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Een aantal aspecten van 
voortdurende schade nader bekeken

In de letselschadepraktijk is het eerder regel dan 
uitzondering dat schade niet alleen op een bepaald 
moment wordt geleden, maar zich uitstrekt over 
een langere periode. In art. 6:105 BW is wettelijk 
vastgelegd dat een benadeelde (ook) recht heeft op 
vergoeding van het nog niet ingetreden deel van 
doorlopende schade. Dit leverde overigens geen 
breuk op met het oude recht, het artikel sloot juist 
aan bij de al onder het oude recht gegroeide prak-
tijk1. Over de wijze van begroting van toekomst-
schade, in het bijzonder de begroting van de som 
ineens en de daarbij te hanteren peildatum, heb-
ben al velen zich uitgelaten. Na een korte opfris-
sing van het geheugen op dit punt, wordt ingegaan 
op de invloed van meervoudige causaliteit op de 
aansprakelijkheid voor voortdurende schade om te 
eindigen met twee arresten, die een nader licht 
doen schijnen op het aanvangsmoment van de ver-
jaring bij voortdurende schade.

Art. 6:105 BW2

Vaak hebben wij bij letselschadezaken te maken met 
schade die verder reikt dan alleen het moment direct 
na het ongeval. Indien er bijvoorbeeld sprake is van 
verlies aan arbeidsvermogen, zal deze schade ook in 
de toekomst doorlopen. Een benadeelde kan zowel 
geleden schade als schade die waarschijnlijk in de 
toekomst nog zal optreden, vorderen. In principe is 
het aan de benadeelde om het bewijs te leveren van 
de geleden (toekomstige) schade. Zoals bekend, 
mogen aan dit bewijs in geval van letselschade geen 
strenge eisen worden gesteld3. Wanneer aansprake
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lijkheid is erkend, komt het regelmatig voor dat 
de aansprakelijke partij overgaat tot berekening 
van de (toekomstige) schade. Het is dan uiteraard 
wel zaak dat er overeenstemming bestaat over de 
in aanmerking te nemen uitgangspunten, bij
voorbeeld de in acht te nemen carrièreontwikke
ling. Bij het begroten van toekomstige schade 
moet rekening worden gehouden met een rede
lijke verwachting over toekomstige ontwikkelin
gen. Bij de beoordeling van de in dit verband van 
belang zijnde omstandigheden kan de rechter 
met verlies van een keuzemogelijkheid zo veel 
mogelijk in het voordeel van de benadeelde reke
ning houden. Dit betekent evenwel niet dat steeds 
de stelling van de benadeelde moet worden 
gevolgd. Zo hoefde de rechter er niet van uit te 
gaan dat een lerares zou blijven werken tot de >
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leeftijd van 65 jaar. Dit zou anders zijn wanneer in de per
soonlijke omstandigheden redenen worden gevonden om 
anders te oordelen4. Die omstandigheden moeten door de 
benadeelde aannemelijk worden gemaakt.
Een rechter kan de nog niet ingetreden c.q. toekomstige 
schade op twee manieren begroten. Zo kan de schade wor
den begroot op de concrete bedragen die periodiek aan 
inkomen zouden zijn verkregen, wanneer het ongeval niet 
zou hebben plaatsgevonden. In dit geval wordt de vervan
gende schadevergoeding ook periodiek verschuldigd. 
Daarnaast kan de toekomstige schade worden begroot op 
een gekapitaliseerd bedrag ineens, waarbij de toekomstige 
schade geacht wordt op de bij het kapitaliseren tot uit
gangspunt genomen peildatum te zijn geleden. Welke 
manier van begroten wordt toegepast, staat ter vrije keuze 
van de rechter.

De peildatum
De peildatum is het bij de begroting gekozen tijdstip 
waarop de berekende schade geacht moet worden te zijn 
geleden. In de 21e eeuw zijn door de Hoge Raad tot dus
verre twee arresten gewezen die zien op de bepaling van 
de peildatum; in 2003 en 20075. Beide arresten zijn des
tijds in het PIVBulletin van commentaar voorzien door 
Elzas6.
In 2003 casseerde de Hoge Raad de beslissing van de 
rechtbank. De rechtbank had voor de berekening van de 
toekomstschade de datum van het ongeval als peildatum 
gekozen, hoewel de schade was gekapitaliseerd met een 
latere peildatum. De Hoge Raad overwoog dat het oordeel 
van de rechtbank dat “de verbintenis tot schadevergoeding 
geacht [wordt] haar bestaan te zijn aangevangen op het 
moment van de toerekenbare tekortkoming, derhalve op  
2 juli 1987” zonder nadere toelichting onverenigbaar was 
met de aan de  door de rechtbank gevolgde  Audalet
berekening ten grondslag gelegde peildatum van 1 januari 
1997.
Over het algemeen zal als peildatum worden gekozen de 
datum die zo dicht mogelijk ligt bij de datum van afwik
keling of de datum van de uitspraak van de rechter. 
Uitgangspunt is immers dat de hoogte van de schadever
goeding zoveel als redelijkerwijs mogelijk concreet moet 
worden berekend. Dit houdt in dat toekomstige schade 
behandeld wordt als toekomstige schade en geleden scha
de als schade die in het verleden daadwerkelijk al is gele
den. Uit het eerste Peildatumarrest7 volgt echter dat het 
niet bij voorbaat uitgesloten is dat de dag van het ongeval 
als peildatum wordt gekozen (zie ook het arrest 2003). In 
het arrest uit 20078 benadrukte de Hoge Raad nog eens 
dat het de rechter vrijstaat dergelijke toekomstige schade  
ook als het niet gaat om schade wegens verlies van 
arbeidsvermogen te verwerven maar om steeds terug
kerende extra kosten  te kapitaliseren in een bedrag 
ineens naar een peildatum die geruime tijd voor zijn uit
spraak ligt. Ook bij een dergelijke wijze van begroten blijft 
echter uitgangspunt dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk 
is de werkelijk geleden en de nog te lijden schade behoort 
te worden begroot9.

Voortdurende schade en meervoudige causaliteit
Meervoudige causaliteit is eigenlijk een verzamelnaam 
voor de situatie dat sprake is van schade door diverse oor
zaken10. Het gaat mij hier om gevallen waarbij een opvol
gende gebeurtenis dezelfde schade teweegbrengt, die door 
een eerder plaatsgevonden oorzaak al was ingetreden. 
Heeft deze opvolgende oorzaak invloed op de schadever
goedingsverplichting van de eerste veroorzaker, en zo ja in 
hoeverre?
De hoofdregel is dat de tweede oorzaak de aansprakelijk
heid van degene die voor de eerste oorzaak verantwoorde
lijk is, niet wegneemt11. Op deze hoofdregel kan een uit
zondering bestaan wanneer het gaat om voortdurende 
schade. Beslissend is of de opvolgende gebeurtenis een 
oorzaak is die voor rekening komt van de benadeelde dan 
wel voor rekening van een derde. Alleen het eerste geval 
brengt mee dat de eerste oorzaak niet meer als oorzaak 
van de daarna opkomende schade kan gelden. De ver
plichting tot vergoeding van door een ongeval veroorzaak
te schade gaat niet zover dat degene, die voor die schade 
aansprakelijk is, de benadeelde ook moet behoeden voor 
schade die zonder dat ongeval voor diens eigen risico zou 
komen. Het welbekende voorbeeld is de schade die het 
gevolg is van een later door de benadeelde opgelopen 
ziekte die geen verband houdt met het door het ongeval 
veroorzaakte letsel (een hartaanval met arbeidsongeschikt
heid tot gevolg)12. Van de hoofdregel wordt voorts afgewe
ken, wanneer de tweede oorzaak een wanprestatie of 
onrechtmatige daad van de benadeelde zelf inhoudt. Dan 
is  anders dan in het geval van schade die het gevolg is 
van een later door de benadeelde opgelopen ziekte die 
geen verband houdt met het door het ongeval veroorzaak
te letsel13  art. 6:101 BW van toepassing14.
Wanneer de latere gebeurtenis of handeling niet voor risi
co van de benadeelde komt, doorbreekt dit het causaal 
verband met de eerste oorzaak dus niet (de hiervoor gege
ven hoofdregel). Beide veroorzakers zijn hoofdelijk aan
sprakelijk en het is aan de veroorzakers om over de onder
linge draagplicht te discussiëren15. De vraag hoe de daders 
de schade onderling moeten verdelen was aan de orde in 
de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad 
uit 200916. De benadeelde was op 9 juni 1995 aangereden 
door een auto, waarvoor aansprakelijkheid door de verze
keraar werd erkend. Op 27 augustus 1997 werd de bena
deelde opnieuw aangereden. Ook voor dit ongeval werd 
door de relevante (tweede) verzekeraar aansprakelijkheid 
erkend. Na het eerste ongeval was de benadeelde gedeelte
lijk arbeidsongeschikt, na het tweede ongeval raakte hij 
nagenoeg volledig arbeidsongeschikt. De verzekeraar die 
betrokken was bij het eerste ongeval heeft de volledige 
schade vergoed en spreekt de tweede verzekeraar aan tot 
vergoeding van 50% van de door en na het tweede ver
keersongeval ontstane schade (de zogenoemde mengscha
de). Zoals bekend, wordt de onderlinge draagplicht vast
gesteld aan de hand van art. 6:102 (jo. 6:99) BW. Voor de 
bepaling van wat de betrokken verzekeraars in hun onder
linge verhouding ten opzichte van elkaar moeten bijdra
gen, wordt de schade over hen verdeeld met overeenkom
stige toepassing van art. 6:101 BW (eigen schuld). Dat wil 2
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.. ”Hoe moeilijk kan iets zijn?”

In het vorige nummer deden wij verslag van het op 30 september 2011 gehouden NIVRE en NIS 
symposium “Eén medisch adviseur: een utopie?” Het blad De Register Expert kopte boven het eigen 
verslag: “Iedereen is moe van het gepolariseerde landschap”. Het symposium was dan ook een goede 
gelegenheid om alle initiatieven op het gebied van harmonisatie en stroomlijning van het medisch 
traject te inventariseren.
Een nestor in het letselschadevak stelde mij steevast, wanneer wij gezamenlijk een wegens retoriek 
en polarisatie vastgelopen letselschadezaak doornamen, de retorische vraag: “Hoe moeilijk kan iets 
zijn?” Aan die woorden moet ik steeds denken, wanneer het om de medische discussie in letselscha
dedossiers handelt.
Heel simpel benaderd kunnen wij vaststellen dat letselschadebehandeling voor Hoge Raad 3 april 
1987 – NJ 1988, 275 –geen ‘markt’ was. Tot die datum was er dus eigenlijk al sprake van slechts 
één medisch adviseur. Daarna werden de verhoudingen tussen benadeelde en verzekeraar voor wat 
betreft het inzetten van deskundigheid en expertise gelijk getrokken. In het juridische spanningsveld 
ontstond een zekere polarisatie. Waar fors gediscussieerd wordt over ingenomen eigen standpunten 
en het ongelijk van de andere partij, worden voor de hand liggende gezamenlijke oplossingen vaak 
over het hoofd gezien. Hoe moeilijk willen we het elkaar maken? Deze juridische discussie vindt 
sinds 1992 plaats onder het regime van art. 6:96 lid 2 sub c BW.
Er zijn daarnaast ook kosten voor vaststelling van schade. Die kosten vallen onder een ander regime, 
dat van art. 6:96 lid 2 sub b BW. Kosten voor bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen, rekenaars en ook 
medisch adviseurs vallen hieronder. Zij hebben feitelijk een onafhankelijke en faciliterende positie 
binnen de letselschaderegeling. Wat wij de afgelopen twee decennia echter hebben gezien, is dat dit 
neutrale gedeelte van het speelveld vaak als vanzelfsprekend werd meegezogen in het zwarte gat 
van polarisatie. Als een belangenbehartiger vraagtekens plaatst bij de medisch adviseur van een ver
zekeraar door retorisch te roepen: “wiens brood men eet”, zal daar in een adem achteraan gedacht 
kunnen worden: denk ik daar in één adem achteraan: “uw medisch adviseur valt ook onder de trans-

actiekosten die door de aansprakelijke verzekeraar worden betaald.” Dat is op basis van wederkerig
heid een goede zaak. Het kan echter dubieus worden, wanneer een medisch adviseur van een belan
genbehartiger op eigen houtje allerlei initiatieven gaat ontplooien, die geen toegevoegde waarde 
genereren, maar wel de vertrouwensbasis aantasten. Zoals het eenzijdig en zonder vooroverleg 
onderzoeken van een slachtoffer, uitmondend in een niet wezenlijk onderbouwd verslag, dat meer 
vragen oproept dan beantwoordt. Waardoor het de verdenking op zich laadt, louter de transactiekos
ten in stand te willen houden. Hoe moeilijk kan het voor een medicus zijn om een reëel beeld van 
het relevante medisch aspect te geven? Geef de juristen aan beide kanten reële handvatten om tot 
een redelijk resultaat te komen, dat recht doet aan het belang van de benadeelde.
Het is goed om te zien dat er in het huidige tijdsbeeld aan weerszijden behoefte bestaat aan depola
risatie. In dit bulletin trekken we die lijn graag door met een bijdrage van een artsethicus, die zich 
pas recentelijk is gaan bezighouden met het medisch adviseren in letselschadezaken. Zij heeft zich 
een goed beeld kunnen vormen van “hoe moeilijk wij het elkaar gemaakt hebben” en geeft een nutti
ge verhandeling over beroepsethiek, waarmee we gedepolariseerd de toekomst in kunnen. Mede in 
het licht van de beroepscode van de GAV en de nieuwe medische paragraaf van de GBL.
Complementair hiermee zijn andere zeer lezenswaardige bijdragen in dit bulletin, over het wettelijk 
kader waarbinnen de medisch adviseur opereert en het belang van een goede medische analyse voor 
begroting van voortdurende schade. Wij hopen op constructieve voortschrijdende inzichten!
Armand Blondeel, voorzitter Redactieraad PIVBulletin

zeggen conform de mate waarin de aan ieder toe te reke
nen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, 
eventueel gevolgd door de billijkheidscorrectie. In het 
arrest uit 2009 geeft de Hoge Raad hierop een nuancering 
voor de situatie waarin niet valt vast te stellen in welke 
mate de (in casu twee) gebeurtenissen hebben bijgedragen 
tot het ontstaan van de gehele schade. In een zodanig 
geval kan worden aanvaard dat er, behoudens bijzondere  

door de tweede verzekeraar te stellen en zo nodig te bewij
zen  omstandigheden (zoals de uiteenlopende ernst van 
de gemaakte fouten), een draagplicht bestaat voor gelijke 
delen (50/50).

Voortdurende schade en verjaring
Wanneer vangt de korte verjaringstermijn van art. 3:310 
lid 1 BW aan in geval van voortdurende schade? De Hoge >
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Raad heeft in 2010 en 2011 twee arresten gewezen die in 
dit opzicht relevant zijn.

HR 10 september 201017

Een werknemer werkzaam bij de afdeling financiële admi
nistratie ondervindt sinds 1992 RSIachtige klachten. Hij 
ondergaat diverse behandelingen en ook de werkgever 
neemt de nodige maatregelen. Op 7 februari 2000 valt de 
werknemer uit in verband met rechterarmklachten, waar
na een reintegratietraject wordt gestart. Per 7 februari 
2001 gaat hij aan de slag in een aangepaste functie, maar 
hij valt op 15 maart 2001 ook voor deze werkzaamheden 
uit. Tijdens het eerste ziektejaar is het salaris door zijn 
werkgever volledig doorbetaald. In het tweede jaar heeft 
de werkgever de arbeidsongeschiktheidsuitkering aange
vuld tot 80%. Tegen 1 februari 2004 is het dienstverband 
opgezegd. Bij brief van 26 oktober 2005 stelt de werkne
mer de werkgever aansprakelijk op grond van art. 7:658 
BW, onder meer voor verlies van verdienvermogen. De 
werkgever beroept zich op verjaring. De kantonrechter 
wijst dit verweer af, maar het hof oordeelt het verweer 
gegrond. De Hoge Raad volgt het hof.
Onder verwijzing naar zijn uitspraak van 9 oktober 200918 
stelt de Hoge Raad het volgende voorop:
“Art. 3:310 lid 1 BW bepaalt, voor zover hier van belang, dat 
een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door 
verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende 
op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de 
daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Naar 
vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet de eis dat de 
benadeelde bekend is geworden met zowel de schade als de 
daarvoor aansprakelijke persoon aldus worden opgevat dat 
het hier gaat om een daadwerkelijke bekendheid, zodat het 
enkele vermoeden van het bestaan van schade niet volstaat. 
Deze verjaringstermijn begint pas te lopen op de dag na die 
waarop de benadeelde daadwerkelijk in staat is een rechts-
vordering tot vergoeding van de door hem geleden schade in 
te stellen. Daarvan zal sprake zijn als de benadeelde voldoende 
zekerheid - die niet een absolute zekerheid hoeft te zijn - heeft 
verkregen dat de schade is veroorzaakt door tekortschietend of 
foutief handelen van de betrokken persoon.”
Tot dusverre de gebruikelijke weergave van vaste jurispru
dentie. De Hoge Raad gaat als volgt verder:
“Voor het gaan lopen van de verjaringstermijn is echter niet 
vereist dat de benadeelde bekend is met alle componenten of 
de gehele omvang van zijn schade als gevolg van het tekort-
schietend of foutief handelen.19 Voldoende is dat de bena-
deelde bekend is geworden met de schade die hij heeft gele-
den of lijdt als gevolg daarvan. Die bekendheid stelt de 
benadeelde immers daadwerkelijk in staat om tegen een 
aansprakelijke persoon een vordering tot schadevergoeding 
in te stellen. De verjaringstermijn die vervolgens op de voet 
van art. 3:310 lid 1 BW begint te lopen, geldt mede voor de 
vordering tot vergoeding van schade waarvan de benadeelde 
kon verwachten20 dat hij die als gevolg van datzelfde tekort-
schietend of foutief handelen van de aansprakelijke persoon 
zou kunnen gaan lijden.”
Meer specifiek ten aanzien van de voorliggende casus 
overweegt de Hoge Raad:

“Werknemer uitte al vanaf circa 1992 klachten waarvoor hij, 
zonder blijvend resultaat, diverse behandelingen heeft onder-
gaan, waarbij het accent telkens lag op aanpassing van de 
werkomstandigheden dan wel het aanleren van een andere 
werkhouding en van andere gewoontes. Hieruit volgt dat 
werknemer reeds vóór 26 oktober 2000 voldoende zekerheid 
had over de voor de vestiging van de aansprakelijkheid rele-
vante oorzaak van zijn klachten en het chronische karakter 
daarvan, zodat het ervoor moet worden gehouden dat hij 
voor die datum reeds bekend was met de schade wegens ver-
lies aan arbeidsvermogen en immateriële schade, alsmede 
met de daarvoor aansprakelijke persoon, te weten Y 
Foundation.
(...)
Dit wordt niet anders door de omstandigheid dat de werk-
nemer, die op 7 februari van 2000 als gevolg van de klachten 
was uitgevallen, vervolgens een RSI preventie- en re-integra-
tieprogramma heeft gevolgd en per 7 februari 2001 in een 
aangepaste functie weer voltijds aan het werk was gegaan, 
nu dezelfde klachten reeds kort daarop, namelijk op  
15 maart 2001, ertoe hebben geleid dat hij ook in die functie 
is uitgevallen en grotendeels arbeidsongeschikt is geworden. 
Deze omstandigheden behoefden het hof namelijk niet tot 
een ander oordeel te leiden aangezien het hof kennelijk en 
alleszins begrijpelijk heeft geoordeeld dat de vanaf begin 
2000 optredende klachten die uiteindelijk hebben geleid tot 
de arbeidsongeschiktheid van werknemer, dezelfde aard en 
oorzaak hadden als de klachten in de periode tot 2000 en 
dat werknemer al voor 26 oktober 2001 kon verwachten dat 
hij daardoor schade zou kunnen leiden.”

Kort en goed, op het moment dat voor de werknemer vol
doende duidelijk moet zijn geworden dat zijn schade is ver
oorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de 
werkgever gaat de verjaringstermijn lopen, óók voor scha
deposten die op dat moment (nog) niet zijn ontstaan, maar 
wel zijn te verwachten. Hiermee wijkt de Hoge Raad af van 
de conclusie van de AG21. De AG is van mening dat het 
feit, dat de werknemer al vóór 26 oktober 2000 gezond
heidsklachten had en waarvan hij wist dat deze werkgerela
teerd en chronisch waren, niet impliceert dat hij ook al vóór 
26 oktober 2000 daadwerkelijk ermee bekend was dat deze 
gezondheidsklachten zouden leiden tot schade als gevolg 
van verlies van arbeidsvermogen. Volgens de AG impliceert 
de maatstaf van ‘het daadwerkelijk in staat zijn de rechts
vordering tot schadevergoeding in te stellen’ dat de schade
post moet zijn ontstaan zodat vergoeding daarvan kan wor
den gevorderd. De Hoge Raad interpreteert het woord 
‘schade’ in de te hanteren maatstaf ruimer en acht afdoende 
dat de werknemer bekend was met zijn werkgerelateerde 
gezondheidsklachten en bijgevolg de schadeposten die daar
uit waarschijnlijk zullen voortvloeien. Anders dan in de 
zaak waarnaar de Hoge Raad in het arrest verwijst22, valt dit 
 kennelijk  niet te kwalificeren als een kans op schade. Uit 
het hierna te bespreken arrest zal blijken dat deze visie van 
de Hoge Raad niet nieuw is.

HR 11 maart 201123

Hoewel aan deze uitspraak geen letselschadezaak ten 
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grondslag ligt, is het arrest in die zin relevant dat de door 
de Hoge Raad in het hiervoor besproken arrest uitgezette 
lijn wordt voortgezet. Een exploitante van een pluimvee
bedrijf is van mening dat de Staat onrechtmatig jegens 
haar heeft gehandeld door bij beschikking van 5 septem
ber 1990 ten onrechte de op naam van exploitante gere
gistreerde referentiehoeveelheid dierlijke meststoffen te 
schrappen en deze situatie tot 23 januari 2002 te laten 
voortduren. De Staat heeft primair een beroep gedaan op 
verjaring van de rechtsvordering.
De rechtbank heeft geoordeeld dat de vorderingen van 
exploitante op de Staat zijn verjaard en de vorderingen 
afgewezen. Voor zover relevant heeft de rechtbank over
wogen:
“Zo niet al door de beschikking van 5 september 1990, dan 
in elk geval door de mededeling van 11 februari 1991, is 
exploitante met de (mogelijk in de toekomst te lijden) schade 
en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend geworden, 
zodat de verjaringstermijn op 6 september 1990 of in elk 
geval op zijn laatst op 12 februari 1991 is aangevangen. (...) 
Van een stuiting in de zin van art. 3:318 BW is geen sprake.” 

Bij arrest van 23 juni 2009 heeft het Hof Den Haag het 
bestreden vonnis bekrachtigd. Uit de conclusie van de AG 
zijn de overwegingen van het hof te destilleren. Het hof 
heeft overwogen dat exploitante door de beschikking van 
5 september 1990 ermee bekend is geworden dat de regi
stratie van mestproductierechten werd aangepast, zodat zij 
op de hoogte was van de gestelde onrechtmatige daad en 
van de mogelijkerwijs van deze aanpassing het gevolg zijn
de schade. Exploitante kan vanaf september 1990 worden 
geacht bekend te zijn met de schade, ook met die waarvan 
te verwachten is dat zij in de toekomst zal worden geleden 
en die zo nodig met toepassing van art. 6:105 lid, BW zal 
moeten worden begroot. Ook was exploitante bekend met 
de aansprakelijke persoon. Niets stond er derhalve vanaf 
dat moment aan in de weg om een rechtsvordering tegen 
de Staat in te stellen, althans om de Staat tenminste 
ondubbelzinnig mee te delen dat recht op schadevergoe
ding werd voorbehouden.
Exploitante heeft zich erop beroepen dat de verjaringster
mijn van vijf jaren is gaan lopen vanaf het moment dat 
daadwerkelijk schade is geleden. De beschikking van  
5 september 1990 met de daaruit voortvloeiende aanpas
sing van de registratie heeft niet onmiddellijk tot (feitelij
ke) schade geleid. Schade is pas ontstaan in 1999 in ver
band met de uitsluiting van exploitante aan deelname aan 
de zogenoemde Golden Harvestregeling. Voorts heeft 
exploitante gesteld dat het hof van een onjuiste opvatting 
van het begrip schade is uitgegaan door te spreken van “de 
mogelijkerwijs van deze aanpassing het gevolg zijnde schade”, 
“potentiële schade” en “potentiële problemen van het ver-
vreemden van mestproductierechten als gevolg van de aan-
passing van de registratie”, omdat dit nog geen schade is. 
Daarnaast spreekt het hof ten onrechte van een begroting 
bij voorbaat op grond van art. 6:105 BW, terwijl het tevens 
heeft geoordeeld dat toekomstige schade al schade is.
Voor wat betreft het schadebegrip lijkt exploitante zich 
dus aan te sluiten bij de visie van de AG bij het arrest uit 

2010. Zoals te verwachten, gelet op de visie van de Hoge 
Raad in het arrest uit 2010, levert dit niet het door exploi
tante gewenste resultaat op. De Hoge Raad is van oordeel 
dat de in de middelen aangevoerde klachten tegen het 
arrest van het hof niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 
RO).
Interessant is de verwijzing door de AG naar een overwe
ging van de Hoge Raad in een arrest van 24 mei 2002, 
waarin een vordering tot schadevergoeding wegens omzet 
en winstderving aan de orde was:
“Onderdeel 5 klaagt dat het Hof geen aandacht heeft besteed 
aan de stelling van Van Hout dat zijn schade niet ineens is 
geleden, maar voortdurend van aard is, zodat de vordering 
van Van Hout niet is verjaard voor zover deze betrekking 
heeft op schade geleden binnen 5 jaar voor de aansprakelijk-
stelling. Het Hof heeft inderdaad aan deze stelling van Van 
Hout geen aandacht besteed. Niettemin kan ook dit onder-
deel niet tot cassatie leiden. Het gaat hier om afzonderlijke 
elementen van de gehele door de onrechtmatige daad veroor-
zaakte - doorlopende - schade24. In de feitelijke instanties is 
niet aangevoerd dat zich daarbij een of meer nieuwe - eerder 
niet voorziene - schadeposten voordoen. Ten aanzien van de 
schade moet worden aangenomen dat Van Hout daarmee 
bekend was op 28 maart 1989, zodat de verjaringstermijn 
van art. 3:310 lid 1 BW een aanvang nam op 29 maart 1989 
en op 29 maart 1994 was voltooid.”

In 2002 gaf de Hoge Raad dus al aan dat onder schade 
óók moet worden verstaan, de afzonderlijke ‘componen
ten’ die nu eenmaal onderdeel zijn van een voortdurende 
(doorlopende) schade. De overweging van de Hoge Raad 
in 2010 is dus niet nieuw.

Conclusie
In het kader van het bepalen van de aanvang van de korte 
verjaringstermijn lijkt de Hoge Raad een ruim schade
begrip te hanteren, in die zin dat de maatstaf ‘het daad
werkelijk in staat zijn de rechtsvordering tot schadever
goeding in te stellen’ niet beperkt is tot feitelijk al ontstane 
schadeposten, maar zich tevens uitstrekt tot toekomstige 
schade(posten), mits die het te verwachten gevolg zijn van 
het tekortschietend of foutief handelen van de bekende 
aansprakelijke persoon en niet als onvoorzienbaar kunnen 
worden aangemerkt.

Ten slotte
Voor wat betreft de bepaling van de peildatum hebben 
zich na 2007 nog geen nieuwe ontwikkelingen voorge
daan. Ook op het gebied van de meervoudige causaliteit 
bij voortdurende schade is de hoofdregel onveranderlijk. 
Wel is op de regels ter zake de bepaling van de onderlinge 
draagplicht een nuancering aangebracht. Ook op het 
gebied van de verjaring bij voortdurende schade is sprake 
van een ontwikkeling, althans heeft de Hoge Raad verdui
delijkt dat (ook) bij doorlopende letselschade het tijdstip 
waarop de korte verjaringstermijn een aanvang neemt, 
niet altijd overeenkomt met het feitelijk ontstaan van de 
specifieke schadepost, maar al op het moment dat het 
intreden van die (doorlopende) schade te verwachten is. >
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Een benadeelde ontkomt er bijgevolg niet aan vroegtijdig 
over te gaan tot aansprakelijkstelling, wanneer de (moge
lijk) aansprakelijke partij bekend is en eveneens de (letsel)
schade, ondanks dat het antwoord op de vraag of dit 
daadwerkelijk financiële gevolgen zal hebben nog niet 
bekend is.
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