
Een onrechtmatige daad: 
  
Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse Burgerlijk Recht.  Is de 
gedraging de dader toe te rekenen, dan wordt ook wel gesproken van een fout. Het betreft een 
handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade 
toebrengt. Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort: het recht van de schuldeiser op 
een schadevergoeding, en de verplichting van de schuldenaar om deze te voldoen. De 
rechtsbetrekking tussen schuldenaar en schuldeiser(s) wordt in dit geval omschreven als 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 
  
Van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad moeten twee andere vormen van aansprakelijkheid 
onderscheiden worden, waarbij ook sprake kan zijn van schade. Enerzijds is er de contractuele 
aansprakelijkheid. Daarbij ontstaat schade door het niet nakomen van een overeenkomst. Een 
voorbeeld hiervan is wanprestatie. Anderzijds is er de aansprakelijkheid uit de zogeheten 
'rechtmatige' daad 
  
Wettelijke bepaling: 
  
Onrechtmatige daad is een juridisch begrip: wetten en jurisprudentie bepalen wat wel en wat niet als 
een onrechtmatige daad wordt beschouwd. De omschrijving en gevolgen van een onrechtmatige 
daad zijn in het Nederlandse recht vastgelegd in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (hierna 
afgekort als BW). Dit artikel luidt als volgt: 
  

 

Artikel 6:162: 
  
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan 
worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te 
vergoeden. 
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een 
doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander 
behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te 
wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

 

  
Artikel 1401 en 1402: 
  
Voor 1992 was de onrechtmatige daad geregeld in artikelen 1401 en 1402 van het Burgerlijk 
Wetboek (oud). Deze artikelen luidden als volgt: 
  
Artikel 1401: "Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt 
degenen door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden." 
Artikel 1402: "Een ieder is verantwoordelijk, niet alleen voor de schade, welke hij door zijne daad, 
maar ook voor die welke hij door zijne nalatigheid of onvoorzichtigheid veroorzaakt heeft." 
  
Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort, mijn voorwaarden stel ik U bij deze: 
  

1. Alle geschreven en nog te schrijven correspondentie, verweren, kennisgevingen etc. worden 
per pagina aan u gefactureerd; (tarief:  € 200,- per pagina); 



2. Tijd, bezijden alle correspondentie, wordt per uur aan u gefactureerd; (tarief:  € 200,- per uur 
(gem. advocaten uurtarief); 

3. Voor iedere dag, totdat u aan Uw verplichting uit voorgaande punten voortvloeiend jegens mij 
heeft voldaan breng ik u een schadevergoeding voor immateriële schade in rekening van  
€ 150,- per dag vanaf heden; 

4. Boete  aan mij te voldoen, minimaal € 4.500,- of eventueel een door de rechter te bepalen 
hoger bedrag; 

5. Voor iedere dag totdat u overgaat tot uitbetaling van de claim breng ik u een 
schadevergoeding voor immateriële schade in rekening van € 150,- per dag vanaf dagtekening; 

6. Ieder actie waarbij er sprake is (geweest) van een onrechtmatig gedraging breng ik per 
gedraging per persoon € 1.500,- in rekening; (let wel, dit geldt ook voor anonieme 
aanschrijvingen, zoals “de ontvanger”, “de inspecteur” etc. en in geval van “namens” situaties 
breng ik dit bedrag 2 maal in rekening);  

7. Nakosten P.M.; 
8. De betalingstermijn is per omgaande echter uiterlijk binnen 10 dagen;  
9. Voor iedere dag totdat u overgaat tot uitbetaling van mijn factuur na de betalingstermijn breng 

ik u een schadevergoeding in rekening van € 150,- per dag; 
 
 
 


