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De titel van dit redactioneel klinkt als een tentamenvraag. Een ‘inkopper’: gemak-
kelijk te beantwoorden en gemakkelijk na te kijken. Maar niets is minder waar, 
want in de recente rechtspraak van de Hoge Raad circuleren uiteenlopende om-
schrijvingen van de kelderluikfactoren, die een eenduidige beantwoording van 
deze vraag bemoeilijken.

De originele, uit 1965 daterende omschrijving van de kelderluikfactoren is bekend. 
Bij de beantwoording van de vraag of iemand veiligheidsmaatregelen dient te tref-
fen ter voorkoming van de verwezenlijking van een door hem in het leven geroe-
pen gevaar, dient te worden gelet op (i) “de mate van waarschijnlijkheid waarmee 
de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan wor-
den verwacht”; (ii) “de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan”, 
(iii) de “ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben”; en (iv) “de mate van be-
zwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen”.2 Het gaat hier om de basale 
risicoafwegingen die ieder mens in het dagelijkse leven wordt geacht te maken.3 
Aan de ene zijde van de balans staan de factoren (i) tot en met (iii), die gezamen-
lijk de zwaarte van het risico bepalen. Aan de andere zijde staat factor (iv), die de 
zwaarte van de te betrachten zorg bepaalt.4

In het arrest Bildtpollen/Miedema uit 2006, over bedrijfsschade van een uiente-
ler door het storten van rottende uien langs de openbare weg, hanteerde de Hoge 
Raad een afwijkende formulering, die zowel compacter als meeromvattend is. Hij 
overwoog in algemene zin – zonder toespitsing op gevaarzettingssituaties – “dat 
bij de beantwoording van de vraag of sprake is van handelen in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, niet alleen 
moet worden gelet op de kans op schade, maar ook op de aard van de gedraging, de 
aard en ernst van de eventuele schade en de bezwaarlijkheid en gebruikelijkheid 
van het nemen van voorzorgsmaatregelen”.5 In deze formule zijn de kelderluik-
factoren (i) en (ii) samengevoegd tot “de kans op schade”, terwijl aan factor (iv) de 
“gebruikelijkheid van het nemen van voorzorgsmaatregelen” is toegevoegd. Ook 
nieuw is de “aard van de gedraging” als aanvullend gezichtspunt.6

In het arrest Martina/Curaçao uit 2013, over letselschade van een gedetineerde 
door het voetballen in een daarvoor ongeschikte ruimte, werd weer een nieuwe 
formule geïntroduceerd. Ditmaal een getrouwe parafrase van het Kelderluik-ar-
rest, in iets modernere bewoordingen. Bij de onrechtmatigheidstoetsing in gevaar-
zettingssituaties dient, aldus de Hoge Raad, met name in aanmerking te worden 
genomen “in hoeverre niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voor-
zichtigheid waarschijnlijk is, hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan, 
hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn, en in hoeverre het nemen van veiligheids-
maatregelen bezwaarlijk is”.7

1 Citeerwijze: K.J.O. Jansen, ‘Hoe luiden de kelderluikfactoren?’, NTBR 2018/14, afl. 4.
2 HR 5 november 1965, NJ 1966/136, m.nt. G.J. Scholten (Kelderluik).
3 Vgl. G.E. van Maanen, ‘De Nederlandse kelderluikarresten. Al meer dan honderd jaar – rechtseconomisch 

(!) – op de goede weg in Europa!’, NTBR 2008/5 (p. 42 e.v.), die de kelderluikfactoren “heel eenvoudig en 
common sense” noemt (p. 49).

4 Vgl. anders C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: BJU 2000, nr. 801, die enerzijds de waar-
schijnlijkheid en ernst van de schade (tezamen het “risico”) en anderzijds aard en nut van de gedraging 
en de bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen (tezamen de “zorg”) onderscheidt. 

5 HR 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6934, NJ 2006/244 (Bildtpollen/Miedema), r.o. 3.3.
6 Deze toevoegingen zijn kennelijk ontleend aan resp. de NJ-annotatie van C.J.H. Brunner bij HR 6 novem-

ber 1982, NJ 1982/567 (Prikpatiëntje), sub 2 en C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: BJU 
2000, nr. 811 (beide aangehaald door P-G Hartkamp in zijn conclusie voor het arrest Bildtpollen/Miedema, 
sub 19).

7 HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:45, NJ 2013/366 (Martina/Curaçao), r.o. 3.4.
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Met deze taalkundige update leek een nieuwe standaard gezet, want in het arrest 
Vennemans/Nijmegen uit 2016, over letselschade door een valpartij over stroom-
kabels op de Nijmeegse markt, werd de formule uit Martina/Curaçao letterlijk her-
haald.8 Maar in het arrest JMV/Zürich uit 2017, over een ongeval met een werktrein 
doordat een wissel niet in de juiste stand stond, hanteerde de Hoge Raad weer 
de afwijkende formule uit Bildtpollen/Miedema, inclusief de “gebruikelijkheid” van 
voorzorgsmaatregelen en de “aard van de gedraging”.9

Welke formulering verdient de voorkeur: de taalkundig geactualiseerde ‘Kelder-
luik 2.0’ uit Martina/Curaçao en Vennemans/Nijmegen of de inhoudelijk vernieuw-
de ‘Kelderluik 3.0’ uit Bildtpollen/Miedema en JMV/Zürich? Wat mij betreft de eer-
ste. Ik beschouw de vernieuwingen van ‘Kelderluik 3.0’ niet als verbeteringen.

Door samenvoeging van de waarschijnlijkheid van onoplettendheid en de kans op 
ongevallen tot “de kans op schade” gaat mijns inziens een potentieel belangrijk 
nuanceverschil verloren. Weliswaar is de waarschijnlijkheid van onoplettendheid 
mede bepalend voor de kans op ongevallen, maar het gaat hier toch om twee te on-
derscheiden gezichtspunten, die in verschillende richtingen kunnen wijzen. Er zijn 
bijvoorbeeld gevallen denkbaar waarin een op zichzelf kleine kans op ongevallen 
toch als ernstig te beschouwen is, vanwege een grote kans op onoplettendheid van 
(bepaalde) slachtoffers,10 en vice versa.11

Wat betreft de “aard van de gedraging” als aanvullend gezichtspunt: dat is mijns 
inziens te midden van de (overige) kelderluikfactoren een vreemde eend in de 
bijt. De pleitbezorgers van dit gezichtspunt hebben kennelijk – en op zichzelf 
terecht – voor ogen dat gevaarzettend gedrag in zijn (sportieve, particuliere of 
anderszins bijzondere) context moet worden beschouwd.12 Die context kan ech-
ter bezwaarlijk als gezichtspunt dienen, omdat deze het overkoepelende beoor-
delingskader in vraagstukken van gevaarzetting vormt.13 Het specifieke aspect 
waarop kennelijk wordt gedoeld, is mijns inziens de aard van de rechtsverhouding 
tussen laedens en gelaedeerde, waaraan de gedraging haar bijzondere kleur ont-
leent.14 Dat is geen kelderluikfactor – immers geen factor die de zwaarte van het 
risico of de zwaarte van de te betrachten zorg bepaalt15 –, maar een algemener 
beoordelingscriterium, dat veeleer (in voorkomende gevallen) als correctief kan 
dienen op de (doorgaans doorslaggevende) kosten-batenafweging van de kelder-
luikfactoren.

Wat betreft de “gebruikelijkheid” van voorzorgsmaatregelen: die kan weliswaar 
meewegen bij de beoordeling of het treffen van voorzorgsmaatregelen bezwaarlijk 
is te achten, maar het gaat hier mijns inziens niet om een zelfstandig gezichts-
punt dat met de bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen op één lijn kan wor-
den gesteld. Ik zie in de verheffing daarvan tot kelderluikfactor zelfs een risico, 
want tamelijk veel gevallen van gevaarzetting vinden hun oorzaak in gedrag dat 
(tot dan toe) ‘gewoon’ werd gevonden. Het is daarom voor aangesproken partijen 
veelal gemakkelijk om aan te voeren dat hun handelwijze gebruikelijk was, en ex-
tra voorzorg ongebruikelijk. Illustratief is het arrest JMV/Zürich, waarin een moti-
veringsgebrek werd aangenomen wegens het passeren van (onder meer) de kale 

8 HR 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2283, NJ 2017/73, m.nt. J. Spier (Vennemans/Nijmegen), r.o. 3.5.6.
9 HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345, NJ 2017/467, m.nt. J. Spier ( JMV/Zürich), r.o. 3.3.2.
10 Vgl. bijv. HR 20 maart 1992, NJ 1993/547, m.nt. C.J.H. Brunner (Bussluis). Overigens kan een kleine kans 

op ongevallen ook ongeacht eventuele (on)oplettendheid van de slachtoffers als ernstig kwalificeren. Vgl. 
bijv. HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE5162, NJ 2003/549, m.nt. J.B.M. Vranken (Legionella).

11 Vgl. bijv. HR 26 september 2003, NJ 2003/660 (Gekantelde vrachtwagen).
12 Zie bijv. de conclusie van A-G Hartlief voor HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:208 (UWV/Amsterdam), 

sub 3.41 (noot 50).
13 Zie bijv. het Kelderluik-arrest, waarin de Hoge Raad vooropstelde dat “alleen in het licht van de omstan-

digheden van het gegeven geval” kan worden beoordeeld of gevaarzetting onrechtmatig is.
14 Zie nader K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2012, par. 4.3.4.
15 Voor zover dat wel zo is, werkt dit gezichtspunt door in de (eigenlijke) kelderluikfactoren en heeft het dus 

geen toegevoegde waarde.
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stelling “dat het destijds gebruikelijk was om de stand van het wissel – behoudens 
bij slecht zicht – vanuit de trein te beoordelen”.16 Met Spier meen ik dat terug-
houdendheid is geboden bij het honoreren van zulke verweren.17 Wat mij betreft 
zouden in beginsel alleen doordachte en objectiveerbare gebruiken, zoals een in 
branchecodes of best practices neergelegde handelwijze, kunnen doorwerken in 
de onrechtmatigheidstoetsing. Wanneer de gebruikelijkheid van voorzorgsmaat-
regelen echter tot afzonderlijke kelderluikfactor wordt verheven, wordt haar bete-
kenis mijns inziens overschat.

Al met al is een tentamenvraag naar de kelderluikfactoren geen inkopper, maar 
een instinker: moeilijk te beantwoorden en moeilijk na te kijken. Voor faculteiten 
die zich er toch aan wagen, eindig ik met een antwoordmodel. Er staan vier punten 
op deze vraag. Die zijn te verdienen door het noemen van (i) de waarschijnlijk-
heid van niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid; (ii) 
de kans dat daaruit ongevallen ontstaan; (iii) de ernst van de mogelijke gevolgen; 
en (iv) de bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen. Studenten die de 
factoren (i) en (ii) samenvoegen tot “de kans op schade”, verdienen daarmee slechts 
één punt. Studenten die de “aard van de rechtsverhouding” noemen, geven geen 
antwoord op de vraag, maar verdienen wat mij betreft een bonuspunt. Studenten 
die de “aard van de gedraging” of de “gebruikelijkheid van voorzorgsmaatregelen” 
noemen, krijgen (van mij) een punt aftrek.

16 HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345, NJ 2017/467, m.nt. J. Spier ( JMV/Zürich), r.o. 3.3.4, sub (iv).
17 Zie de NJ-annotatie van J. Spier bij HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345, NJ 2017/467, m.nt. J. Spier ( JMV/

Zürich), sub 3.
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