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Hoe algemeen is de 
zorgvuldigheidsnorm?

Dr. Thomas Verheyen 

Basis van deze presentatie: doctoraatsonderzoek
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Onderzochte vraag

Wat is het effect van 
informatieverstrekking op 
aansprakelijkheid wegens 

een onzorgvuldigheid?

Wat is een 

onzorgvuldigheid?

3

1. Er bestaat geen algemene plicht of last om voorzienbare schade aan een ander 
te vermijden, zelfs als dit een kleine moeite vergt

2. De inhoud van de zorgvuldigheidsnorm hangt af van een samenspel van factoren

3. Vaak berust een onzorgvuldigheid op een voorafgaande verantwoordelijkheid

4. (On)zorgvuldigheid hangt sterk samen met (ab)normaliteit

5. Op de (potentiële) benadeelde is een strengere zorgvuldigheidsnorm van 
toepassing dan op de (potentieel) aangesproken persoon

Stellingen die ik vandaag verdedig
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Methode: rechtspraakonderzoek

Rechtspraak

Synthese

Rechtsleer

Hoe rechters oordelen

= “het recht”

Beschrijving van de rechterlijke

praktijk = geldende regel

5

Methode: implicaties

≠ voorstel de lege ferenda

= meer inzicht in wat 
rechters in hun oordeel 
drijft

= inspiratiebron voor 
opbouw van argumentatie 
(wat werkt?)

NIEUWE THEORIE
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Er bestaat geen algemene plicht of last om 
voorzienbare schade aan een ander te vermijden, 
zelfs als dit een kleine moeite vergt 

Eerste stelling

7

“[B]ij een inbreuk op de zorgvuldigheidsregel gaat het om een 
handelen of nalaten dat een lichtvaardigheid zou laten blijken 
waarvoor elk voorzichtig en bedachtzaam man zich zou 
gehoed hebben. Een goede huisvader neemt de nodige 
maatregelen om de voorzienbare schade te vermijden”

H. VANDENBERGHE, “Het Aquiliaanse foutbegrip” in H. VANDENBERGHE (ed.), 
Onrechtmatige daad: Actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, (1) 9

Voorzienbaarheid: status quaestionis
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“[B]ij een inbreuk op de zorgvuldigheidsregel gaat het om een 
handelen of nalaten dat een lichtvaardigheid zou laten blijken 
waarvoor elk voorzichtig en bedachtzaam man zich zou 
gehoed hebben. Een goede huisvader neemt de nodige 
maatregelen om de voorzienbare schade te 
vermijden”

H. VANDENBERGHE, “Het Aquiliaanse foutbegrip” in H. VANDENBERGHE (ed.), 
Onrechtmatige daad: Actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, (1) 9

Voorzienbaarheid: status quaestionis

9

“Het feitelijke gedrag van de schadeverwekker zal getoetst 
worden aan het gedrag van een normaal zorgvuldig en 
vooruitziend persoon. […] Vooruitziend houdt in dat men in alle 
redelijkheid tracht zich de nadelige gevolgen van zijn handelen 
of nalaten in te beelden, terwijl zorgvuldig betekent dat men 
door het nemen van gepaste voorzorgsmaatregelen tracht de 
nadelige gevolgen van zijn gedrag te voorkomen.”

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 
Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 127

Voorzienbaarheid: status quaestionis
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“Het feitelijke gedrag van de schadeverwekker zal getoetst 
worden aan het gedrag van een normaal zorgvuldig en 
vooruitziend persoon. […] Vooruitziend houdt in dat men in alle 
redelijkheid tracht zich de nadelige gevolgen van zijn handelen 
of nalaten in te beelden, terwijl zorgvuldig betekent dat 
men door het nemen van gepaste 
voorzorgsmaatregelen tracht de nadelige gevolgen 
van zijn gedrag te voorkomen.”

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 
Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 127

Voorzienbaarheid: status quaestionis
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Logische consequentie van deze opvatting

12

Iedereen wordt verantwoordelijk 
voor ieder anders veiligheid
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Feitenrechters beslissen er anders over

13

Ongeval op concert van AC/DC 
(Rb. Gent 26 februari 2007, TGR-TWVR 2008, 10)

Ongeval tijdens paintballen 
(Brussel 15 juni 2015, RGAR 2015, nr. 15.220)

 Voorzienbaarheid van schade is slechts één onderdeel van de 
zorgvuldigheidsbeoordeling

 Er is geen algemene plicht om voorzienbare schade aan een 
ander te vermijden

 Voorzienbaarheid en het kunnen nemen van maatregelen is 
noodzakelijk, maar niet voldoende voor een onzorgvuldigheid

Conclusie

14
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De inhoud van de zorgvuldigheidsnorm hangt af 
van een samenspel van factoren

Tweede stelling

15

Factorenbenadering: hoe werkt het?

16

Aanwezigheid van factor verhoogt 
kans op onzorgvuldigheid 

Afwezigheid van factor verlaagt 
kans op onzorgvuldigheid 

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Factoren Effect op aansprakelijkheid
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Drie voorbeelden ter illustratie

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren
Voorbeeld 1: de valpartij in Aqualibi

Voorbeeld 2: een boer laat zijn koeien 

oversteken

Voorbeeld 3: de vliegtuigschroef

17

Voorbeeld 1: de valpartij in Aqualibi

Luik 28 april 2011, T.Verz. 2012, 391

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren
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Voorbeeld 1: de valpartij in Aqualibi

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Geen abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren

19
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4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Geen abnormaal gevaar

7. Geen moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken
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Aan- of afwezige factoren
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Luik 28 april 2011, T.Verz. 2012, 391
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Voorbeeld 1: de valpartij in Aqualibi

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Geen abnormaal gevaar

7. Geen moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar wel ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren

21

Luik 28 april 2011, T.Verz. 2012, 391

Voorbeeld 2: een boer laat zijn koeien oversteken

Pol. Gent 19 november 2007, 

T.Agr.R. 2008, 109

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren
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Voorbeeld 2: een boer laat zijn koeien oversteken

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren

23

Pol. Gent 19 november 2007, 

T.Agr.R. 2008, 109

Voorbeeld 2: een boer laat zijn koeien oversteken

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren

24

Pol. Gent 19 november 2007, 

T.Agr.R. 2008, 109
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Voorbeeld 2: een boer laat zijn koeien oversteken
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Aan- of afwezige factoren
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Pol. Gent 19 november 2007, 
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Voorbeeld 3: de vliegtuigschroef

Gent 29 april 2004, 

RGAR 2004, nr. 13.906

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel
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Aan- of afwezige factoren
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Voorbeeld 3: de vliegtuigschroef

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren

27

Gent 29 april 2004, 

RGAR 2004, nr. 13.906

Voorbeeld 3: de vliegtuigschroef

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Bijzonder groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren

28

Gent 29 april 2004, 

RGAR 2004, nr. 13.906
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Voorbeeld 3: de vliegtuigschroef
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Conclusie bij tweede stelling

≠ voorstel de lege ferenda

= meer inzicht in wat 
rechters in hun oordeel 
drijft

= inspiratiebron voor 
opbouw van argumentatie 
(wat werkt?)

31

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Lijst factoren

Vaak berust een onzorgvuldigheid op een 
voorafgaande verantwoordelijkheid

Derde stelling

32
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Nood aan onderscheidend criterium

33

Duty of care?

Verantwoordelijkheid: quid?

≠ aansprakelijkheid (cf. responsabilité)

≠ verbintenis

= band tussen persoon en toestand of andere persoon 
(link met het niet-juridische)

34
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Alleen verantwoordelijken worden aangesproken

35

Concertorganisator v. concertganger (Rb. Gent 26 februari 2007, TGR-TWVR 2008, 10)

Ziekenhuis v. bezoeker (Rb. Antwerpen 12 november 2013, VAV 2014, afl . 3, 81)

Aannemer v. voorbijganger (Pol. Namen 8 maart 2007, Rev.dr.commun. 2009, 47, 
noot J. VAN BOL)

Café-uitbater v. feestvierder (Gent 25 november 2004, T.Verz. 2007, 350)

Alleen verantwoordelijken worden veroordeeld

36

Hoofdaannemer v. architect en bouwheer 
(Brussel 29 juni 2005, Res Jur.Imm. 2005, 219)

Organisator quadtocht v. uitbater van terrein 
(Rb. Namen 30 september 2005, RGAR 2007, nr. 14.317)

Organisator paintballwedstrijd v. leraar van paintballende klas 
(Brussel 15 juni 2015, RGAR 2015, nr. 15.220)
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Conclusie bij de derde stelling

 Vaak geen onzorgvuldigheid zonder 
verantwoordelijkheid

 Fungeert nu reeds als (noodzakelijk) 
onderscheidingscriterium

 Nog niet erkend in de doctrine

37

(On)zorgvuldigheid hangt sterk samen met 
(ab)normaliteit

Vierde stelling
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Abnormaliteit als factor

39

Aanwezigheid van factor verhoogt 
kans op onzorgvuldigheid 

Afwezigheid van factor verlaagt 
kans op onzorgvuldigheid 

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Factoren Effect op aansprakelijkheid

Abnormaliteit als factor: de boer en de koeien

1. Verantwoordelijkheid

2. Controle over risico

3. Creatie van gevaar

4. Wekken van vertrouwen

5. Relatief groot gevaar

6. Abnormaal gevaar

7. Moeilijk waarneembaar gevaar

8. Redelijk persoon kan gevaar niet ontwijken

9. Relatief lage kost van maatregel

10. Potentiële benadeelde mag zijn waar hij is

11. Potentiële benadeelde volgt instructies op

Aan- of afwezige factoren

40

Pol. Gent 19 november 2007, 

T.Agr.R. 2008, 109
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 Conceptualisering van gevaar

 Conceptualisering van gevaarscreatie

 Conceptualisering van voorzienbaar gevaar 

Abnormaliteit: ruimer belang

41

 Zorgvuldigheidsnorm wordt ingekleurd a.d.h.v. niet-juridische 
elementen

 Overlap tussen juridische, sociale en morele normen

 Belang van contextueel argumenteren/motiveren

Belang van (ab)normaliteit: implicaties

42

41

42



Webinar on demand

22

Op een (potentiële) benadeelde is een strengere 
zorgvuldigheidsnorm van toepassing dan op een 
(potentieel) aangesproken persoon

Vijfde stelling

43

“Il est, en revanche, exact que toute personne est la première 
garante de sa propre sécurité, et ce en toutes circonstances”

Brussel 17 september 2012, TBBR 2015, 255, noot D. VERVOORT

“Il appartient au piéton de veiller à sa propre sécurité et de 
vérifier en toutes circonstances où il pose les pieds”

Brussel 17 december 2008, RGAR 2009, nr. 14.514

Rechters geven dit aan

44
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 Hijskraan opgesteld voorbij bocht 
(Pol. Oost-Vlaanderen 28 maart 2019, T.Pol. 2019, 128)

 Onzichtbaar gat op bouwwerf 
(Gent 22 oktober 2009, T.Verz. 2011, 208)

 Parking zonder voetgangersuitgang 
(Gent 9 mei 2008, T.Verz. 2009, 299)

 Rondleiding door atelier met obstakels 
(Brussel 25 oktober 2011, RGAR 2012, nr. 14.840)

 Klapstoel op AC/DC-concert 
(Rb. Gent 26 februari 2007, TGR-TWVR 2008, 10)

Eigen fout van benadeelde bij “foutieve reactie”

45

 Strikte leer: eigen fout van benadeelde is pas relevant als eerst 
aansprakelijkheid is vastgesteld

 Quid uitspraken die beginnen met de bespreking van de eigen fout van 
de benadeelde?

 Quid bespreking eigen fout nadat aansprakelijkheid van aangesproken 
persoon is afgewezen?

Uitspraken wijken structureel af van strikte leer

46
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 Last om voor zichzelf te zorgen is zwaarder dan last om voor anderen 
te zorgen

 Benadeelden worden anders beoordeeld dan aangesproken personen

 Ook in deze zin is de zorgvuldigheidsnorm niet algemeen

Conclusie bij vijfde stelling

47

1. Er bestaat geen algemene plicht of last om voorzienbare schade aan een 
ander te vermijden, zelfs als dit een kleine moeite vergt

2. De inhoud van de zorgvuldigheidsnorm hangt af van een samenspel van 
factoren

3. Vaak berust een onzorgvuldigheid op een voorafgaande verantwoordelijkheid

4. (On)zorgvuldigheid hangt sterk samen met (ab)normaliteit

5. Op (potentiële) benadeelde is strengere zorgvuldigheidsnorm van toepassing 
dan op (potentieel) aangesproken persoon

Conclusie: de zorgvuldigheidsnorm is niet algemeen
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Meer weten?

49

50

Korte test

Er volgen nu 3 korte vragen
Vul telkens het volgens u correcte antwoord in bij ‘Polls’

1. Hoeveel stellingen heeft de spreker verdedigd tijdens deze uiteenzetting?
 A. 4  B. 5

2. Is het juist dat er een algemene plicht of last is om voorzienbare schade 
aan een ander te vermijden? 
A. Juist  B. Onjuist

3. De valpartij in Aqualibi: was dat een uitspraak van Luik of van Bergen?
A. Luik  B. Bergen

49
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Hoe algemeen is de 
zorgvuldigheidsnorm?

Dr. Thomas Verheyen 

51


