de aan ieder toe te rekenen 

omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen”. Dat neemt 

niet weg dat men doorgaans in die formuleringen de eis van 
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toerekeningsverband leest (Spier, Mon. NBW B36, nr. 6, Van 

Wassenaer van Catwijck/Jongeneel, Eigen schuld en medeschuld, 

2e dr., p. 51). Als die opvatting niet juist zou zijn, zou 

daaruit volgen dat eventuele correcties wegens ontbreken van 

toerekeningsverband pas bij de billijkheidscorrectie tot 

uitdrukking zouden moeten komen. Dan zou het oordeel van de 

Hoge Raad in zoverre correct zijn, zij het dat de Hoge Raad 

het tweede cassatiemiddel, dat een dergelijke subregel voor de 

billijkheidscorrectie had voorgesteld, eveneens als zijnde te 

categorisch heeft verworpen.  

Te meer is er reden voor twijfel aan ‘doortrekken’ van de 

eigen-schuldverdeling in het geval dat de eigen schuld niet 

berust op een echte fout van gelaedeerde, een handeling die 

getuigt van laakbare onvoorzichtigheid. In de onderhavige zaak 

lijkt de schuldverdeling conform HR 25 oktober 2002, NJ 2003, 

556 (Bunink) te berusten op het enkele nemen van paardrijles. 

Weliswaar raakt dat het ontstaan van het ongeval zelf (het 

staat er in sine qua non-verband mee), maar het verband met 

het ontstaan van buitengerechtelijke kosten lijkt zodanig ver 

verwijderd dat een vermindering wegens deze factor niet zou 

moeten worden doorgetrokken.  

 Primair zou de Hoge Raad mijns inziens de in dit arrest 

neergelegde regel moeten heroverwegen, vooral nu zij 

onwenselijke implicaties voor het systeem van het 

schadevergoedingsrecht heeft. Toegegeven zij dat dit niet op 

korte termijn valt te verwachten, zodat het aan feitenrechters 

is om de ruimte in de billijkheidscorrectie te gebruiken om 

tot billijke uitkomsten te komen.  
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 Subsidiair zou dit arrest beperkt moeten worden gelezen 

langs de hierboven uitgezette lijnen, dus alleen betrekking 

hebbend op eigen schuld ten aanzien van het ontstaan van het 

schadevoorval. De overwegingen van de Hoge Raad zijn echter 

veel algemener en staan op gespannen voet met het systeem van 

de wet. Te hopen valt dat de Hoge Raad bij gelegenheid 

aanleiding ziet de onderhavige uitspraak nader te preciseren 

en in te perken.  

 Zolang het nog niet zo ver is, is het hoe dan ook zaak 

dat partijen zich inspannen voor een genuanceerdere 

beoordeling van het causaal verband tussen de eigen-

schuldfactor en de (omvang van de) buitengerechtelijke kosten. 

Voor zo’n beoordeling dienen partijen zelf de benodige 

omstandigheden en stellingen aan te reiken.  


