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Hoofdstuk 1 - Inleiding

De verwoestende kracht van vuurwerk

Het is zaterdagmiddag  13  mei 2000. Knallend, kleurrijk en gillend vuurwerk trekt om
15:01 de aandacht van bewoners   in   de wijk Roombeek, te Enschede. Er worden

opmerkingen gemaakt:  "Ze zijn er vroeg bij, dit jaar." Maar weinig mensen beseffen

dat het kabaal slechts de boodschapper is van de ramp die zal volgen. Al snel ontstaat

er onrust, omdat het vuurwerk alle kanten uitschiet, ook richting de toeschouwers. De

politie besluit de Tollensstraat af te zetten.

Om 15:30 klinken zware explosies vanuit de vuurwerkfabriek S.E. Fireworks,  die
enkele tientallen meters van de woonwijk is gevestigd. Het gedonder is oorverdovend,
de blauwe lucht vult zich met zwarte rook. De kracht van de explosies verwoest bijna
de gehele wijk en kan worden vergeleken met een raketinslag.

De ramp eist 23 levens en verwondde meer dan 900 mensen; 527 slachtoffers
moesten in het ziekenhuis worden behandeld. 10.000 mensen brachten in de acute fase

na de ramp 66n of meer nachten door op de opvanglocaties. In het rampgebied zorgen

de ontploffingen voor 200 volledig verwoeste woningen en 300 woningen worden
onbewoonbaar verklaard. 1250 mensen raakten hun huis en haard kwijt. Tevens zijn 60
ateliers en 50 bedrijfsgebouwen vernietigd. In de buitenring ontstaat schade aan  1500

woningen. Tot in een omtrek van 60 kilometer springen ruiten. Paniek, grote

ontreddering en verslagenheid volgen.
De gebeurtenis trekt wereldwijd de aandacht van de nieuwsmedia. Daags na de

ramp volgen - naast ooggetuigenverslagen en de berichtgeving over het aantal doden en

gewonden - de eerste berichten over mogelijke oorzaken van de ontploffing en
speculaties over de schuldigen.

Het drama in Enschede veroorzaakt grote maatschappelijke en politieke commotie.
Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek verricht naar de
toedracht van de ramp. De Commissie Oosting concludeert o.a. dat het vuurwerkbedrijf
zich niet aan de milieuvoorschriften hield en dat de overheid tekortschoot in het
houden van toezicht en handhaving. De Commissie kan echter de precieze oorzaak van

de ramp niet vaststellen.

De schadeomvang is enorm en wordt geschat op meer dan € 500 miljoen. Door de
overheid en het Nationaal Rampenfonds worden financitle regelingen getroffen, ook
getroffen ondernemingen worden gecompenseerd. Bijna 300 slachtoffers stellen S.E.

Fireworks, de gemeente Enschede en de Staat aansprakelijk. Het bedrijf wordt

aansprakelijk bevonden. De rechtbank Den Haag wijst echter de vorderingen van de
slachtoffers tegen de gemeente en de Staat af

Tevens volgt een strafrechtelijke veroordeling van de eigenaren van de fabriek.



Hoofdstuk 1

1.1 De discussie over rampschade in de juridische literatuur

De Vuurwerkramp in Enschede vormt een uitzonderlijk hedendaags voorbeeld van een zich
in Nederland voltrokken ramp. Het is niet de enige ramp die zich in ons land heeft

afgespeeld, Nederland is  in het verleden door een keur aan rampen getroffen: Meest recent
kan waarschijnlijk iedereen zich nog - mede door de overvloedige media aandacht - de
Bijlmerramp van  1992, de Legionella epidemie van  1999, de Nieuwjaarsbrand te Volendam
van 2001 en de Schipholbrand van 2005 herinneren.2

De juridische literatuur gaat in op de afwikkeling van ramp-, ofwel massaschade. 3

Veel van deze literatuur erkent dat de overheid een belangrijke rol vervult bij de
afwikkeling van rampen. De discussie gaat over de wenselijkheid van civielrechtelijke
overheidsaansprakelijkheid en over de financiEle tegemoetkomingen die de overheid na
rampen geeft.4

Men vraagt zich af of het niet beter zou zijn, als bestaande systemen zoals het
aansprakelijkheidsrecht en/of verzekeringsrecht voor de afwikkeling van rampschade
zorgen, in plaats van steeds tegemoetkomingen van overheidswege te verschaffen. 5

1.2 Naar een ander vertrekpunt

In dit onderzoek over de afwikkeling van rampen heb ik ervoor gekozen om het
belangenperspectief van de slachtoffers bij de afwikkeling van een ramp centraal te stellen.

i
Denk bijvoorbeeld aan de ontploffing van het Kruitschip in Leiden (1807), de
rivierenoverstromingen  (in  1809  en  1926), de stadsbrand te Enschede  (1862), het treinongeluk  te
Weesp (1918), de windhoos in Borculo (1925), de watersnoodramp (1953), de treinramp
Harmelen (1962), de Tornado in Chaam en Tricht (1967), de verkeersramp Prinsenbeek (1972),
de explosie bij DSM (1975), de treinramp Schiedam (1976), de brand in hotel Polen (1977), de
vliegtuigcrash op de Moerdijk (1981), de brand bij Casa Rosso (1983), de Heculesramp (1996) en
de Dakota ramp (1996). Bij de Faro ramp te Portugal van 1992 kwamen 54 Nederlanders om het
leven. Bij deTsunami ramp in AziE van 2004 verloren ongeveer 36 Nederlanders het leven. Zie
voor een overzicht van een aantal historische rampen Van der Heijden (2004) en de reeks 20
Eeuwen Nederland en de Nederlanders (1999).

2  Zie Singer en Endreny (1993), Vasterman, Yzermans, en Dirkzwager (2005), p. 107-114 en
Beunders (2002).

1  Muller en Stolker (2001), Akkermans en Brans (2002), Barendrecht e.a. (red.) (2002b)
Ammerlaan van Boom (2003), Koch (red.) (2004), Shapo (2005), Faure en Hartlief (2006a),
Hartliefen Faure (red.) (2006b) en Tzankova (2007).

4    JurgenS (2000), P. 1281, Giesen en van Boom (2001), p. 1675-1685, Spier (2001), van Maanen,
(2006), p. 64-65, Broeksteeg (2004), Giesen (2005) en van Maanen (2007a en b), p. 127-140.

5     Mesu en Boorsma (1997), Hartlief (2002a), 'p. 8-13., Hartlief (2002b), p. 15-21, Faure en Hartlief
(2002) Faure en Hartlief (red.) (2006), Hartlief (2007). Met deze vraag worstelt de overheid zelf
ook, zie het Kabinetsstandpunt op het door de Commissie Tegemoetkomingen na Rampen en
Calamiteiten (CTRC) uitgebrachte rapport

' Solidariteit met Beleid: Aanbevelingen     over
financiele tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten', Den Haag: December 2004. (Zie         i
<www.ctrc.nl>) Zie voor het Kabinetsstandpunt Kamerstukken 11, 2005-2006,29668, nr. 11.
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Inteiding

Er bestaan goede redenen om de afwikkeling van rampen vanuit deze invalshoek te

onderzoeken.

Ten eerste is er in de juridische literatuur nagenoeg niets bekend over de belangen van

deze slachtoffergroep. Dat leidt ertoe dat men in de discussie over de schadeafwikkeling na
rampen geen aandacht aan deze belangen besteedt. De literatuur lijkt er van uit te gaan dat

slachtoffers van rampen de overheid mede aansprakelijk stellen omdat de overheid nu

eenmaal de 'deepest pockets' heeft. Die aanname vooronderstelt dat slachtoffers van

rampen enkel een financieel belang hebben bij de schadeafwikkeling van een ramp.

Daarnaast wordt in de literatuur ook gewezen op het verschijnsel dat burgers steeds vaker

naar de overheid wijzen. Daarover stelt Vranken het volgende:6

"
...het  verschijnsel dat groepen burgers steeds meer geneigd  zijn  om  leed

dat hen gezamenlijk is aangedaan of dat als zodanig wordt ervaren,
publiekelijk te uiten, en om, wanneer niemand anders verantwoordelijkheid

kan worden gehouden danwel andere arena's geen genoegdoening

verschaffen, naar de overheid te wijzen. Van de overheid wordt dan verlangd

dat zij zich het lot van de getroffenen aantrekt, desgewenst excuses maakt en

beterschap belooft, en ook financieel over de brug komt, zelfs als zij strikt

genomen niet civielrechtelijk aansprakelijk is..

Maar wat weten we eigenlijk werkelijk over de belangen van slachtoffers? In hoeverre zijn
deze belangen anders dan de tot nu toe waargenomen belangen van slachtoffers van

misdrijven en letselschadeslachtoffers? Het is om deze reden interessant om de afwikkeling
van rampen vanuit een belangenperspectief van de slachtoffers te onderzoeken.

Ten tweede is er weinig onderzoek verricht naar de rol van de overheid bij de
invulling van belangen. Het is daarom interessant om die rol eens wat beter te bestuderen,

want de overheid is bij de afwikkeling van rampen niet meer weg te denken. Zo draagt de

overheid als politiek verantwoordelijke zorg voor de rampenbestrijding en de nazorg van
getroffenen. Ook heeft zij zich vanaf de jaren negentig een belangrijke rol toegemeten bij

het vergoeden van schade van de slachtoffers. Het is echter diezelfde centrale en decentrale

overheid die sinds de jaren negentig - op grond van onafhankelijk onderzoek - door
slachtoffers vaker gezien wordt als politiek-bestuurlijk en als medeverantwoordelijke voor
het niet kunnen voorkomen van een ramp en/of de gevolgen.7 In de paragrafen 3 en 4 zet ik

het gekozen perspectief van het onderzoek nader uiteen.

6   Zie Vranken (2005), nt. 46, p.47. In zijn noot merkt Vranken op: "Wat de genoemde rampen

betreft, haaft de overheid zich in alle gevallen de belangen van slachtoffers aangetrokken en
financiale tegemoetkomingen verstrekt.

1  De overheid wordt in het aansprakelijkheidsrecht als 'second tortfeasor' gezien en mede

aansprakelijk gesteld voor een ramp, omdat zij indirect een politiek-bestuurlijk aandeel zou
hebben in het voltrekken van de ramp.
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Hoofdstuk 1

1.3 De fucus op slachtoffers van rampen en hun belangen

In de vorige paragraaf stelde ik dat er in de juridische literatuur weinig aandacht bestaat

voor de belangen van slachtoffers van rampen. De aandacht voor deze groep slachtoffers
bestaat echter wel in de media, het sociaal-wetenschappelijk onderzoek en binnen de

politiek; na de oorlogsgetroffenen en de slachtoffers van misdrijven staan sinds de jaren
negentig ook de slachtoffers van rampen in toenemende belangstelling.8

In de media is bijvoorbeeld de wijze van verslaggeving in de media over rampen
veranderd; rampen zijn vanaf de jaren negentig ware mediahypes geworden. De
verslaggeving richt zich steeds uitvoeriger op de toestand van de slachtoffers en hun
emoties, maar ook op de oorzaak en schuldvraag.9

In de sociaal-wetenschappelijke disciplines doet men ook veelvuldig onderzoek naar

de  fysieke en mentale impact van natuur- en man-made rampen  op de getroffenen. '0  Er
verschijnen steeds meer studies naar de (lange termijn) effecten van rampen op de

gezondheid van slachtoffers  en de getroffen gemeenschappen." Ook richt veel literatuur
zich op de te hanteren interventies na rampen. Na de aanslagen van  11  september 2001
richtte deze aandacht zich tevens op de slachtoffers van grootschalige terroristische
aanslagen.12 Tot slot kan worden gewezen op de aandacht van de overheid voor slachtoffers

van rampen, die ik zal bespreken in paragraaf 4. In dit onderzoek sluit ik dan ook aan bij
deze aandacht.

8 Er kan een zekere ontwikkeling worden waargenomen in de aandacht voor drie
slachtoffergroepen.  In de jaren zeventig kwamen oorlogsslachtoffers in de belangstelling te staan,
halverwege de jaren tachtig werd deze aandacht uitgebreid naar de slachtoffers van misdrijven.  1n
de jaren negentig kwamen ten slotte ook slachtoffers van rampen in de aandacht. Boutellier ziet
verband tussen de hulp en aandacht voor de positie van oorlogsslachtoffers en voor slachtoffers
van geweldsmisdrijven. Zo werd naar aanleiding van de Molukse gijzelingsacties in de jaren
zeventig de Stichting Psychotrauma opgericht voor ex-gegijzelden. Later heeft de stichting haar
werkterrein verbreed tot de slachtoffers van criminaliteit. Boutellier stelt dat de aandacht voor de
(psychische) toestand van oorlogsslachtoffers de slachtoffers van geweldsmisdrijven heeft
geholpen. Zie Boutellier (1993), p. 109 e.v. Zie over de aandacht voor slachtoffers van
geweldsmisdrijven Groenhuijsen (2008), p. 121-145. Zie voorts het advies van de
Gezondheidsraad (2006), p. 34-35 en Kleber (2007), p. 12.

9  Zie over dit verschijnsel Vasterman (2004). Zie over belangstelling voor de schuldvraag
Tiggeloven (2005), p. 95-110, Vasterman, 1Jzermans & Dirkzwager (2005), p. 107-114, Hoijer
(2004). Zie ten slotte de online krantendossiers van het NRC op:
<www.nrc.nl/w2/lab/enschede>,<http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Bijlmerramp/> en
< http://www.nrc.nl/W2/Lab/Volendam/ >.

10 Zie bijvoorbeeld Ursano, Mcaughey, en Fullerton (1994), Zinner en Williams (1999), Norris e.a.,
(2000 en 2002), Ijzermans, Donker en Kerssens (2005) p. 820-826 en Lopez Ibor, Christodoulou,
Maj e.a. (2005), Ritchie, Watson, Friedman (2007).

"    Zie o.a. Verschuur (2004), Drogendijk (2004), lizermans (2005) en van Harten, Bierens, Welling
en Patka, (2006).

12 Silke (2003), Ursano en Fullerton (2004), Bongar, Brown, Beutler, Beckenridge en Zimbardo
(red.), (2007), Tevens is in 2007/2008 een literature review verricht, genaamd 'Developing
Standards for Victims of Terrorism', in opdracht van het European Forum for Restorative Justice
en de Europese Commissie. Zie <www.intervict.nl>.
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Inleiding

Ten tweede staat het belangenperspectief van de slachtoffers van rampen centraal.

Hiermee sluit ik aan bij de ontwikkelingen in zowel de civiel- als strafrechtelijke literatuur,

waar men meer open lijkt te staan voor de belangen van slachtoffers. Zo kan gewezen

worden op het onderzoek in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht naar de
wensen en behoeften van slachtoffers: 3 Tevens kan de aandacht voor de verbetering van de

positie van nabestaanden van een overleden slachtoffer en voor de naasten van een ernstig
gewond slachtoffer worden genoemd.14 Ook bij het creeren van wetgeving op het gebied

van het strafrecht worden vaker victimologische inzichten meegewogen.
15

1.4 De focus op de overheid

1.4.1  Een politiek verantwoordelijke overheid bij de afwikkeling van rampen

In het verleden werden rampen vooral beschouwd als een onvermijdelijke 'Act of God'. De
behoefte om rampen structureel en op centraal niveau te voorkomen was er niet. Na rampen

luidde het motto ' ieder     voor     zich'; de gebeurtenissen werden gezien als lokale

aangelegenheden. De rampenbestrijding, het verlenen van noodhulp en de financiering van
herstel en wederopbouw was voornamelijk in handen van liefdadigheidsorganisaties en
lokale gemeentebesturen. Dat lag natuurlijk mede aan het feit dat er nog geen sprake was

van een eenheidsstaat.
Na het voltrekken  van de watersnoodramp  in   1570 (de Allerheiligenvloed), begon

hertog Alva zich echter actie f te bemoeien met de preventie van rampen door het aanleggen

en onderhouden van dijken. Volgens Alva dienden de kosten te worden betaald uit de
algemene middelen.16 De taak van de overheid om voor veiligheid in het land te zorgen,

werd op dat moment serieuzer genomen.
17

13 Zie hierover hoofdstuk 2, paragraaf 5.
14 Zie Huver, van Wees, Akkermans en Elbers (2007). Natuurlijk is de kennis die met dit

onderzoeksproject wordt opgedaan ook voor slachtoffers van rampen van belang. In geval van
letsel of overlijden na een ramp is zijn slachtoffers van rampen tevens te kwalificeren als 'direct
of indirect slachtoffer met letselschade, als nabestaande van een overleden slachtoffer, of als
naaste van een ernstig gewond slachtoffer.

15 Zie Kamerstukken Il 2004-2005,30 143, nrs. 1-5, in het bijzonder wetsvoorstel nr. 2. Zie verder
hoofdstuk 2 paragraaf4.

16 Pas na de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953 werden op centraal niveau

schadevergoedingswetten uitgevaardigd; respectievelijk de Wet op de materiele oorlogsschaden
van 9 februari  1951  en de Wet op de watersnoodschaden van 24 december  1953.

17 Zie artikel 21 van de Gw: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land

en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het gaat om een positieve verplichting.
Dergelijke bepalingen zijn ook opgenomen in decl Ill, art 257 van de Europese Gw, art. 5 (en 8)
EVRM, art. 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en art. 9 van het
internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van de VN.
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Hoofdstuk 1

In 1745 waren de Staten van Holland van oordeel  dat het kostenefficienter  zou  zijn
om structureel en gezamenl(ik met de andere gewesten iets te ondernemen. Hiertoe werd 's
Lands Rivier- en Zeewerken' opgericht.

Door de eeuwen heen werd de overheid slagvaardiger in het streven naar veiligheid
als normsteller, toezichthouder en handhaver. 18   Door de verandering van perceptie over de
omgang met rampen gaat het tegenwoordig in het bijzonder om de beheersing van

19
(veiligheids)risico's.

1.4.1.1  Verantwoordelijke voor de rampenbestrijding

De overheid begon met de ontwikkeling en organisatie van de rampenbestrijding, die in
1981 juridisch werd bekrachtigd met de Wet rampenplannen; nu genaamd de Wet rampen
en zware ongevallen van 1 maart 1985 (WRZO).20 Bij de dreiging van een ramp en na een
voltrokken ramp wordt  de Wet rampen en zware ongevallen  van  1   maart 1985 toegepast

(WRZO).21 Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de
rampenbestrijding en de verantwoordelijkheden na een ramp (art. 2-10 WRZO). Bij de
vrees voor een ramp, of de verwezenlijking daarvan, heeft de burgemeester op grond van
art.  11 het opperbevel.

De rampenbestrijding zelf vindt plaats door de brandweer, de Geneeskundige
Hulpverlening (GHOR), de politie en de gemeente.22 De brandweer dient te zorgen voor de
bron- en effectbestrijding, de GHOR verleent fysieke en psychosociale hulpverlening. De
politie draagt zorg voor behoud van de rechtsorde en het verkeer. De gemeente is
verantwoordelijk voor de informatieverschaffing, de zorg voor de bevolking en algemeen
ondersteunende taken. 23

De rijksoverheid (het Ministerie van BZK) is systeemverantwoordelijke voor de
rampenbestrijding.24 Deze verantwoordelijkheid houdt in dat het Rijk zorgdraagt voor een
wettelijk kader en regelgeving, de toetsing van kwaliteit   van de rampenbestrij ding,   de
financiering van (een deel van) de kosten en voor het treffen van voorzieningen bij
grootschalige rampenbestrijding.

Het Handboek rampenbestrijding maakt onderscheid in verschillende fasen van de
rampenbestrijding, namelijk de preparatie, (de voorbereiding op de rampenbestrijding), de

18 Zie over veiligheid en de overheid Muller (2004).
19 Zie voor een sociologisch perspectief Beck (1992), en Boutellier (2005).
20

Stb. 1981, 384. De rampenbestrijding is in de eerste plaats een taak van de gemeenten. Pas
wanneer nationale belangen spelen, en/of internationale coardinatie nodig is, heeft het Rijk een
eigen verantwoordelijkheid. Op grond van art. 25 WRZO kunnen gemeenten een bijdrage krijgen
ter vergoeding van de kosten voor de rampenbestrijding.

2     Stb. 1997, 142.
22

Zie respectievelijk de Brandweerwet van  1985, de  Wet GHOR van  2004, de Politiewet van  1993
en de WRZO van 1985.

23 Zie Brainich von Brainich Felth (2004).
24 Beleidsnota rampenbestrijding, Kamerstukken Ii, 1999-2000,26 956, nr. 2.
6
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repressie (de daadwerkelijke rampenbestrijding) en de nazorg.25 Hieraan vooraf gaat het

'risicobeleid', dat uiteenvalt in een proactie- en preventiefase.

1.4.1.2 Verantwoordelijke voor de nazorg

Tegenwoordig wordt de verantwoordelijkheid voor de nazorg niet meer enkel overgelaten

aan liefdadigheidsinitiatieven, maar is de overheid zelf een actieve rol gaan spelen in de
vorm van het coilrdineren en faciliteren van nazorg.26 Naar aanleiding van de nasleep van

de Bijlmerramp raakte de overheid zich bewust van het feit dat de nazorg na een ramp van

groot belang is. Deze aandacht groeide uit in de visie dat de overheid op een structurele
27manier - als 'caring government' - voor zijn slachtoffers dient te zorgen.

In het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding wordt nazorg gedefinieerd als:
"Het opheffen dan wel voorkomen van (blijvende) problemen of schade op lichamelijke,
geestelijke en maatschappelijk terrein d.m.v. het (doen) verlenen van medische nazorg

(zowel lichamelijk als psychisch), maatschappelijke nazorg (psychosociale nazorg;

administratief-juridische nazorg; financieel-economische nazorg), controleren van het
„28verlenen van nazorg en het bewaken van de kwaliteit van de verleende nazorg. In het

Handboek Crisisbesluitvorming vindt men de volgende elementen van nazorg:
29

• Het voorkomen van een vervolgcrisissituatie;
• Het op gang brengen van het dagelijkse leven;
• Medische en psychosociale zorg voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners;
•  Coijrdinatie en afstemming over juridische aangelegenheden;
• Co8rdinatie en afstemming ten aanzien van (deel)onderzoeken. waarbij rekening

wordt gehouden met de wettelijke taken van de Raad voor Veiligheidsonderzoek;
• CoOrdinatie ten aanzien van de financiele afwikkeling;
• Huisvesting en wederopbouw;
•  Evaluatie van bestaand beleid en formuleren van nieuw beleid (door middel van

schriftelijke verantwoording), onder andere op basis van aanbevelingen van de
Onderzoeksraad voor veiligheid, inspecties, etc.

25 In  2003  kwam een nieuw Handboek voor rampenbestrijding  uit,  het oude handboek  uit  1990  is
komen te vervallen. Zie voor een online versie van het handboek:

<www.handboekrampenbestrijding.nl>
26 De verzoeken om financi8le hulp beperken zich echter niet tot het terrein van rampen, ook voor

ander (collectief) onheil willen slachtoffers erkenning en financiele hulp van de overheid. Hierbij
valt te denken aan de slachtoffers van 'historical injustice', BSE en asbest. Zie over de
compensatie van deze laatste groep slachtoffers W.H. van Boom, 'Een uiting van
maatschappelijke betrokkenheid', AV&S 2005/2, nr. 11, p. 60-67.

27 Voor de houding van de overheid als 'caring government' pleitte de PvdA naar aanleiding van de
nasleep van de Bijlmerramp. Zie Kamerstukken 11, 1998-1999,26241, nr. 9, p. 57 en 65-66.

28    Zie het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding, Den Haag juni 2003, Deel B, hoofdstuk 3,
p. 87. Zie verder hoofdstuk 6 van dit onderzoek.

29 Zie het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming, p. 18. Te downloaden op:

<http://www.minbzk.nl/contents*ages/3173/nationaal_handboek_3-02.pdf>
7
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De gemeente is op grond van de WRZO eerstverantwoordelijke. Na een ramp kan een
interdepartementaal beleidsteam worden opgericht (afhankelijk van de aard van de ramp),
waarbij de Minister van BZK verantwoordelijk is voor de voortgangsbewaking. 30 Ook kan

de Minister van BZK na een ramp met zeer ernstige gevolgen de bijstand co6rdineren (art.
16 WRZO).

1.4.2 Een solidaire overheid bij de schadea»ikkeling van rampen

In het verleden waren de slachtoffers na een ramp voor wat betreft de geleden schade

afhankelijk van de goodwill van de lokale liefdadigheid en van het lokale bestuur. Pas bij
het ontploffen van het kruitschip in Leiden  in  1807  was er sprake van een spontane uiting
van nationale solidariteit:' De koning van Holland, Lodewijk Napoleon, trok zich het lot
van de slachtoffers aan en er werd - ondanks de economisch slechte situatie - een record
collecteopbrengst van maar liefst fl. 2 miljoen opgehaald.32 De staat nam voor een periode
van tien jaar de rente van de schulden van de stad Leiden op zich. Ook droeg het rijk de
kosten voor de herbouw van openbare gebouwen. Deze uiting van nationale solidariteit was
er tevens na een breuk van de Zuiderzeedijk in Noord-Holland, in januari 1916.33 De hele
natie leefde mee, vanuit alle gewesten kwamen liefdadigheidsgelden binnen. 34

Na de Tweede Wereldoorlog creterde de overheid de Wet op de materiele

oorlogsschade  van 9 februari   1950; het betrof de eerste  wet  die een tegemoetkoming  voor
particulieren bood ter vergoeding van materiele oorlogsschade.35 De wet beoogde om een
bijdrage te geven voor die schade aan onroerende en roerende goederen, die sociaal

wenselijk werd geacht en economisch noodzakelijk was voor het algemeen herstel en de

vooruitgang van het land.
36

Vlak daarna kwam na de watersnoodramp van 1953 de Wet op de Watersnoodschade

tot stand, op grond waarvan particulieren tevens een tegemoetkoming kregen voor
zaakschade.

37

30 Zie het Handboek Crisisbesluitvorming, p. 19.
31

Zie Dendermonde (1958), p. 15 en van der Heijden (2004), p. 143-144.
32 Ten tijde van de explosie te Leiden diende het houden van een loterij als middel om geld binnen

te halen voor slachtoffers. Men schonk de opbrengst van de loten aan de slachtoffers. Zie
Dendermonde (2004), p. 19.

33 Het initiatief tot oprichting van het Nationaal Rampenfonds kwam mede door de vele
overstromingen   en   door de windhoos te Borculo. Echter al vanaf 1855 waren private
watersnoodcomitt's actiefom 'noodlijdenden' van de watersnoodramp; financieel bij te staan.

34 Er waren vloedgolven  in   1808,1820,   1825  en  1906.   De centraal gehouden collecte bracht altijd
minder op dan de gewestelijke collecte. Zie Dendermonde (2004), p. 19-20.

35
Zie Wiarda (1950).

36 Voor de vergoeding van personenschade was op basis van deze wet geen plaats. Na de Tweede
Wereldoorlog kwamen echter een zestal wetten tot stand, die voor oorlogsgetroffenen een
pensioen ofuitkering boden. Zie verder paragraaf hoofdstuk 3, paragraaf 11.3.

37 Zie Lamboo (2001). De vergoeding van schade aan de huisraad kwam overigens voor rekening
van het Nationaal Rampenfonds.
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Men ondervond na de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp moeilijkheden
om een rechtsgrond te vinden voor de 'tegemoetkomingswetten'.38 Uiteindelijk werd
solidariteit als grondslag gevonden en stelde de overheid zich op het standpunt dat er na een

39

ramp nooit sprake kan zijn van een volledige schadevergoeding door de Staat.

De meest recente 'tegemoetkomingswet' na rampen betreft de in 1998 in werking
getreden Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS).40 Ook hier

lijkt solidariteit de rechtsgrond. Bovendien geeft zij ook los van de WTS financiele
compensatie voor getroffenen van rampen; dit gebeurde na de Bijlmerramp, de
Legionellose uitbraak, de Vuurwerkramp    en de Nieuwj aarsbrand. Daarbij baseert    de

overheid zich steeds op de grondslag van solidariteit. De tegemoetkomingen aan
slachtoffers zijn vandaag de dag daarom niet meer enkel het werk van particuliere
liefdadigheidsinstellingen, de overheid is een belangrijke partij geworden op dit terrein.

1.4.3  Een falende overheid?

Vanaf de jaren negentig staat het functioneren  van de overheid echter ook in negatieve zin
centraal. Tot die tijd waren vragen van overheidsverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

nauwelijks aan de orde. Dit lijkt sinds de Bijlmerramp veranderd. In het bijzonder lenen

rampen die door menselijk handelen of nalaten worden veroorzaakt, zich bij uitstek voor

civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaims, of verhitte discussies over politieke
verantwoordelijkheid binnen de politieke arena. De Bijlmerramp mondde uit in een
parlementaire enqube, na de Legionella uitbraak werd door de Inspectie voor

Volksgezondheid cen onderzoek gedaan. Na de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand
verrichtten respectievelijk de door de overheid ingestelde onderzoekscommissies Oosting
en Alders een onafhankelijk onderzoek. Zowel voor als na de onderzoeken verzocht de

Tweede Kamer in debatten om verantwoording over het overheidshandelen van de

gezagsdragers. Vooral na de Bijlmerramp, de Vuurwerkramp en de Schipholbrand was dit
debat heftiger van aard en toon dan in vergelijking met het debat na de andere rampen.

Tevens werden na deze rampen civielrechtelijke (en strafrechtelijke) procedures tegen
onder meer de overheid ingesteld. Zo startten individuele slachtoffers van de Legionella
uitbraak en de Consumentenbond een proefproces en een collectieve actie tegen de Staat.

Na de Vuurwerkramp Enschede werden zowel de gemeente Enschede als de Staat

38 De overheid stelde dat de totale schadeomvang diende te worden gedragen door de collectiviteit.
Letterlijk stelde    zij:    "Voor de betrokken slachtoffers geeft het Besluit    op de materiele

oorlogsschaden in de eerste plaats erkenning van het beginsel, dat door de gehele gemeenschap
de in de lasten den oorlog dient te worden bijgedragen en dat deze niet mogen blijven drukken
alleen op hen, die het ongeluk trof." Zie van Campen, (1941).

39 Zie Peeters (1980), en zie de dissertatie van Ten Doeschate (1954).
40

Aanvankelijk had de overheid plannen om samen met verzekeraars een verzekeringsconstructie
op te zetten, maar dit wetsvoorstel werd door de Raad van State afgewezen, bij gebrek aan het
tonen van nationale solidariteit. Zie voor meer informatie hoofdstuk 5 (WTS).
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civielrechtelijk aangesproken door slachtoffers. Ook na de Nieuwjaarsbrand te Volendam
werd door slachtoffers een civielrechtelijke procedure gestart. Deze werd uiteindelijk
gestaakt in 2004, omdat langdurige onderhandelingen resulteerden in een schikking tussen

de slachtoffers, de caft-eigenaar en de gemeente Edam-Volendam. 4I

1.5 Doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen

Zoals eerder gesteld staan twee thema's in dit boek centraal: De belangen van slachtoffers
en de rol van de overheid. Het doel van dit onderzoek is drieledig. Allereerst staat de
inventarisatie van de belangen van slachtoffers van rampen centraal, aangezien een
overzicht in de literatuur ontbreekt. Dat leidt tot de eerste onderzoeksvraag:

1.  Wat zijn, zoals blijkt uit de literatuur.  de belangen van slachtofers van rampen?

Het tweede doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de rot van de overheid na
rampen ten aanzien van de nazorg en de financiele afwikkeling van een ramp. Hiertoe staat
de tweede onderzoeksvraag centraal:

2. Kan de rijksoverheid bij de afwikkeling van een ramp in voldoende mate de belangen van
slacht«gers dienen?

Het derde onderzoeksdoel is om handreikingen te doen aan de overheid, indien bepaalde

belangen niet ofin onvoldoende mate worden gediend:

3.    Indien    bepaalde    belangen    niet    of    in    onvoldoende    mate    worden    gediend,    welke

handreikingen kunnen dan aan het adres van de overheid worden gedaan op grond van de
bevindingen van dit onderzoek?

Deze drie onderzoeksvragen dienen het uiteindelijke doel van dit onderzoek: Kan de
overheid de belangen van slachtoffers van rampen dienen en indien er aanwijzingen bestaan
dat dit niet zo is, welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan aan het adres van de
overheid, teneinde de belangen wel te kunnen dienen?

4I Zie verder hoofdstuk 4.
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1.6 Opzet en methode van onderzoek

1.6.1  Opzet van het onderzoek

De eerste onderzoeksvraag zal worden beantwoord in hoofdstuk 2 en 3. Het onderzoeksdoel

van hoofdstuk 2 is om een inventarisatie te maken van de belangen van slachtoffers van
rampen, zoals deze blijken uit de literatuur. Het onderzoeksdoel van hoofdstuk 3 is om de
belangen stuk voor stuk uiteen te zetten en - waar mogelijk - in de specifieke context te

plaatsen van rampen.
De beantwoording van de tweede onderzoeksvraag staat centraal in de hoofdstukken 4

tot en met 6.  De rot van de overheid deel  ik op grond van de uiteenzetting in paragraaf 4.1.
t/m 4.3 in drie vormen van overheidsbetrokkenheid: De overheid als civielrechtelijk

aansprakelijke procespartij, de 'solidaire' overheid als verschaffer van onverplichte
tegemoetkomingen en de overheid als politiek-bestuurlijke verantwoordelijke partij. De
eerste vorm van overheidsbetrokkenheid bespreek ik in hoofdstuk 4. De overheid kan

namelijk onvrijwillig betrokken raken als civielrechtelijke procespartij. Hiervan is sprake
wanneer slachtoffers de overheid na een ramp civielrechtelijk aanspreken op bijvoorbeeld
het houden van onvoldoende toezicht en handhaving, of omdat de overheid 'niet' of'geen

juiste' wet- en regelgeving heeft opgesteld. In hoofdstuk 5 bespreek ik de overheid als een

'solidaire' overheid, als verschaffer van financitle tegemoetkomingen op grond van de Wet

Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). In hoofdstuk 6 beschouw

ik de overheid als een politiek-bestuurlijke verantwoordelijke partij na een ramp voor het
risicobeleid en de rampenbestrijding. Ten aanzien van het risicobeleid geldt dat de overheid

verantwoordelijk is voor de pro-actie en preventie. In die hoedanigheid kan de overheid

tevens medeverantwoordelijk worden gesteld voor de omvang of gevolgen van de ramp,

doordat haar politiek-bestuurlijk verwijten vallen te maken. Daarnaast is de overheid

verantwoordelijk voor de rampenbestrijding, waarbinnen ook het thema 'nazorg' valt.
Binnen dit kader is zij verantwoordelijk voor de psychosociale en medische zorg, de
voorlichting aan slachtoffers en de financi8le afwikkeling van de ramp.

De hoofdstukken 4 t/m 6 zullen ieder in dezelfde opzet worden geschreven. In ieder

hoofdstuk vang ik aan met een korte uiteenzetting over de geselecteerde vorm van
overheidsbetrokkenheid, daarna onderzoek ik de belangen stuk voor stuk. Ieder hoofdstuk

sluit af met een evaluatie van de onderzochte belangen. Niet alle belangen zullen per
hoofdstuk worden doorlopen, in de inleiding van ieder hoofdstuk zal ik verantwoorden

waarom ik reeds van tevoren een bepaalde selectie van belangen heb gemaakt.

In hoofdstuk 7 zal ik systematisch antwoord geven op de drie onderzoeksvragen; de
beantwoording van de tweede onderzoeksvraag zal aan de hand van de in paragraaf 6.2 te

bespreken criteria plaatsvinden.
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1.6.2 Methode van onderzoek

Bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag heb ik de volgende
onderzoeksmethode gehanteerd: Aan de hand van drie publicaties over de belangen van
slachtoffers van rampen stel ik een 'vertreklijst' van belangen samen. Daarna zal ik de

belangen van andere slachtoffergroepen bestuderen en de literatuur over de psychosociale

impact van rampen, om te bezien of de vertreklijst van belangen nog aanvulling behoeft.

De inventarisatie van de belangen in hoofdstuk 2 en de uiteenzetting daarvan in
hoofdstuk 3 vindt plaats op basis van de gegevens en argumenten uit de (empirische)
sociaal-wetenschappelijke en juridische literatuur. Ook bestudeer ik divers
bronnenmateriaal over de afwikkeling van de Bijlmerramp, de Legionella epidemie, de
Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand. Dit bronnenmateriaal bestaat uit de informatie op
de website van de belangenverenigingen en organisaties, krantenartikelen en
onderzoeksrapporten.

Het onderzoek naar de belangen vindt plaats in de hoofdstukken 4,5, en 6. Aan de
hand van de bestudering van rechtspraak, wetgeving, literatuur en rampen case studies

onderzoek ik of de overheid deze belangen in voldoende mate kan dienen. Om te kunnen
beoordelen of een belang in voldoende mate wordt gediend, zal ik gebruik maken van de

volgende criteria:

+/+

Het belang wordt op grond van wetgeving, rechtspraak, literatuur, en de informatie uit
de casestudies gediend, dit wordt ondersteund door wetenschappelijk empirisch bewijs;
+
Het belang wordt op grond van wetgeving, rechtspraak literatuur en de informatie uit
de casestudies gediend, er is echter geen ondersteunend wetenschappelijk empirisch
bewijs aanwezig;
+1-

Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies geven
onvoldoende aanwijzingen dat het belang in voldoende mate wordt gediend;

Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies maken

aannemelijk dat het belang niet wordt gediend;
4-

Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies laten zien dat het

belang niet wordt gediend en dit wordt gesteund door wetenschappelijk empirisch
bewijs;
n.v.t.

Het belang is niet meegenomen bij de beoordeling van de overheidsrol.
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In hoofdstuk 7 zal ik aan de hand van deze maatstaven in een schema toelichten wat de

resultaten zijn van het onderzoek.
De wijze waarop ik in hoofdstuk 4,5 en 6 van de bronnen gebruik maak, verschilt per

hoofdstuk. In hoofdstuk 4 zal vooral de bestudering volgens de juridische methode centraal

staan; het gaat om de bestudering van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Bij het
literatuuronderzoek zal ook de relevante sociaal-wetenschappelijke literatuur worden

bestudeerd. In hoofdstuk 5 ga ik in beginsel hetzelfde te werk als in hoofdstuk 4, maar ik
zal tevens de toepassing van de WTS in de praktijk bestuderen. In hoofdstuk 6 onderzoek ik

aan de hand van literatuuronderzoek en in het bijzonder de uitgewerkte case studies van de

Bijlmerramp, de Legionella affaire, de Vuurwerkramp, de Nieuwjaarsbrand en de
Schipholbrand in welke mate de overheid bescherming kan bieden aan de belangen van
slachtoffers van rampen. De case studies omvatten een inhoudelijke bespreking van het
concrete verantwoordingsproces na de Bijlmerramp, de Legionella epidemie, de
Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand.

1.7 Afbakening van het onderzoek

Mijn onderzoek beperkt zich tot het bestuderen van de rol van de rijksoverheid. Hoewel de

rijksoverheid een zeer belangrijke rol van betekenis speelt, betekent dit niet dat slachtoffers

bij de afwikkeling van een ramp enkel van de rijksoverheid afhankelijk zijn. Er zijn meer
partijen aanwezig die de belangen van slachtoffers kunnen dienen. Zo is bijvoorbeeld de
gemeente na een ramp eerstverantwoordelijke en de rampenbestrijdingsdiensten leveren de

feitelijke eerste hulpverlening en opvang. Daarnaast speelt het sociale netwerk van een

slachtoffer een zeer belangrijke rol bij het herstel van een slachtoffer. Ten aanzien van de

financitle afwikkeling zijn het vooral de private verzekeraars, de sociale

zekerheidsvoorzieningen en de directe schadeveroorzakers die genoemd kunnen worden.

Echter, de rijksoverheid is systeemverantwoordelijke voor het wettelijk kader van de

rampenbestrijding en is bovendien hoofdverantwoordelijke voor het slachtofferbeleid. Zij
kan bij uitstek worden beschouwd als de 'regisseur' bij de afwikkeling van een ramp.

Ten slotte ga ik uit van de belangen van slachtoffers als 'natuurlijke' personen. Ten
behoeve van het waarborgen van de compactheid van het onderzoek heb ik er niet voor
gekozen om ook onderzoek te doen naar de belangen van de getroffen rechtspersonen na

een ramp.
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1.8 Het begrip 'ramp' en 'slachtoffer'

1.8.1  Een ramp

Wat kan worden verstaan onder een ramp? We hebben er allemaal een beeld van, maar
wanneer is een ingrijpende gebeurtenis als een ramp te kwalificeren742 Per
wetenschapsdiscipline kijkt men er verschillend tegenaan. De sociologie, en dan in het
bijzonder de tak die rampen als sociologisch verschijnsel bestudeert, kent geen algemeen

aanvaarde definitie van het begrip ramp.43 Fritz bijvoorbeeld definieert een ramp als volgt:

"Rampen zijn in tijd en ruimte afgebakende gebeurtenissen waardoor de maatschappij of
een gemeenschap zeer ernstig wordt belast. Zij brengen zulke verliezen in mensen of

fysieke verwoestingen met zich mee, dat de sociale structuur wordt ontwricht en de
betreffende samenleving niet toekomt aan het vervullen van haar essentiEle functies.'44

In de psychologische literatuur stelt men weer de psychische impact van een ramp
centraal. Er wordt erkend dat een ramp een traumatische gebeurtenis is: 'A traumatic event
is  defined by its capacity to evoke terror, fear, helplessness or horror  in the  face  of a threat
to life or serious injury'.45

In dit onderzoek sluit ik aan bij de juridische definitie van een ramp, zoals deze staat

in de wet rampen en zware ongevallen (WRZO), zie art. 1b WRZO:46 Onder een ramp of
zwaar ongeval wordt verstaan, een gebeurtenis:

1°. Waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het
leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiEle belangen in
ernstige mate worden bedreigd ofzijn geschaad, en;
2°. Waarbij een geco6rdineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende
disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Rampen zijn in te delen volgens een 'tijdsaspect' en naar de aard van de ramp. Ten aanzien
van het aspect tijd kan gesproken worden over 'rapid onset disasters' en 'slow disasters'.
Met 'rapid onset' - ook wel 'single-event' genoemd - wordt gedoeld op het plaatsvinden
van een onmiddellijke gebeurtenis, de 'slow disaster' voltrekt zich over een bepaalde
periode.

47

42
Etymologisch gezien is het woord 'disaster' afkomstig uit het Latijn en vormt een samenvoeging
van 'dis' (ongeluk) en 'astre' (ster ofhemellichaam) en verwijst naar ongeluk of onheil.

43 Zie Quarantelli (1998), Oliver-Smith (2002), Anderson en Kelly (red.), (2007)
44   Fritz, (1961), p. 651-694.
45 Zo luidt de definitie van de Amerian Psychiatric Organisation, deze is gebaseerd op de DSM-IV

schaal van  1994.
46 De WRZO hanteert een institutioneel criterium: De burgemeester bepaalt of - op grond van de

WRZO - zich een ramp heeft voltrokken.
47 Zo kan de AlDS pandemie als een 'slow disaster' worden gekwalificeerd; dit geldt ook voor een

verschijnsel als de hongersnood.
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Rampen kunnen voorts worden onderscheiden naar hun aard. Men spreekt ook wei
over 'man-made' rampen en natuurrampen. Bij de eerste groep gaat het om48

technologische rampen, zoals een explosie of een gif-, en nucleaire ramp. Onder de man-

made rampen vallen tevens rampen waarbij sprake is van collectiefen intentioneel geweld,

zoals grootschalig terrorisme. Bij natuurrampen wordt gedoeld op schadetoebrengende

natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, overstromingen, orkanen, cyclonen,

landverschuiving, droogte en vulkanische uitbarstingen.
Het onderscheid tussen natuurrampen en man-made rampen is overigens niet meer

heel strikt te maken; damdoorbraken kunnen ontstaan door natuurgeweld, maar ook door

bijvoorbeeld het slechte onderhoud aan de dam (door menselijk falen).
In dit onderzoek richt ik mij op de rapid onset man-made en natuurrampen. Hoewel

de Legionella epidemie strikt genomen niet gekwalificeerd kan worden als een eenmalige

gebeurtenis, is zij wel door een gebeurtenis veroorzaakt, namelijk door de blootstelling van
slachtoffers aan de met de Legionella besmette bacterie van de whirlpoolstandhouders op
de Westfriese Flora.

1.8.2 Een slachtoBer van een ramp

Artikel  1 a  van  het EU Kaderbesluit  van 15 maart 2001 definieert een slachtoffer als volgt:
49

"De natuurlijke persoon die als direct gevolg van het handelen of nalaten dat

in strijd is met de strafwetgeving van een lidstaat schade, met inbegrip van

lichamelijk of geestelijk letsel, geestelijke pijn en economische schade, heeft

geleden."

In mijn definitie vervang ik de zinsnede 'het handelen of nalaten dat in strijd is met de
strafwetgeving van een lidstaat' door het begrip 'ramp' uit de WRZO. De definitie luidt dan

als volgt:

"De natuurlijke persoon die als direct gevolg van een gebeurtenis waardoor:

a) Een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, b) waarbij
het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu, of grote materiele

belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad en c) waarbij
een geco8rdineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende
disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke

48 Het Handboek Rampenbestrijding gaat uit van rampen met betrekking tot: verkeer en vervoer,
gevaarlijke stoffen, de volksgezondheid, de infrastructuur, bevolking (ordeverstoring, paniek in
menigten), natuurrampen en rampen op afstand. Zie:
<http://www.handboekrampenbestrijding.nl/contents/pages/3794/b-2.pdf>

49 Zie Kaderbesluit 2001/220/JBZ.
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gevolgen te beperken, schade met inbegrip van lichamelijk of geestelijk

letsel, geestelijke pijn en economische schade, heeft geleden."

Slachtoffers kunnen worden gekwalificeerd als directe of als indirecte slachtoffers. De
eerste groep bestaat uit de getroffenen die tengevolge van de ramp fysiek of geestelijk letsel
hebben opgelopen.

Ook de mensen die tengevolge van de ramp van huis en haard verstoken zijn versta ik
onder deze groep. De nabestaanden van overleden slachtoffers en de naasten van
slachtoffers met ernstig en blijvend letsel zijn te kwalificeren als indirecte slachtoffers. De
hulpverlening maakt onderscheid tussen de volgende getroffenen: a) De nabestaanden van
overleden slachtoffers, b) de gewonde slachtoffers en hun familieleden, c) de niet-gewonde
overlevenden en eventueel hun familie, d) ooggetuigen van de ramp, e) hulpverleners bij de
ramp en 0 evacuts.

50

Tot slot wil ik nog een opmerking plaatsen over de hantering van de term 'slachtoffer'
en 'getroffene'. Die laatste aanduiding is in de literatuur vaker in omloop; slachtoffers van
de oorlog worden ook wel 'oorlogsgetroffenen' genoemd.2 Het begrip 'getroffene' kent
een neutratere connotatie dan het begrip 'slachtoffer'. Echter, in zowel het advies van de
Gezondheidsraad, als in een rapport over richtlijnen voor slachtoffer van rampen van de
'Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling' worden beide begrippen
gebruikt.52 In dit onderzoek hanteer ik eveneens beide begrippen.

50 Zie Hodgkinson en Stewart (1998).
5I Zie het advies van de Gezondheidsraad (2006), p. 31-32 en zie de oratie van Van Dijk (2006) over
de sociale etikettering van slachtoffers van misdrijven.
52 Zie het rapport onder auspicien van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire
Richtlijnontwikkeling in de GGZ  uit 2007: 'Multidisciplinaire Richtlijn Vroegtijdige psychosociale
interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen', (2007), bijlage 3
16



Hoofdstuk 2 - De belangen van slachtoffers van rampen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de belangen van slachtoffers van rampen worden geinventariseerd.

Die belangen probeer ik op zowel een emotioneel, juridisch, praktisch, informatief als

financieel terrein te achterhalen. De uiteindelijke lijst van de belangen schrijft echter niet

voor wat de belangen van slachtoffers zouden moeten zijn. Slachtoffers van rampen zijn

ieder unieke individuen en kennen hun eigen wensen en belangen. Dit betekent niet dat er

bepaalde belangen kunnen zijn die op de korte of lange termijn kunnen gaan spelen bij

eenieder van hen.
In paragraaf 2 bespreek ik eerst het begrip belang en de bestaande theoriedn over

belangen. De zoektocht naar de belangen van slachtoffers van rampen gaat niet zonder slag

of stoot.  In de literatuur heeft men nog geen systematische studie verricht naar de belangen

van slachtoffers van rampen. Er zijn drie publicaties die expliciet over de belangen van

slachtoffers van rampen gaan. Ten eerste betreft het een artikel waarin Nederlandse

onderzoekers een aanzet geven voor een lijst van belangen in de acute fase na een ramp en

een paar weken daarna.53 Ten tweede kan Amerikaans onderzoek verder helpen. hierin

werd verslag gedaan van de beweegredenen van 9/11 slachtoffers om te procederen, of om

aanspraak te maken op een vergoeding uit het door de overheid opgerichte no-fault

'September Ilth Victim Compensation Fund of 2001'.54 Tot slot geeft een Nederlandstalig

rapport richtlijnen voor vroegtijdige psychosociale interventie, waarin twaalf

representanten van verschillende belangenorganisaties na rampen op grond van
55

groepsinterviews hun mening gaven over psychosociale opvang.
Nadat ik een 'vertreklijst' van belangen heb gemaakt in paragraaf 3, zal ik

onderzoeken of deze vertreklijst aanvulling nodig heeft. Daarom ga ik in paragraaf4 en 5 in

op literatuur waarin op een wat meer systematische manier onderzoek is gedaan naar de

belangen c.q. behoeften van slachtoffers van geweldsmisdrijven en naar de behoeften van

letselschadeslachtoffers.
Na deze verkenning geef ik een overzicht van wat in de literatuur inmiddels naar

voren is gekomen over de psychosociale impact van rampen op de getroffenen, en de

manier waarop door slachtoffers met een ramp en de gevolgen wordt omgaan. Deze

inzichten over de belangen van andere slachtoffergroepen en de sociaal wetenschappelijke

literatuur over de impact van rampen en omgang met rampen komen bij elkaar in paragraaf

7. Hierin beoordeel ik of op grond van alle gevonden informatie reden bestaat om de

53
Het gaat in deze publicatie niet om een kwantitatieve of kwalitatieve empirische studie. Zie Van

der Velden, van Loon, 1Jzermans en Kleber (2006).
54 In dit onderzoek werd zowel kwalitatiefals kwantitatief onderzoek gedaan. Zie Hadfield (2007).
55 Zie Rapport Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling (2007).
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'vertreklijst' aan te vullen met belangen. In paragraaf 8 presenteer ik de door mij
geinventariseerde lijst met belangen. Het hoofdstuk sluit met een evaluatie in paragraaf9.

2.2 Begripsvorming over belangen

2.2.1  Wat zijn belangen?

Wat dient te worden verstaan onder het begrip belang of behoefte? Taalkundig gezien
definieert het Van Dale woordenboek 'belang' als: 1) "Een zaak waaraan men aandacht

schenkt, omdat er voordeel mee gemoeid is" en als 2) "een waarde, belangrijkheid".
Behoefte wordt gedefinieerd als 'nodig zijn'; 'datgene wat nodig is'. De Oxford Dictionary
definieert een 'need' als: 1) "Circumstances in which a thing or course of action is
required" en 2) "A thing that is wanted or required." De literatuur omschrijft belangen als
'intrinsieke' wensen en belangen van slachtoffers.56 Een belang of een behoefte lijkt een
wens, of een streven te impliceren. Volgens sommige literatuur dient er een onderscheid
gemaakt te worden; wensen zijn afhankelijk van de ervaring van mensen, terwijl belangen
dit niet zijn en zelfs worden gekwalificeerd als universeel.57 In dit proefschrift hanteer ik
zowel de term belang als behoefte, omdat er mijns inziens weinig reden bestaat om een
strikt onderscheid tussen de twee te maken.

2.2.2 Relevante theoriein

De theorievorming over belangen begint bij de motivatietheorie van Maslow, die als 66n
van de eersten onderzoek verrichtte naar de motivering van menselijk gedrag.58 Hij gaat

daarbij uit van een hierarchische rangorde van basisbelangen. Als belangrijkste belangen
gelden de fysiologische belangen, zoals voedsel en slaap. Daarna volgen cumulatief het
belang van veiligheid, het belang van liefde, het belang van achting, en tot slot het belang

van zelfverwezenlijking. De basisbelangen zijn volgens Maslow universeel. Hij stelt dat de
meest belangrijke behoefte eerst moet worden bevredigd, voordat men zich kan
bezighouden met de vervulling van andere belangen. Naast basisbelangen onderscheidt
Maslow ook bepaalde randvoorwaarden, wensen genoemd, teneinde tot een bevrediging
van belangen te komen. Een voorbeeld van een randvoorwaarde is de wens om te weten en
te begrijpen. Maslow stelt dat er verband is tussen de bevrediging van belangen en het
welzijn van mensen: Het niet kunnen vervullen van basisbelangen leidt tot een verminderd
welzijn.

56 Zie voor een uiteenzetting van het begrip belang van Zeeland, Kamminga en Barendrecht (2003),
p. 818 e.v.

57
Akhtar (1999), p. 113-151,1999.

58   Maslow (1943), p 370-396.
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Wanneer zich een ramp voltrekt, gaat het vaak om een collectieve en ingrijpende
gebeurtenis, waarbij grote materiele en fysieke belangen worden geschaad of bedreigd.  Het
Hierarchy of needs model van Maslow kan na een ramp dienst doen als theoretisch kader

om eerste hulp en opvang te verlenen.
Een andere en voor de positie van slachtoffers goed bruikbare theorie, afkomstig van

de Human Motivation discipline, is die van Staub, die ook uitgaat van het bestaan van

universele basisbelangen.59 De belangen die Staub onderscheidt zijn veiligheid, effectiviteit
en controle (controle over de eigen veiligheid, controle over levensdoelen en controle over
het kunnen geven van betekenis aan het leven), het belang van een positieve identiteit

(zelfachting), het belang van positieve verbindingen met anderen, het belang van begrip en
realiteit en het belang van onafhankelijkheid/autonomie. Staub stelt echter niet dat er een
hierarchie bestaat in die belangen; hij meent dat alle belangen bevredigd dienen te worden.
Een uitzondering bestaat volgens hem bij het belang van veiligheid, deze dient te allen tijde
en als eerste bevredigd te worden. Het belang van veiligheid kan bij Staub worden gezien

als een basis voor andere belangen. Ook Staub is van mening dat negatieve gebeurtenissen
die bepaalde basisbelangen frustreren, ook van negatieve invloed zijn op het welzijn van
mensen.

Voorts biedt Procedural Justice inzicht in wat mensen beschouwen als een
rechtvaardige procedure. 60 Procedural Justice bestudeert manieren van effectieve en voor
beide partijen bevredigende conflictbemiddeling. Daarbij wordt onderzocht wat door
mensen als een rechtvaardig proces wordt ervaren. Ik kom hier op terug bij de bespreking

van procedurele belangen in hoofdstuk 3, paragraaf 10.61

Hoewel niet direct van invloed, stip ik kort de Restorative Justice theorie aan. 62

Volgens deze visie dienen zowel dader als slachtoffer samen aan herstel te werken van
leed. In tegenstelling tot het huidige Nederlandse strafproces, is het slachtoffer in een
Restorative Justice proces zeer actief betrokken. Restorative Justice stelt niet alleen de
tevredenheid van het slachtoffer als hoofddoel, maar het proces als geheel. Restorative

Justice wordt door aanhangers gezien als een beter alternatief voor slachtoffers dan het
reguliere stra roces, omdat het bestaat uit de volgende componenten: Het slachtoffer krijgt

beslissingsbevoegdheid, er is ruimte voor herstel van het leed en men ambieert

tegelijkertijd rehabilitatie van de dader.

Tot slot kan gewezen worden op de 'Therapeutic Jurisprudence' benadering; deze
discipline vindt haar oorsprong in het rechtsgebied aangaande de geestelijke

gezondheidszorg. Therapeutic Jurisprudence staat voor een interdisciplinaire en empirische

59   Staub (2004), p. 51-84.
60 Thibaut en Walker (1975), Tyler& Thorrisdottir (2003), p. 355-391, zie ook Malsch en Carriere

(1994), p.240-241, die onderscheid maken in uitkomstgerichte en procesgerichte verwachtingen
van slachtoffers van misdrijven.

61 Zie de Cremer en Blader (2006), p. 211-228. De Cremer en Blader noemen Thibaut en Walker
(1975), Bos en Lind (2002), De Cremer en Sedikides (2005), Baumeister en Leary (1995).

62
Strang en Sherman (2003), Walgrave (2004), Sullivan en Tifft (2006).
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bestudering van de impact van wet- en regelgeving, rechtspraak, juridische procedures en
de rol van rechters en advocaten op het emotionele en psychologische welzijn van de
gebruikers van het recht.63 In het bijzonder de rechtsgeleerde Shuman pleitte voor
toepassing van de Therapeutic Jurisprudence invalshoek voor het aansprakelijkheids- en
personenschaderecht.64 Recent vindt ook in Nederland onderzoek plaats naar de
gezondheidseffecten van het schadeafwikkelingsproces.

65

2.3 Wat weten we over de belangen van slachtoffers van rampen?

2.3.1  Belangen van  slachto#ers  in  de eerste weken  na de ramp

In een publicatie over psychosociale nazorg na rampen geven Van der Velden, van Loon,
IJzermans en Kleber een aantal behoeften weer van slachtoffers die acuut na de ramp en in
de eerste weken daarna kunnen spelen:

66

•     Een veilige omgeving;
•        Hereniging of contact met verwanten en dierbaren;

•     Medische zorg bij letsel;
•     De beschikking over middelen voor de bevrediging van basale levensbelangen;
•    Praktische hulp;
• Betrouwbare informatie over het lot van dierbaren;
• Betrouwbare informatie over de ramp, de gevolgen en afwikkeling;
•    Erkenning en aandacht;

•     Een herdenkingsbijeenkomst;
•    Rust, controle en overzicht;
•    Het delen van ervaringen met anderen.

De auteurs stellen dat het kunnen dienen van deze belangen van grote invloed is op het
psychosociale welbevinden en de gezondheid van getroffenen.

67

63 Zie Van Wees en Akkermans (2007), p. 139-141. De 'founding fathers' van deze discipline zijn
David Wexler en Bruce Winick. Van Wees en Akkermans verwijzen naar de website
<www.therapeuticjurisprudence.org> en naar Wexler en Winick (1991). Zie voorts Wexler en
Winick (1996).

64  Zie Van Wees en Akkermans (2007a), die verwijzen naar Shuman (1994), p. 39-77 en Shuman
(2000), p. 880-897. Zie voorts Feldthuysen, Hankivsky en Greaves (2000) p. 66-115.

65 Zie van Wees en Akkermans (2007), p. 103-118. Zie voorts paragraaf 5.
66    Van der Velden, Van Loon 1Jzermans en Kleber (2006) p. 658-663.
67 Zie Van der Velden, van Loon e.a. (2006), p. 659. Zij noemen Benight en Bandura (2004), p.

1129-1148 en Rubin, Brewin, Greenberg e.a. (2005).
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2.3.2 Belangenorganisaties na rampen en hun visie

Naast de publicatie van Van der Velden e.a., is er ook informatie beschikbaar over de visie
van representanten van diverse slachtofferbelangenverenigingen ten aanzien van de

psychosociale opvang na rampen. In de onderzoeksbijlage 3 van het rapport over
'Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende

gebeurtenissen' van de GGZ staan de resultaten van de gehouden groepsinterviews:
68

• Getroffenen hebben in de acute fase na de ramp behoefte aan eerste

psychosociale hulp, dit hoeft niet door professionele hulpverleners te gebeuren.

Het gaat om eerste opvang, in de vorm van 'outreachende' aandacht: Het
aanbieden van een vriendelijk en luisterend oor, zodat slachtoffers hun verhaal

kunnen vertellen;
•    De representanten van de belangenorganisaties geven aan, dat de overheid zoveel

mogelijk openheid dient te bieden rondom de ramp en dat Ministers goed op de
hoogte dienen te zijn van de feiten van de ramp;

• Getroffenen willen in de gelegenheid gesteld worden, om zich aan te sluiten bij

een lotgenotengroep, of zelfhulpgroep;
• Getroffenen hebben na de ramp behoefte aan een aanspreekpunt, waar zij terecht

kunnen met vragen en problemen;
•  Een screening dient niet in de eerste fase na de ramp te gebeuren, sommige

getroffenen kunnen hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst;
• Getroffenen hebben behoefte aan monitoring;
•     De werkgever dient oog te hebben voor een slachtoffer van een ramp, hij dient zo

nodig ondersteuning te bieden bij de verwerking. Indien een schokkende

gebeurtenis plaats vindt op het werk, dient er adequate opvang en ondersteuning
te komen;

•   De overheid dient de getroffenen van rampen te ondersteunen door middel van
activiteiten zoals het identificeren van de getroffenen en het houden van

herdenkingsbijeenkomsten. Dit geldt ook voor Nederlandse slachtoffers van een

ramp in het buitenland;
•  De media dient voor een zorgvuldige, evenwichtige en feitelijke informatie

berichtgeving te zorgen na een ramp. Hiertoe dient een mediaprotocol opgezet te

worden, dat rekening houdt met de belangen van slachtoffers;
• Slachtoffers willen serieus genomen worden, en wensen in alle fasen na de ramp

menselijk behandeld te worden;

68 Zie voor deze belangen bijlage drie van het rapport van de GGZ: 'Multidisciplinaire Richtlijn:
Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende
gebeurtenissen' (2007), p. 81-88.
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•   Er dient ook aandacht te bestaan voor de positie van nabestaanden, naasten en
andere betrokkenen van het slachtoffer.

2.3.3 Onderzoek naar drijfveren van de slachtojIers van 9/11

Tot slot biedt een Amerikaanse publicatie indirect inzicht in de drijfveren van slachtoffers
van de aanslagen    van    11    september 2001. Hierin werd verslag gedaan    van   een
kwantitatieve en kwalitatieve empirische studie naar de beweegredenen van slachtoffers en
nabestaanden voor hun keuze tussen procederen of aanspraak maken op de vergoeding van

het VCF.69
Na  de  aanslagen  van  11  september  2001,  werd aan slachtoffers de mogelijkheid

geboden tot een schadevergoeding uit het 'September 11th Victim Compensation Fund of

2001' (VCF).
Het VCF werd tien dagen na de aanslagen opgericht met de Air Transportation Safety

and System Stabilization Act (ATSSSA).7' Het VCF is mede opgezet vanwege de vrees van
de overheid over het ten onder gaan van de Amerikaanse luchtvaartsector tengevolge van
een stortvloed van aansprakelijkheidsclaims. Daarnaast wilde de Amerikaanse centrale
overheid recht doen aan de slachtoffers en hen volledig schadeloos stellen. Het fonds
keerde 5500 claims uit, waarvan de vergoeding voor gewonde slachtoffers gemiddeld
300.000 dollar bedroeg  en  voor de nabestaanden 1.2 miljoen dollar.7,   In ruil hiervoor
dienden de slachtoffers en nabestaanden hun recht om te procederen op te geven.
Merkwaardig was dat 60% van het totale aantal ingediende claims pas in de laatste maand -
voor de sluiting van de aanvraag van het fonds op 22 december 2003 - werd ingediend; het
schadefonds bestond toen al twee jaar.

2.3.3.1 Onverwachte uitkomsten

In het onderzoek werden met 34 slachtoffers interviews gehouden en vulden 155
slachtoffers een online vragenlijst in.72 De resultaten van dit onderzoek lieten een compleet
ander beeld zien dan men aanvankelijk verwachtte. In eerste instantie werd gedacht dat de
keuze bepaald zou worden tussen: "A classic tradeoff between administrative speed and

69 Zie Hadfield (2007).
70 Dit overheidsfonds moet niet verward worden met het liefdadigheidsfonds 'The September 11 th

Fund', dat de dag van de aanslagen werd opgezet door de New York Community Trust en United
Way ofNew York City, dat naast financiele tegemoetkomingen ook andere vormen van hulp gaf.

71     Zie de website     van het September      11 th Victim Compensation      Fund     of     2001,

<http://149.101.1.32/archive/victimcompensation/>.
72

Zie Hadfield (2007), p. 10. Zie voor de ATSSSA <http://www.treas.gov/offices/domestic-
finance/atsb/hr2926.pdf >.
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efficiency and rolling the dice in court and going for the proverbial pot of gold.„73 Dit bleek

niet het geval.
In de interviews die gehouden werden met respondenten die afzagen van een

vergoeding uit het VCF, werd gevraagd naar hun beweegredenen om te procederen. Als

motieven werden genoemd: a) Willen weten wat er precies was gebeurd, b) wie er - naast

de terroristen - had gefaald in het niet kunnen beperken/voorkomen van zoveel menselijk

leed, c) zodat er geleerd zou kunnen worden van de fouten die volgens de respondenten
door de luchtvaartmaatschappijen, de beveiligingsondernemingen en de overheidsinstanties

waren gemaakt.74 Geen enkele respondent antwoordde dat het belang om te procederen een

financieel belang betrof. 75

De slachtoffers die uiteindelijk de keuze maakten voor een vergoeding van het VCF,
hadden grote moeite met het opgeven van hun recht om te procederen. Ook zij wilden

weten wat er was gebeurd, verantwoordelijke partijen aansprakelijk stellen en ervoor

zorgen dat een ander dit leed bespaard zou blijven. Veel slachtoffers waren van mening dat
naast de aansprakelijkheid van de terroristen, er andere partijen waren aan te wijzen die

hadden gefaald in het voorkomen en/of beperken van zoveel menselijk leed. Bij het
toedelen van verantwoordelijkheid voor de geleden schade werd de verantwoordelijkheid

voor 37% neergelegd bij de terroristen en bij o.a. de president, de inlichtingendiensten, de

luchtvaart- en beveiligingssector en bij de immigratie- en naturalisatiedienst
/grensbewaking.76

De doorslag om uiteindelijk toch voor een vergoeding te kiezen, lag in de volgende

redenen:

•     28.2% vond het emotioneel te zwaar om te procederen;

•  19.6% zag de schadevergoeding van het VCF als een snellere manier om

compensatie te krijgen;
•     12.5% zag in procederen niet wat zij wensten te bereiken;
•     12.2% vond dat het VCF een vorm van 'closure' bood;
•    9.9% zag het als onbehoorlijk om te procederen;

•     7.9% schatte dat de hoogte van de vergoeding uit het VCF hoger zou zijn, dan dat
zij op basis van een civiele procedure zouden ontvangen;

73
Idem, p.21. Hadfield refeeert aan een uitlating van de Special Master (voorzitter) van het Fonds.

74 Idem, p. 23-25.
75   Idem, p. 37.
76

De toedeling van verantwoordelijkheid was als volgt: Voor 8.9% bij de luchtvaartbeveiliging,
voor 5.9% bij de luchtvaartmaatschappijen, voor 6.3% bij het bureau van de Amerikaanse
luchtvaartautoriteiten, voor 2.9% bij de WTC eigenaren/exploitanten, voor 3.6% bij het Congres,
voor  10.8% bij de inlichtingendiensten  (CIA,  FBI, NSA), voor  1.4% bij de gemeente New York,
voor 0.8% bij de bedrijven die de uitrusting van de reddingswerkers verzorgden, voor 0.2% bij de
reddingswerkers, voor 9.3% bij president Bush, voor 5.9% bij ex-president Clinton, voor 0.3% bij
het leger en tot slot voor 6.7 % bij de Immigratie en Naturalisatiedienst en de grensbewaking.
Idem, p. 25-28.
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•       7.0% gaf aan dat zij te verward waren om te begrijpen hoe een civiele procedure

in zijn werk zou gaan;
•     2.7% kon geen advocaat vinden die de zaak aannam.

Respondenten gaven een aantal redenen aan, die ten grondslag lagen aan hun twijfel over
het wel of niet instappen bij  het VCF. De belangrijkste redenen waren:  17.1% was bezorgd
over de rechtvaardigheid van de vergoeding van het fonds, 13.8% zag het VCF als een
'shut up' fonds, 13.3% wilde de verantwoordelijke partijen straffen voor het verlies dat de
slachtoffers leden, en 10.5% was onzeker over de hoogte van het bedrag dat zij zouden
krijgen van het VCF.77 Aan de hand van interviews werd nader ingegaan op deze redenen.
De 19.6% die schadevergoeding van het fonds als een snellere manier zag dan procederen,
gaf in interviews aan, dat de factor tijd een belangrijke rol speelde. Echter, hierin werd niet
gedacht aan misgelopen rente op het bedrag.78 Het ging vooral om vrouwen met kinderen,
die een acute financiEle behoefte hadden en daarom niet zo lang konden wachten.

Daarnaast ging het om mensen, die hadden geschat dat ze wellicht niet meer zouden leven,
zou het tot een uitspraak komen bij een civielrechtelijke procedure.

Daarna dienden respondenten hun mening te geven over de keuze die hen werd
gesteld tussen het VCF of een civiele procedure. 48% van de ondervraagden vond dit
hoogst onbehoorlijk, 84% wenste dat in de toekomst de mogelijkheid om te procederen niet
moest worden afgenomen.

79

59.5% wenste dat in de toekomst het mogelijk moest zijn om een vergoeding te
krijgen, en tegelijkertijd de mogelijkheden tot procederen open gehouden moesten
worden.80 50.4% van de respondenten had graag gezien dat zij naast een vergoeding van het
VCF ook de mogelijkheid kregen om een verklaring voor recht te vorderen over het
onrechtmatig handelen van in hun ogen verantwoordelijke partijen (desgewenst in de vorm

,  81van een 'mini-trial ).   39.5% van de respondenten zou een deel van hun ontvangen
82vergoeding uit het VCF willen wijden aan de kosten voor dit proces.

2.3.3.2  'Information,  Accountability en  Responsive Change'

Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat het de 9/11 slachtoffers niet ging om de keuze tussen
een 'gegarandeerde' vergoeding van het VCF, of een onzekere schadevergoeding door
middel van het instellen van een vordering. Er speelden wezenlijke immateriele belangen,
die maakten dat slachtoffers zo lang twijfelden over het indienen van hun claim bij het

77
Hadfield (2007), p. 34-36. Overigens werd niet geprocedeerd om de - in de ogen van de
gerechtigden - onredelijkheid van de beperkende voorwaarden van het VCF aan te kaarten.

78 Idem, p. 36-38.
79

Idem, p. 48.
80

Idem, p. 53.
81 Idem, p. 56.
82

Idem. p. 56.
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VCF. Deze immateridle belangen bestaan uit a) het belang om informatie te achterhalen,
zodat zij antwoord kregen op de vraag wat er precies met hun dierbare was gebeurd, b) het
ter verantwoording kunnen roepen van de partijen die - in de ogen van de slachtoffers -
mede verantwoordelijk waren voor de omvang en gevolgen van de ramp en c) het belang
van slachtoffers om van de gemaakte fouten te leren, zodat een dergelijke ramp niet iemand

anders kan overkomen. Dit noemt Hadfield de 'responsive change'.  In haar conclusie stelt

Hadfield:

"From the internal perspective of the legal profession, avoiding litigation if
possible and settling if not, is reasonable; the cases that ultimately go to trial
are  'failures  of the system.'  For the potential 9/11 plaintiffs who ultimately
gave up the possibility of trial, trial was seen not as a failure, but as an
opportunity to respond in a meaningful, and particularly civic way to their
losses: By finding out what happened, prompting public judgments about

accountability and playing a role in ensuring that the losses they suffered

were not repeated.
„83

2.3.4 Een vertreklijst van belangen

Op grond van de bovenstaande publicaties kunnen de volgende belangen worden

samengesteld:

•     Zorgen voor een veilige omgeving en het bieden van opvang;
• Hereniging ofcontact met verwanten en dierbaren;

•     Medische zorg bij letsel;
•     De beschikking over middelen voor de bevrediging van basale levensbelangen;

•    Praktische hulp;
• Betrouwbare informatie over het lot van dierbaren;
• Betrouwbare informatie van de media en de overheid over de toedracht, de

gevolgen, de afwikkeling en de beschikbaarheid en locatie van hulp;
• Slachtoffers willen met vragen en problemen terecht kunnen bij 66n loket;

•  Erkenning en aandacht, een menselijke behandeling, serieus genomen willen
worden;

•    Een herdenkingsbijeenkomst;
•    Rust, controle en overzicht;
•    Het delen van ervaringen met anderen;
• FinanciBle compensatie;
• Willen weten wat er precies is gebeurd;

83
Idem, p. 63.
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•    Het voor een publieke instantie ter verantwoording roepen van partijen die in de
ogen van slachtoffers aansprakelijk/verantwoordelijk zijn voor de (gevolgen van
de) ramp;

•    Leren van fouten, zodat anderen niet hetzelfde overkomt (responsive change);
•      Het individueel of collectief iets kunnen aankaarten en ondernemen tegen zaken

van publiek belang (participeren).

In de volgende twee paragrafen ga ik in op onderzoek naar de belangen van slachtoffers

van misdrijven en de letselschadeslachtoffers. Daarbij bespreek ik eveneens hoe een aantal

belangen van slachtoffers van misdrijven in juridische documenten is verankerd, wat ook
weer een aanwijzing is van het gewicht dat aan belangen wordt toegekend.

2.4 De belangen en rechten van slachtoffers van geweldsmisdrijven

2.4.1   De  belangen  van  slachtojfers  van  misdrijven

84Over de belangen van slachtoffers van geweldsmisdrijven is meer bekend in de literatuur.
In 2008 verscheen een systematische literatuurstudie naar de belangen van slachtoffers van
delicten, zoals deze door slachtoffers in 33 geselecteerde kernpublicaties werden
verwoord.85 Ten Boom en Kuijpers inventariseerden op basis van een literatuurstudie onder
meer de volgende belangen:

86

•     Het belang van voedsel en huisvesting;
•     Het belang van veiligheid;

•     Het belang van voorkoming;
•     Het belang van steun bij de verwerking;
•    Het belang van herstel van relaties/mediation;
•     Het belang van het geven van input binnen een strafproces;
•     Het belang van erkenning van de persoon en erkenning van het gebeurde;
•     Het belang om als belanghebbende te worden behandeld;
•     Het belang van het krijgen van toegang tot informatie over de zaak, het justitieel

systeem, de dader, het delict, de motieven, en over de verwerking;
•     Het belang om geconsulteerd te worden, instemming en beslismacht te uiten;
•     Het belang van arrestatie en bestraffing van de dader;

•    Het belang van materieel herstel, zoals compensatie;
•     Het belang van immaterieel herstel, zoals het ontvangen van excuses.

84 Zie Maguire (1985), p. 539-559, Winkel, Spapens en Letschert e.a. (2006), Walklate (2007),
Smale (1980), Goodey (2005), p. 121-152, en Ten Boom en Kuijpers, m.m.v. Moene (2008).

85 Zie het reeds vermelde onderzoek van Ten Boom en Kuijpers (2008).
86 Zie voor een schematisch overzicht idem, p. 54.
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De auteurs plaatsten de door slachtoffers geuite belangen tegen het licht van de bestaande

theorieen en concluderen dat veel geuite belangen vallen onder de bestaande theorieen. Ten

aanzien van de rangorde van behoeften stellen zij dat - onafhankelijk van het delict - vooral

behoefte bestaat aan een luisterend oor, emotionele steun, het belang van bescherming en
veiligheid, het belang van informatie en het belang van het uiten van hun 'voice'.87

Belangen kunnen volgens de onderzoekers delictspecifiek zijn. Dat geldt voor de
nabestaanden van aan een levensdelict overleden slachtoffers en de slachtoffers van

(huiselijke of seksuele) geweldsdelicten. Voor de groep nabestaanden van overleden

slachtoffers geldt dat zij specifiek behoefte hebben aan crisismanagement, omgang met de

media en hulp bij praktische zaken. De slachtoffers van geweldsdelicten hebben, indien de

dader een bekende is, specifiek behoefte aan het herstel van relaties en de wens om de
dader niet te vervolgen. Verder wenst deze groep slachtoffers onmiddellijke veiligheid. Ten

Boom en Kuijpers merken op dat slachtoffers van huiselijk geweld specifiek behoefte

kunnen hebben aan werk of een opleiding, omdat zij in hun eigen inkomen moeten gaan

voorzien.88

2.4.2 Belangen vertaald naar slachtofferrechten

Een aantal belangen van slachtoffers van geweldsmisdrij ven      is op nationaal     en

internationaal niveau vastgelegd in soft law en hard law en vindt hun toepassing binnen de

verschillende fasen van een strafproces.89 Op nationaal niveau werd in december 2007 door

de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend over de verbetering van de positie van het
slachtoffer in het strafproces; dit wetsvoorstel wordt nu at praktisch uitgevoerd.9 In het
wetsvoorstel wordt gestreefd naar een correcte bejegening van het slachtoffer in het
strafproces en worden verbeteringen voorgesteld ten aanzien van het recht van informatie

inzake de aanvang en voortgang  in  een zaak tegen de verdachte  (art.  51 a  Sv),  en het recht

om kennis te nemen van de voor het slachtoffer belangrijke processtukken (art. 5 lb Sv).

Ook is daarin het al bestaande spreekrecht opgenomen in art. 5 le Sv.
Daarnaast is bij amendement de mogelijkheid tot een voorschotregeling opgenomen

in de wet voor slachtoffers en nabestaanden van gewelds- en zedenmisdrijven (voorstel tot

wijziging van art. 36f Sr)." Op deze manier kunnen slachtoffers een voorschot krijgen op
de door hen te ontvangen schadevergoeding.

87 Ten Boom en Kuijpers (2008), p. 57
88   idem. p. 56.
89 Van Strien (2001), p. 233-274. Met de verschillende fasen worden de politiefase, de OM fase, de

fase van de terechtzitting en de nazorgfase bedoeld. Zie over de ontwikkeling van de emancipatie
van het slachtoffer binnen het strafproces Groenhuijsen (2008), p. 121-145.

90 Voorstel van wet, Kamerstukken 11, 2004-2005,30143, nr. 3.
91 Kamerstukken 11, 2007-2008, 30143, nr. 24 en 30143 C en zie ook het WODC onderzoeksrapport

van Van Wingerden, Moerings en Van Wilsem (2007).
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Hoewel het spreekrecht voor slachtoffers nu ook in het wetsvoorstel ter verbetering

van de positie van het slachtoffer in het strafproces, bestond dit recht al door de komst van

de wet spreekrecht voor slachtoffers van 1 januari 2005.92  De wet beoogt om slachtoffers

te laten participeren in het strafproces en voorziet in een spreekrecht voor slachtoffers en

nabestaanden van geweldsmisdrijven waarvoor 8 jaar gevangenisstraf - of meer - kan
worden gegeven:3 Dit betekent dat zij ter terechtzitting hun verhaal mogen doen over de

impact van het misdrijf op hen. De rechter kan daarna vragen stellen. Hiermee is het
slachtoffer een 'voice' verleend in het strafproces.

Op Europees en internationaal niveau zijn de slachtofferbelangen neergelegd in 'hard
law', zoals bindende verdragen, convenanten en protocollen op Europees en internationaal

niveau, en in 'soft law', zoals niet bindende verklaringen, 'good practices', aanbevelingen
en richtlijnen.94 De UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and

Abuse ofPower van 1985 vormt het meest bekende document.95

Op Europees niveau bestaat de Aanbeveling van de Raad van Europa van 1985 over

de positie van het slachtoffer in het raamwerk van strafrecht en strafproces.96 Ook het

juridisch bindende EU Kaderbesluit van de Raad van 15 maart 2001 betreffende de status

van het slachtoffer in de strafprocedure is van groot belang.
97

De Aanbeveling 2006 (8) van de Raad van Europa betreffende de bijstand aan
slachtoffers van misrijven - hierna Aanbeveling - is tot stand gekomen op 14 juni 2006. 
Art. 3 van de Aanbeveling geeft slachtoffers een recht op medische, materiele en

psychosociale bijstand, zowel in de acute fase na het misdrijf, als op de middel en lange
termijn. Deze bijstand dient te worden geleverd in een taal die het slachtoffer begrijpt.
Volgens art. 3.3 van de Aanbeveling dienen slachtoffers beschermd te worden tegen het

risico van secundaire victimisatie. Voor hen die in het bijzonder kwetsbaar zijn, dienen

bijzondere voorzieningen te worden getroffen, afgestemd op de situatie van het slachtoffer

(art. 3.4 Aanbeveling).
Ook hebben slachtoffers recht op een van overheidswege toegekende

tegemoetkoming voor:   a) De kosten van een medische en/of psychologische behandeling,

92 Kamerstukken 11 2004-2005,30 143, nrs. 1-5. Zie voor het wetsvoorstel nr. 2.
93 Zie Van Strien (1999), p. 263-565. Gelijktijdig met de wet werd ook de Aanwuzing Spreekrecht

en schriftelijke slachtofferverklaring van het College van procureurs-genemal ingevoerd.
Slachtoffers kunnen als een alternatief voor de mondelinge verklaring, ook een schriftelijke
slachtofferverklaring indienen.

94 Zie o.a. het Verdrag van de Raad van Europa inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van

misdrijven van  1983, de Resoluties van de Raad van Europa van  1985  en  1987, de Verklaring van
de Assemblee van de Verenigde Naties inzake de Rechten van slachtoffers van misdrijven en
machtsmisbruik, het Kaderbesluit van de Europese Raad van 15 maart 2001 inzake de status van
het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure, en de UN/van Boven Principles van 16 december
2005. Zie voor een goed overzicht Groenhuijsen en Letschert (2006), p. 4-13.

95 Zie A/res/40/34.
96 Zie R(85)11.
97 Zie 2001/220/JBZ, Publicatieblad L 82 van 22 maart 2001 p. 0001-0004.
98 Zie het verklarende rapport van  14 juni 2006, CM (2006) 61 Addendum.
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b) het inkomensverlies, c) de begrafeniskosten en d) de onderhoudskosten van

nabestaanden. De Aanbeveling stelt tevens dat een tegemoetkoming dient te worden

gegeven voor geleden immaterille schade. (art. 8 Aanbeveling).
De Aanbeveling gaat uitgebreid in op de toegang tot en de inhoud van informatie (art.

6 Aanbeveling):

"When an offence has been reported to law enforcement or criminal justice

agencies, the information provided to the victim should also include as a

minimum: I. The procedures which will follow and the victims' role in these

procedures; II. how and in what circumstances the victim can obtain

protection; III. how and in what circumstances the victim can obtain

compensation from the offender; IV. the availability and, where relevant, the

apply for state compensation, if eligible. Art. 6.5 van de Aanbeveling stelt
cost of: a) Legal advice, b) legal aid or c) any other sort of advice; V. how to

verder dat: "States should ensure in an appropriate way that victims are kept

informed and understand: The outcome of their complaint; relevant stages

in the progress of criminal proceedings; the verdict of the competent court
"

and, where relevant, the sentence.

Slachtoffers zouden volgens de Aanbeveling tevens de mogelijkheid moeten krijgen om

aan te geven dat zij er geen behoefte aan hebben om dergelijke informatie te ontvangen.

Tot slot behartigen nationale en Europese slachtofferorganisaties de belangen van
slachtoffers. Zo heeft de overkoepelende slachtofferorganisatie 'Victim Support Europe', -
voorheen genaamd het 'European Forum for Victim Services' - statements uitgevaardigd
betreffende de rechten van slachtoffers van misdrijven.

99

Hierin zijn onder andere de volgende slachtofferrechten opgenomen:

•     Het recht op een respectvolle behandeling en erkenning van het slachtoffer; 100

• Het recht op het ontvangen van informatie over de voortgang van het
strafproces;

lot

99     Het gaat om de 'Statement of Victims' Rights in the Process of criminal justice van 17 september

2001, de Statement of Victims' Rights to standards of services van 6 september 2001, een
document aangaande The Social rights of victims of crime van 8 augustus 2001 en het in mei
uitgebrachte Statement on the Position of the Victim within the Process of Mediation. Zie voor
informatie <http://www.euvictimservices.org/> Slachtofferhulp Nederland is aangesloten bij deze
organisatie en ook Groenhuijsen (2004), p. 39-47.

100 De term 'erkenning' is niet opgenomen in de Nederlandse wet. Ook het goedgekeurde

wetsvoorstel ter verbetering van de positie van het slachtoffer spreekt niet over erkenning, maar

over een correcte bejegening  (zie  art.  5 1 a).  Ook  niet  alle internationale documenten spreken  over
een recht van erkenning. De Aanbeveling 2006 (8) van de Raad van Europa spreekt over 'een
respectvolle en correcte bejegening en op maatregelen die respect en erkenning bewerkstelligen'.
De Verklaring van het EFVS spreekt over een recht op erkenning van de maatschappij voor de
gevolgen van het misdrijf.
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•  Het recht op het geven van informatie aan de justitiale autoriteiten die
beslissingen nemen over de verdachte/veroordeelde;

•    Het recht op juridische bijstand, onafhankelijk van de financitle positie van het
slachtoffer;

•     Het recht op bescherming, privacy en fysieke veiligheid;
•      Het recht op een schadevergoeding van de veroordeelde of een tegemoctkoming

van de Staat;
··   103

102

•     De behandeling van de strafzaak binnen een redelijke termijn;
•        Het recht op kwalitatief goede slachtofferhulp.

2.5 De belangen van letselschadeslachtoffers in het aansprakelijkheidsrecht

2.5.1  Nederlands verkennend onderzoek

In 2007 kwamen de eerste resultaten beschikbaar van een door de VU uitgevoerd -
verkennend - onderzoek over de belangen van letselschadeslachtoffers binnen het
aansprakelijkheidsrecht. De onderzoekers interviewden 61 slachtoffers. Het ging om

104

slachtoffers van een medische fout, verkeersslachtoffers, slachtoffers van

arbeidsongevallen, slachtoffers met een whiplash en de nabestaanden van overleden
slachtoffers. Daaruit volgden deze resultaten:

•  Meer dan de helft van de geinterviewde slachtoffers wenste een financiele

compensatie;
105

•     Men wenste dat de wederpartij aansprakelijkheid toegafen erkende (erkenning);
•    Men wilde met een procedure de wederpartij laten beseffen en voelen dat zij een

fout hadden gemaakt (erkenning);
• Men wilde de wederpartij manen tot medeleven en desgewenst excuses

aangeboden krijgen (erkenning);
•     Men wilde niet boeten voor de fout van een ander;
•    Men vond dat men recht had op compensatie;

101 Art. 6 van de Aanbeveling 2006(8).
102 Zie ook het verdrag van de Raad van Europa betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers

van geweldsmisdrijven  van  1983  (Trb.  1984, nr.  2) en Richtlijn 2004/80/EG van  de Raad van  29
april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Publicatieblad L
261 van 6.8.2004).

t03   Ziede Verklaring van het EFVS van  1996.
104 Het onderzoek behelsde een literatuurstudie, het houden van focusgroepsbijeenkomsten en het

interviewen van slachtoffers. Zie Huver, Van Wees, Akkermans en Elbers (2007). Deel 2 van het
onderzoek volgt nog.

105 Zie het onderzoek, p. 55-67. Zie voor de behoefte van naasten aan de vergoeding van
affectieschade hoofdstuk vier.
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•    Men wilde voorkomen dat een ander in de toekomst met een dergelijke fout zou
worden geconfronteerd.

In mei 2008 werd een onderzoek van de Ombudsman gepubliceerd, over slachtoffers en
nabestaanden van een medische fout. 685 mensen vulden een volledige enqutte in. Het
betrof in de meeste gevallen slachtoffers waarbij een verkeerde diagnose (25,3%) was
gesteld  of aan  wie een verkeerde behandeling was gegeven  (22,7%).:06    In dit onderzoek
kwam ook naar voren dat 28,5% het geheel eens was met de stelling dat erkenning van de
fout door de hulpverlener belangrijker was, dan het verkrijgen van een
schadevergoeding. "7   16,5  %  was  het  daar  mee  eens; 27,5% stond neutraal tegenover  de

stelling,  11,3% was het niet eens met de gepresenteerde stelling en  16,2 %  was het daar in
het geheel niet mee eens. In totaal komt dit neer op 45% van de patienten, die erkenning
belangrijker vinden dan geld. Een kwart gaf aan beide doelen belangrijk te vinden. 108

Verder kwam ook uit dit onderzoek naar voren dat patienten primair willen weten wat er

gebeurd is en welke gevolgen dit voor het functioneren van een patient heeft. 109

2.5.2 Internationaal onderzoek

2.5.2.1 Slachtojfers van een ongeval

Huver e.a. verwijzen in hun studie ook naar Amerikaans onderzoek naar de motieven van
2270 ongevalslachtoffers om te procederen: 110

•  "Het bestaande systeem (tort law) brengt mee dat het indienen van een
aansprakelijkheidsclaim de enige manier is om geld los te krijgen";

•    "Als iemand schade veroorzaakt, moet hij deze vergoeden";
•       "Het was noodzakelijk een ander aan te spreken omdat ik zelf geen middelen heb

om de schade te dekken".

Een minderheid gaf aan, te procederen omdat zij de aansprakelijk gestelde partij wilden
dwingen om in de toekomst voorzichtiger te zijn, hun verhaal wilden doen, het besef dat

een verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding zou uitkeren, de overtuiging dat het
aansprakelijkheidsrecht het meeste zou opleveren.

Ander onderzoek van Sabry en Dunbar uit 2004 geeft nog een aantal redenen/factoren
waarom mensen willen procederen/claimen.'" Sabry en Dunbar noemen ten eerste  de

106 Zie het rapport van de Ombudsman, gepubliceerd in mei 2008.
107

Idem. p. 40.
108  Idem, P' 53.
109

Idem, p. 58.
110

Zie Huver e.a. (2007), p.  27-28, die verwijzen naar Hensler, Marquis, Abrahamse, e.a.,   ( 1991)."' Zie Sabry en Dunbar (2004).
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perceptie van het slachtoffer over de fout of oorzaak van het letsel en de perceptie over de
ernst van het letsel. Mensen die iemand verantwoordelijk houden voor hun letsel, zijn 4,5
keer vaker geneigd om te procederen. Daarbij vormt perceptie over de 'fout' een belangrijk

gegeven, het gaat niet om de daadwerkelijke ernst van het letsel, maar om de perceptie van
het slachtojIer over de eventuele verantwoordelijkheid dan wei aansprakelijkheid voor zijn
letsel. Ten tweede noemen zij het type ongeval waar een slachtoffer door is getroffen; deze

factor is ook van invloed op de beslissing om te procederen. Tot slot noemen zij het
opleidings- en inkomensniveau als een factor in de te maken beslissing over het instellen

van een vordering. Deze factoren achten Sabry en Dunbar van negatieve invloed op het
claimgedrag.

2.5.2.2 Slachto#ers van een medischefout

Tevens verwijzen Huver e.a. naar een in de 'The Lancet' in 1994 gepubliceerd onderzoek

over de motieven van patianten van een medische fout."2 De respondenten dienden aan te

geven welke reden voor hen doorslaggevend was om te procederen. Uit de antwoorden
kwamen vier hoofdcategorieen van redenen, in volgorde van belangrijkheid:

•    Men wilde er met het starten van een procedure voor zorgen dat de 'standards of
care' in het vervolg zouden worden nageleefd, dat er zou worden geleerd van de
fout en dat een ander zoiets niet zou overkomen;

•     Men wilde eerlijke en oprechte uitleg over wat er gebeurd was;
•     Men wilde schadevergoeding en de erkenning dat er sprake was van nalatigheid;
•     Men wilde het medische personed ter verantwoording roepen.

De respondenten gaven onder overige redenen aan dat a) er niet naar hen werd geluisterd,
b) zij het gevoel hadden dat ze werden behandeld als zijnde labiel, c) het zou gaan om een

vermijdbare fout, d) zij zich verraden en in de steek gelaten voelden en e) (de
nabestaanden) ze dit verschuldigd waren aan de overledene. Op de vraag, of iets de
respondenten had kunnen weerhouden van het procederen, antwoordde 41.4 % bevestigend.
Daarvoor bestonden meerdere redenen. 37 respondenten antwoordden, dat indien   er  een

uitleg en excuses kwamen, zij niet hadden geprocedeerd. 25 respondenten antwoordden, dat

zij niet hadden geprocedeerd, indien er een correctie van de fout plaatsvond. 17
respondenten zou niet hebben geprocedeerd, indien hen een vergoeding was aangeboden.

113

112
Zie Huver e.a. (2007), p, 28-29, die verwijzen naar Vincent, Young, en Phillips (1994), p. 1609-
1613.

113 Het zou interessant geweest zijn, indien er onder de respondenten werd onderzocht, of zij na
afloop van de procedure het gevoel hebben gekregen dat de eigenlijke motieven, wensen of
belangen zijn vervuld binnen die procedure.
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2.5.2.3 Misverstanden over de belangen van slachto#ers?

Relis geeft in haar publicatie aan dat immateriele motieven voor slachtoffers/nabestaanden

van een medische fout ten grondslag liggen aan het instellen van een vordering. 114

Slachtoffers procederen primair om immateriele motieven: "Its about principles, not
money!" Primaire redenen voor slachtoffers/nabestaanden om te procederen waren a) dat
het maken van een fout wordt erkend en dat artsen de verantwoordelijkheid nemen voor

gemaakte fouten (59%), b) een ander een dergelijke gebeurtenis willen besparen (59%), c)

antwoord op de vraag waarom zoiets heeft kunnen gebeuren (53%), d) retributie Gil%) en

e) het krijgen van excuses (41%). Secundair wensen zij erkenning van hetgeen hen is
overkomen (35%) en bestraffing (24%).

Tevens heeft Relis onderzoek gedaan naar wat de advocaten van patitnten en de
advocaten van de wederpartij (artsen en ziekenhuizen) beschouwden als belangen van
slachtoffers. Er bleek een significant verschil te bestaan in wat deze groep beschouwde als

motieven om te procederen en wat de slachtoffers zelf aangaven. Bij de groep advocaten

van artsen werden als primaire redenen financitle motieven aangevoerd (90%), het motief
dat slachtoffers primair antwoord wilden stond  op de tweede  plek  met  10%. De advocaten

van ziekenhuizen meenden dat er primair werd geprocedeerd uit financiele motieven
115

(67%). De advocaten van de slachtoffers gaven tevens aan dat het volgens hen voor

slachtoffers primair om geld ging (67%), maar erkenden ook dat er secundaire redenen

aanwezig zouden kunnen zijn, zoals het krijgen van antwoord (25%) en erkenning

(25%).'16
Relis concludeert: "However, based upon the premise that the law and its workings

must exist for the benefit of laymen rather than for that of legal actors, this article implicitly
argues that conceptions of the meaning of litigation processes within the civil justice
system must be broadened to include litigants' extra-legal needs."117 Zij doet voorstellen

om de dialoog aan te gaan met slachtoffers vanuit een conflictoplossende visie
(bijvoorbeeld het starten van een mediation traject voorafgaande of tijdens de procedure). 118

Ook stelt zij dat juridisch onderwijs en de beroepspraktijk beter doordrongen moeten zijn
van het feit dat het bij juridische geschillen in belangrijke mate gaat om de verwezenlijking
van immateriele behoeften. 119

114 Zie Relis (2007).
11 S    Overige   redenen    waren    het   vinden   van    antwoorden   en het krijgen van erkenning (beiden

25%).Idem, p. 13.
116  Idem, p. 17-19.
117  Idem, p. 46-47.
1 18   Zie  ook de Nederlandse Gedragscode behandeling letsetschade  uit  2006 van Barendrecht  e.a.

(2006), over goede praktijken bij het regelen van schade. Zie over dit onderwerp voorts hoofdstuk
4.

119  Rel is (2007), p. 47-48.
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2.6 De impact van een ramp op slachtoffers

2.6.1 De algemene gevolgen van een ramp

Een ramp zorgt ervoor dat mensen worden geconfronteerd met een ernstige verstoring van
de veiligheid van hun leefomgeving, het gaat om normale mensen die volkomen
onverwacht - zonder dat zij enige vorm van controle hebben - een ingrijpende en abnormale

gebeurtenis meemaken. Een ramp heeft op de eerste plaats voor de directe en indirecte

getroffenen een eigen en unieke emotionele, financitle en gezondheidsimpact. Daarnaast
kan - indien een ramp een bepaald gebied treft - ook de gemeenschap als zodanig worden

getroffen door het verlies van infrastructuur, cruciale bronnen en de mogelijk abrupte
verstoring van sociale structuren.120 Die impact op een collectief moet -zeker daar waar het

gaat om man-made rampen - niet worden onderschat. Wanneer verwijtbaar of opzettelijk
handelen de oorzaak vormt van een ramp, is de impact nog groter. In het geval van een
grootschalige terroristische aanval worden niet alleen de directe en indirecte slachtoffers
geraakt, maar ook het brede publiek.

121

Man-made rampen zijn tevens te kwalificeren als grote schadegebeurtenissen, waarbij
het vaak gaat om gecumuleerde schade op een aantal terreinen. Bij de Vuurwerkramp
Enschede en de Bijlmerramp ontstond zowel zaak- en economische, als
gezondheidsschade. Tengevolge van de Nieuwjaarsbrand ontstond vooral aanzienlijke

gezondheidsschade door de brandwonden van de jonge slachtoffers. Bij natuurrampen gaat
het, in tegenstelling tot de buitenlandse natuurrampen, in Nederland tot nu toe enkel om
aanzienlijke zaak- en economische schade.

Na een ramp kunnen een aantal fasen worden onderscheiden. 122 In de 'impact fase' na
een ramp, die gaat over de eerste 24-36 uur, staat vooral het bieden van steun en de eerste
hulpverlening centraal.123 Daarna volgt de zogenaamde 'honeymoonfase', waarin gevoelens
van verbondenheid tussen niet-getroffenen en getroffenen de boventoon voeren en een vaak
'overactieve' hulpverlening in werking treedt. De 'desillusiefase' treedt ongeveer drie124

weken na de ramp in. Het leven voor niet-getroffenen gaat weer door, maar voor de
getroffenen niet; zij voelen zich aan hun lot overgelaten. Vaak treden in deze fase
gevoelens van intense vermoeidheid op. Het massale medeleven van het publiek met de
slachtoffers lijkt plaats te maken voor het idee dat de slachtoffers klagers zouden zijn en

120 Zie voor verdere verwijzingen Picou, Marshall en Gill (2004), p. 1493-1522 en Couch en Kroll-
Smith (1985), p.564-575.

121
Galea, Vlahov, Resnick, Ahern, e.a. (2005), p. 514-524, Galea, Vlahov en Resnick (2005), p.
107-115.

122 Zie voor een bespreking van de verschillende fasen Gersons, Huijsman-Rubingh en Olff (2004),
p. 1426-1431.

123  Idem, P 1426-1427.
124 Idem, p. 1427.
34



De belangen van slachtoffers van rampen

enkel uit zijn op financiele compensatie. 125 In de 'reintegratiefase' pakken slachtoffers hun

leven weer op. Deze fase kan lang op zich laten wachten, omdat het intreden hiervan

afhangt van de negatieve gevolgen van de ramp en de schadebeperkende maatregelen die
worden genomen om deze tegen te gaan.

126

2.6.2 De psychische gevolgen van een ramp

2.6.2.1   Victimisatie  na  rampen

De literatuur neemt algemeen   aan dat rampen stressvolle gebeurtenissen   zij n en kunnen

zorgen voor psychisch disfunctioneren. Het psychosociale welzijn na een ramp wordt127

bepaald door een aantal factoren. Op de eerste plaats kunnen slachtoffergebonden factoren

(leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, de mentale conditie voor de ramp en de
gehanteerde levensvisie) een rol spelen, maar ook factoren die inherent zijn aan een ramp,
zoals de aard van de ramp128, de duur van de ramp, de gevolgen van de ramp (financitble

impact, het verlies van communicatie- en infrastructuur, het verlies van sociale structuren)
Los van de schade aan lijf en goed is het normaal dat getroffenen na een ramp

stressreacties vertonen.129 Vaak verdwijnen deze stressklachten bij betrokkenen. Uit recent

onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de getroffenen van een ramp zelfredzaam is en

zelfop zoek gaat naar hulpbronnen.
130

Er is sprake van victimisatie wanneer de ramp materiele (objectief meetbare schade)
en/of immateriBle gevolgen (op het mentale niveau) heeft. De immateriele gevolgen kunnen

bestaan uit het optreden van gevoelens van angst, het verlies van vertrouwen en

vervreemding    van de maatschappij. De psychische gevolgen kunnen zich uiten    in
gevoelens van het verlies aan veiligheid en controle, verdriet en woede, of het optreden van

concentratieverlies. Ook kan gecompliceerde rouw ontstaan door het verlies van dierbaren.

Voorkomende stoornissen na rampen zijn de posttraumatische stressstoornis (PTSS)'31,

depressie en een angststoornis.
132

125  Idem, p. 1427.
126  Idem, p. 1427.
127  Figley (1985), p. 398-416. Norris e.a. (2002), p. 240-260.
128 Norris e.a. wijzen er echter op dat voorheen werd gedacht dat technologische rampen een

ernstigere negatieve impact veroorzaken dan natuurrampen. Deze vooronderstelling is huns
inziens niet meer juist, omdat dit afhangt van het land waarin een ramp plaatsvindt. Zo blijkt dat
natuurrampen in ontwikkelingslanden tot ernstigere, negatieve effecten leiden dan in vergelijking
met andere typen rampen.

129 Zie Bonnano (2004), p. 20-28, Bonnano (2005), p. 135-138, Vd Velden, Eland, 1Jzermans en
Kleber (2006), p. 658-663.

130 Onder zelfredzaamheid dient te worden verstaan het zel f kunnen uitvoeren van schadebeperkende

handelingen na een ramp. Zie bijvoorbeeld Perry, Lindell (2003) p. 49 en zie Ruitenberg en
Helsloot (2004).

131 Volgens de American Psychiatrist Association (APA) is er sprake van PTSS wanneer 1) sprake is
van blootstelling aan een traumatische en beangstigende gebeurtenis, 2) er sprake is van een
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Die stoornissen kunnen zich niet alleen voordoen bij de direct getroffenen, maar ook
bij de vaak grote groep van indirecte getroffenen, zoals reddingswerkers en ooggetuigen.

Bepaalde slachtoffergroepen kunnen kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van ernstige

psychische klachten; het gaat dan om slachtoffers van middelbare leeftijd, slachtoffers met
een psychiatrisch verleden, minderheden, vrouwen, kinderen en reddingswerkers.
Daarnaast hangt het ontwikkelen van psychopathologie af van het trauma zelf (impact,

duur, ernst, vorm van de ramp) en posttrauma factoren (afwikkeling van de ramp).
133

Met het probleem van victimisatie tengevolge van een ramp speelt het risico van
secundaire victimisatie. Hiervan is sprake wanneer materiele en immateriele schade intreedt

bij de afwikkeling van de ramp. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij de juridische afhandeling van
een ramp, die voor gevoelens van intense stress en onzekerheid kunnen zorgen.

134

Psychische gevolgen van de Bijlmerramp
Bij de Bijlmerramp overleden 30 mensen. Maar weinig mensen raakten fysiek gewond,
echter in de nasleep van de Bijlmerramp (1992-1999) rapporteerden duizenden mensen

dat zij lichamelijke klachten hadden na de ramp. Bij een aantal van deze mensen werd
een auto-immuunziekte geconstateerd, andere klachten waren huiduitslag,
slapeloosheid, ademhalingsproblemen, geheugenverlies, concentratieverlies of
chronische moeheid. Een aantal van deze klachten konden worden toegeschreven aan

PTSS, de meeste klachten werden echter gekwalificeerd als lichamelijk onverklaarbaar

(ook wel het Bijlmermeer syndroom genoemd, of LOK). Door onderzoekers wordt de
rol van de media bij de nasleep van de Bijlmerramp in verband gebracht met de
lichamelijke klachten. In de media zou veelvuldig over de aanwezigheid van mogelijk
gevaarlijke stoffen aan boord van het vliegtuig zijn gespeculeerd. 135

Psychische gevolgen van de Legionella uitbraak
Bij de Legionella uitbraak raakten meer dan 200 mensen besmet met Legionellose. 32
mensen verloren het leven. Driekwart van het totale aantal getroffenen was 55 jaar of
ouder. Door besmetting met Legionellose kan 'Pontiac Fever' optreden of, in het ergste

herbelevenis van de gebeurtenis in bijvoorbeeld flashbacks of nachtmerries, 3) indien er
vermijdend gedrag optreedt die heropleving van het trauma zouden kunnen betekenen, 4) indien
een toenemende mate van opwinding kan worden vastgesteld, dat zich uit in slaap- en
concentratieproblemen en gevoelens van irritatie en 5) de symptomen dienen meer dan een
maand aanwezig te zijn. Zie de website van de American Psychiatric Association <
www.psych.org >.

132

Norris e.a. (2000 en 2002).
133 1dem, p. 243.
114 Zie hierover de ervaringsdeskundige Ten Hove (2002). Ook werd de lange nasleep van de

Bijlmerramp door veel slachtoffers ervaren als 'een ramp na de ramp'. Zie verder Raphael en Gill
(2007), p. 613-632 en Page en Wessely, (2006), p. 647-648.

135 Zie Vasterman, IJzermans en Dirkzwager (2005), p. 107-114.
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geval de Veteranenziekte ontstaan. Een groot aantal van de patienten verbleef in
ziekenhuizen, sommigen daarvan brachten een aantal dagen door op de IC.

Meer dan de helft van de getroffenen rapporteerde acht maanden na de uitbraak
ernstige fysieke, sociale en mentale problemen te hebben. Uit een vervolgonderzoek
van 2004 bleek dat van de 78 ondervraagden bijna 90% last had van een slechte
mentale gezondheid, 91,4% zich ernstig beperkt voelde in sociale functies en 65,2%
gaf aan met ernstige emotionele problemen te zitten. 136

Psychische gevolgen van de Vuurwerkramp Enschede
De Vuurwerkramp kostte   aan 22 mensen het leven, bijna 1000 mensen raakten

gewond. Tengevolge van de Vuurwerkramp werd de wijk 'Roombeek' verwoest. Ruim
900 mensen verloren hun woning en persoonlijke bezittingen.  Vijf jaar na  de  ramp
gaven veel mensen aan dat zij nog last hadden van stressklachten, slaapproblemen,
angststoornissen, depressies, rugpijn, maagpijn, hypertensie en diabetes. Deze klachten
kwamen vaker voor bij getroffenen dan niet-getroffenen.

137

Psychische gevolgen van de Nieuwjaarsbrand Volendam
Tengevolge van de Nieuwjaarsbrand in caft 'Het Hemeltje' stierven 14 jongeren en
liepen meer dan 260 jongeren (ernstige) brandwonden op. De getroffenen met
brandwonden hadden last van lange termijn dermatologische problemen,
ademhalingsmoeilijkheden en spierklachten. Ook hadden zij op de lange termijn last
van mentale klachten. Dit gold zowel ten aanzien van getroffenen met, maar ook voor

degenen zonder brandwonden 138

Vijf maanden na de ramp werden zelfgerapporteerde symptomen als angst,
depressie en concentratieverlies gemeld.'39 Een jaar later verbeterde dit, de verschillen
werden kleiner. Een onderzoek van Nivel over de situatie vijfjaar na de ramp laat zien
dat jongeren (degenen met brandwonden en jongeren die zonder brandwonden de ramp
overleefden) de huisarts vaker bezochten dan anderen. Ook de ouders van de
getroffenen rapporteerden meer psychische klachten en chronische aandoeningen dan
de ouders van niet-getroffenen.

140

136

Zie Lettinga (2003) en ook Van de Velden en Kleber (2000).
137

Uzermans, Dirkzwager, Kerssens, Cohen-Bendahan en Ten Veen, (2006).
138 Bij de getroffenen zonder brandwonden namen deze het jaar na de brand weer af.
139 TNO Preventie en Gezondheid verrichtte aanvankelijk onderzoek naar een

schoolgezondheidsprogramma onder klas twee van een middelbare school in Volendam, twee
andere scholen dienden als controlegroep. Na de Nieuwjaarsbrand werd het onderzoek voorgezet
om de invloed van de ramp op de psychische gezondheid van de Volendamse jongeren
(waaronder 31 direct getroffenen, indirect getroffenen en overige Volendamse jongeren) te
onderzoeken. Daarbij bleven de twee andere scholen als controlegroep aan. Zie Reijneveld,
Crone, Verhulst en Verloove-Vanhorick (2003), p. 691-696.

140 Zie het NIVEL eindrapport van Dom, Ten Veen en 1Jzermans (2007).
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2.6.2.2  De mentale impact van terrorisme

Voor wat betreft de rampspecifieke consequenties stellen Norris en anderen dat rampen met
een gewelddadig karakter (terrorisme, ander collectief geweld) over het algemeen kunnen
leiden tot meer en ernstigere psychische/psychiatrische aandoeningen, zoals PTSS, maar
bijvoorbeeld ook gecompliceerde rouw.14' Dit heeft te maken met de aard (het opzettelijk
schade toe willen brengen) van terrorisme, maar ook met het feit dat na een terroristische

142
aanslag de angst voor nieuwe aanslagen toeneemt.

Ten aanzien van de aard van de ramp zorgt terrorisme voor het veroorzaken van angst
en horror. Terroristen maken met het beramen van een grootschalige aanslag geen
onderscheid in menselijke doelwitten, zij slaan vaak willekeurig toe. Dit zorgt ervoor dat
directe en indirecte slachtoffers een acuut gevoel van hulpeloosheid en angst ervaren en
moeite hebben om de gebeurtenis een plaats te geven. Bovendien is in het geval van
terrorisme de gehele maatschappij een potentieel slachtoffer; PTSS kan ook optreden bij
mensen die fysiek niet betrokken waren bij de aanslag.

143

Daarnaast kan bij nucleair, biologisch of chemisch terrorisme (NBC-terrorisme) het
fenomeen van 'worrying well' optreden, waarbij een grote hoeveelheid mensen symptomen
vertoont van blootstelling aan NBC terrorisme, maar hier niet daadwerkelijk aan is
blootgesteld. 144

2.6.3 Met een ramp leren omgaan

Het omgaan met een ingrijpende gebeurtenis en het daarbij behorende verlies wordt
'coping' genoemd. 145 De verschillende tactieken en activiteiten die worden ondernomen als

reactie op een crisis, worden ook wel coping mechanismen genoemd. Onderzoek laat zien

dat slachtoffers op verschillende wijze omgaan met een schokkende gebeurtenis;
afhankelijk van de gebeurtenis, de overige omstandigheden na een gebeurtenis en op grond
van kenmerken van het slachtoffer zelf. 146

141

Norris e.a. (2000 en 2002), p. 244 en Neria, Gross, Litz, Maguen e.a (2007), p. 251-262,
P fefferbaum, Call, Lensgraf e.a.  (2001), p.  19-24.

142

Breckenridge en Zimbardo (2007), p. 69-80.
143 S. Galea, Vlahov, Resnick, Ahern, Susser e.a., (2003), p. 514-524 en Miguel Tobal, Cano-Videl,

Gonzales-Ordi (2006), p. 69-80.
144

Zie Pastel (2001), p. 44-46. Dit fenomeen deed zich overigens ook voor na de Bijlmerramp, toen
speculaties de ronde deden over het mogelijk aanwezig zijn van verarmd uranium in het vliegtuig.
In Nederland wordt dit verschijnsel gekwalificeerd als Lichamelijk Onverklaarbare Klachten
(LOK). Zie de onderzoeken van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB) uit
2004, te raadplegen op <www.movb.nl>.

145 Zie voor meer informatie over coping Archer (1997), p. 83 e.v.
146 Factoren die van invloed kunnen zijn: Geslacht, etniciteit, leeftijd, culturele en sociale inbedding

en algemeen persoonlijk functioneren een rol. Overige factoren zijn de perceptie van de ramp, de
perceptie over zichzelf en hun wereldbeeld. Zie Ursano, McCaughey en Fullerton (red.), (1995).
Zie ook Houston, (1978), p. 373-400.
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Hoewel ieder slachtoffer zijn eigen strategie ontwikkelt, blijken bepaalde stijlen van
coping beter bij te dragen aan verwerking en herstel dan dat andere doen. Zo staan

cognitieve, emotionele, sociale, gedragsmatige en existentiele coping bekend als positieve

coping stijlen. Bij het hanteren van een cognitieve copingstijl speelt bij slachtoffers de

vraag wat er precies is gebeurd. Zij willen de gebeurtenis proberen te begrijpen, hun rol

daarin kunnen plaatsen en duiding kunnen geven aan de ramp. Bij emotionele coping147

gaat het om het kunnen uiten van gevoelens en emoties. Sociale coping houdt het kunnen

delen en uiten van gevoelens en emoties met anderen in. Onder sociale coping valt ook de
behoefte om het leven weer snel op te pakken. Gedragsmatige coping houdt in dat mensen

willen reageren op hun nieuwe situatie. De existentiale coping ten slotte, beweegt mensen

ertoe om een nieuwe levensvisie met betrekking tot leven en dood te ontwikkelen.

Er zijn echter ook een aantal coping stijlen die niet als effectief worden gezien, zoals

vermijdend gedrag, ontkenning en zelfdeceptie, dissociatie en obsessief gedrag ten opzichte

van een ramp. De professionele hulpverlening kan coachen in het aannemen van effectieve

copingstijlen.
De effectieve coping stijlen zijn van invloed op de belangen, omdat de wijze van

coping ook een aantal behoeften met zich brengt. Cognitieve coping richt zich op 'waarom

vragen'. Men wil de gebeurtenis kunnen duiden. Deze wens sluit aan bij het belang van

waarheidsvinding en bij het ontvangen van informatie. Bij emotionele en sociale coping wil
men gevoelens, emoties kunnen uiten en deze delen met anderen. Dit sluit aan op het
belang van immateriele hulpverlening en steun. Het belang van immateriele hulp en steun,

het krijgen van praktische hulp en het belang van financieel herstel sluiten aan bij de
gedragsmatige coping. Uiteindelijk gaat het slachtoffers om herstel van hun mentale,

fysieke gesteldheid en externe leefumgeving; zij willen de draad van hun leven weer

oppakken.

2.7 De belangen van slachtoffers vergeleken

2.7.1 Een schematisch overzicht

Wanneer de belangen van de verschillende slachtoffergroepen met elkaar worden

vergeleken, dan ontstaat het volgende schema:

147 Zie van der Velden, Eland & Kleber (1997), p. 58.
39



Hoofdstuk 2

Belingen Slachloffers Slacht-offen Slachtiffers

van rampen van gewelds- met letsel-

".*.'ll4 misdtijven schade

aa en.'eher.007 i Ta Boom - ,»-.--.

0/ 2007ea Had'eld Kl Pers 2008) Akha--" m Engr.

300/9 200#=n..#

..de"La

Vellighed                                                                                 X                      X

Contact/herenlging/informatie over dierbaren                                       X

Jledische zorg X

Vervulling eerste levensbehoeften                                                  X                      X

Steun biJ de venverking                                                                                                   X

Praklische hulp                                                                          X

Informatle over de afwikkeling en bulpierlening                                         X                             X

Erkenning en  mandacht                                                                        X                         X                          X

Respect en begrip                                                               X                   X                    X

Een herdenkings-bijeenkomst organiseren                                             X

Rust, controle en overdcht                                                                    X

Het delen van ervaringen met anderen en steun ktilgen van                                              X

het sociale netwerk

Financille compensatie                                                                                     XXX

Waarheldsvinding/ uitleg over wat er is gebeurd                                         X                                                             X

Eicises                                                                              X                X

Leren van de fouten, willen voorkomen van een soortgelijke                  X                         X                         X

gebeortenis

ilet voor een publieke instantie ter verantwoording roepen                    X                         X

van partijen die in de ogen van de slachtoffers aansprakelijk

zijn veor de (gevolgen) van de ramp;

liet belang om geconsulteerd te worden, instemming en                                                    X

beslismacht te uiten, om ali belanghebbende te worden

behandeld

Het belang van herstel van relaties/mediation                                                                               X

Bij 1 loket voor .ragen en problemen terecht kunnen                            X

Het individueel of collectief lets kunnen aankaarten en                                     X

oidernemen tegen zaken van publiek belang (participeren).

De wederpartij willen manen tol medeleven/De wederpartij                                                                                      X

latin voelen en beserren dat hij een foul heeft gemaaki

Niet willen opdraaien voor de foul van een ander                                                                                                         X

40



De belangen van slachtoffers van rampen

2.7.2 Overeenkomsten en verschillen

Wanneer de belangen met elkaar worden vergeleken, valt op dat de meeste behoeften van

slachtoffers van rampen kwalitatief gezien overeen lijken te komen met andere

slachtoffergroepen. Dat geldt vooral ten aanzien van de groep slachtoffers van
geweldsmisdrijven. Dit is niet vreemd; slachtoffers van rampen kunnen tevens slachtoffer

zijn van een misdrijf. Zo was bij de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand sprake van een
strafbaar feit. Indien mensen het slachtoffer worden van een terroristische aanslag is er

sprake van een geweldsmisdrijf. Tevens kan het bij slachtoffers van een ramp gaan om
slachtoffers met ernstig letsel, zij vallen dan mede onder de groep slachtoffers met
letselschade.

De overeenkomsten bestaan in een aantal belangen. De drie slachtoffergroepen
kennen een overlap voor wat betreft het belang van erkenning; dit belang geldt bij alledrie

de groepen. Ook wensen alle groepen een respectvolle en begripvolle bejegening,
inspraak/participatie en toegang tot het recht. Dat geldt ook voor het belang van informatie

en waarheidsvinding; hoewel de inhoud van waarover informatie wordt gewenst varieert.

Verder bestaan er overeenkomsten tussen de belangen van slachtoffers van rampen en die

van geweldsmisdrijven bij de behoefte aan veiligheid en praktische hulp. Ook bestaan er

overeenkomsten in de belangen ten aanzien van de drijfveren om te procederen. Beide

groepen willen dat de dader/de aansprakelijke partij door de rechter ter verantwoording

wordt geroepen voor zijn handelen. Alle groepen wensen financiele compensatie, en willen
dat er wordt geleerd van fouten, zodat een dergelijke gebeurtenis een ander niet meer
overkomt.

Hoewel er dus veel kwalitatieve overeenkomsten zijn, kunnen de belangen
kwantitatief (de niate waaraan ergens behoefte is) verschillen ten opzichte van de belangen

van de twee andere slachtoffergroepen.

Van der Velden, van Loon, IJzermans en Kleber beschrijven een aantal specifieke

belangen van slachtoffers van rampen, dit zijn: a) De hereniging en het contact met

verwanten en dierbaren; de inhoudsspecifieke behoefte aan b) informatie over het lot van

dierbaren, en informatie over de gevolgen en afwikkeling van de rampen c) het houden van

een herdenkingsbijeenkomst, d) een betrokken en informatieve overheid, e) een zorgvuldig

opererende media, f) de oprichting van 66n loket voor vragen en problemen, g) het belang
van medisch herstel en (langdurige) monitoring van slachtoffers, h) de behoefte aan

psychosociale opvang,   i) het belang   van rust, controle en overzicht   en  j) het delen   van

ervaringen met anderen.

Dit  betekent  niet  dat deze behoeften  - zie bijvoorbeeld de belangen g)  tot en met j)  -

in het geheel niet bij de slachtoffers van geweldsmisdrijven of letselschadeslachtoffers

aanwezig zijn. Het heeft eerder te maken met de wijze waarop de onderzoeken naar de

behoeften van de andere slachtoffergroepen zijn verricht. In het onderzoek naar de

belangen van slachtoffers van geweldsmisdrijven werd een inventarisatie gemaakt op grond
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van 'door slachtoffers geuite behoeften'. Het onderzoek naar de belangen van
letselschadeslachtoffers richtte zich op de behoeften in het letselschadeproces en het
aansprakelijkheidsrecht. Het bestaan van rampspecifieke behoeften - zie belang a) tot en
met f) - kan verder worden verklaard door het feit dat er bij een ramp sprake is van
schaalvergroting; het gaat om 66n gebeurtenis, waarbij een groot aantal getroffenen valt.

2.7.3 Heeft de vertreklijst aanvulling nodig?

De vertreklijst was als volgt:

•     Zorgen voor een veilige omgeving en het bieden van opvang;

•        Hereniging of contact met verwanten en dierbaren;

•     Medische zorg bij letsel;

•     De beschikking over middelen voor de bevrediging van basale levensbelangen;

•    Praktische hulp;
• Betrouwbare informatie over het lot van dierbaren;

• Betrouwbare informatie van de media en de overheid over de toedracht, de

gevolgen, de afwikkeling en de beschikbaarheid en locatie van hulp;
• Slachtoffers willen met vragen en problemen terecht kunnen bij 66n loket;

•  Erkenning en aandacht, een menselijke behandeling, serieus genomen willen

worden;

•    Overheidsbetrokkenheid en herdenkingsbijeenkornst;

•    Rust, controle en overzicht;

•    Het delen van ervaringen met anderen;

•    Het krijgen van steun van het sociale netwerk;
• Financiale compensatie;

•     Het verkrijgen van informatie over wat er precies is gebeurd;

•    Het voor een publieke instantie ter verantwoording roepen van partijen die in de

ogen van de slachtoffers aansprakelijk zijn voor de (gevolgen) van de ramp;

•   Het belang dat verantwoordelijke partijen van hun fouten leren, zodat anderen

niet hetzelfde overkomt;

•     Het individueel of collectief iets kunnen aankaarten en ondernemen tegen zaken

van publiek belang (participatie).
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Op grond van de lijsten met belangen van andere slachtoffergroepen vul ik de lijst met
enkele belangen aan en heb ik andere belangen geherstructureerd. Het belang van het
ontvangen van excuses dient te worden toegevoegd aan de lijst. Dit belang staat niet op de

vertreklijst, maar verdient, op grond van de bestudering van de belangen van de twee
slachtoffergroepen, wel een plaats.

Daarnaast kan een aantal belangen onder 66n noemer worden gebracht. Dit geldt

bijvoorbeeld voor de belangen zoals een veilige omgeving, opvang, de vervulling van
basale levensbehoeften, de hereniging met dierbaren en medische zorg en monitoring bij
letsel. Deze belangen zijn ondergebracht in het belang aan adequate eerste hulpverlening en
opvang.

De belangen die betrekking hebben op informatie, zijn bijeengevoegd. Deze worden

met het belang van het krijgen van toegang tot en het geven en ontvangen van informatie
onder een noemer gebracht. Dat geldt ook ten aanzien van het delen van ervaringen met

anderen, de behoefte aan praktische hulp, de behoefte aan psychosociale hulp en de
behoefte aan steun en advies van het sociale netwerk. Deze belangen zijn ondergebracht bij
het belang om immaterille steun en hulp te ontvangen.

De belangen van a) begrip en respect, b) inspraak (een voice), c) advies, begeleiding

en steun, d) begrijpelijke uitleg over beslissingen en e) toegang tot het recht en een neutrale

beslisser zijn samengevoegd tot de 'procedurele belangen: Deze belangen zijn niet
exclusief toepasselijk op een juridische procedure en zullen dus in alle drie de
hoofdstukken worden onderzocht.

In de lijst komt staat 'het belang van overheidsbetrokkenheid en het houden van een

herdenkingsdienst'. Dat belang vormt geen zelfstandig belang in mijn lijst, maar ik kom er
op terug bij het belang van erkenning, waarin ik tevens inga op het houden van een

herdenkingsdienst.
Tot slot heb ik ervoor gekozen om de behoefte aan rust, controle en overzicht niet

expliciet op te nemen in mijn lijst van belangen. Ik verwijs er weI naar bij de bespreking
van het belang van eerste hulpverlening en het belang van het ontvangen van immateritle

hulp en steun.

2.8 De belangen van slachtoffers van rampen op een rijtje

2.8.1 De lijst van belangen gepresenteerd

In deze paragraaf licht ik lijst van belangen puntsgewijs toe. Deze lijst begint met de
behoefte aan eerste opvang en hulpverlening, vlak na de ramp. Deze behoefte zie ik zowel

terug in de vertreklijst als in de juridisch verankerde belangen van de slachtoffers van

misdrijven en de literatuur over de impact van rampen. Ook komt dit belang overeen met

de theorie8n over bestaande basisbelangen, zoals de fysiologische belangen en het belang

van veiligheid.
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Het belang van het geven en ontvangen van informatie zie ik terug bij de vertreklijst en bij

de belangen van de slachtoffers van geweldsmisdrijven en de letselschadeslachtoffers. Het
belang van het ontvangen van immateriEle steun en hulp zie ik terug op de vertreklijst en

bij de belangen van slachtoffers van misdrijven; alsook in de literatuur over de omgang met
rampen. Het belang van erkenning zie ik terug bij alle drie de slachtoffergroepen, dit stond
op de vertreklijst. De behoefte aan waarheidsvinding zie ik terug bij de vertreklijst en bij de

belangen van letselschadeslachtoffers. Ook in de literatuur over coping wordt gesteld dat
het zoeken naar wat er precies is gebeurd, een belangrijk deel vormt in het kunnen omgaan
met de ramp. Het belang van het ter verantwoording willen roepen van verantwoordelijke
partijen voor een publieke autoriteit zie ik terug op de vertreklijst, alsook bij de slachtoffers

van misdrijven en de letselschadeslachtoffers. De wens van slachtoffers dat
verantwoordelijke partijen leren van de gebeurtenis en hun fouten, zie ik terug bij de
belangen van alle drie de slachtoffergroepen. Het belang van het ontvangen van excuses
heb ik tevens toegevoegd, na bestudering van de belangen van de andere
slachtoffergroepen. Het belang van financieel herstel staat op de vertreklijst en komt terug
bij de beide slachtoffergroepen. Tot slot zijn de procedurele belangen terug te vinden in de

vertreklijst, alsook op de lijst van de overige slachtoffergroepen en direct of indirect in de
theorieEn over Procedural Justice, Therapeutic Justice en Restorative Justice.

1. Het ontvangen van adequate eerste hulpverlening en opvang

2. Toegang tot informatie
• Betrouwbare informatie over het lot van dierbaren;
• Betrouwbare informatie over de gevolgen en afwikkeling van de ramp

en de beschikbare hulpverlening.

3. Het ontvangen van immaterlile steun en hulp
•    Het ontvangen van steun en hulp van het sociale netwerk van het

slachtoffer;
•     Het ontvangen van steun en hulp van een slachtofferbelangenvereniging

of een lotgenotenorganisatie;
•     Het ontvangen van psychosociale hulp.

4. Erkenning

5. Financieel herstel

6. Willen weten wat er is gebeurd

7. Het ter verantwoording roepen van de verantwoordelijke partijen
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8. Het willen ontvangen van excuses van de verantwoordelijke partijen

9. Leren van de ramp door de verantwoordelijke partijen
(zodat een gelijksoortige ramp in de toekomst kan worden voorkomen)

10. Procedurele belangen
• Slachtoffers wensen toegang tot het recht of een neutrale beslisser;
• Slachtoffers wensen dat er met respect en begrip met hen wordt

omgegaan;
• Slachtoffers willen een 'voice';
• Slachtoffers wensen informatie over de procedure;
• Slachtoffers wensen advies, begeleiding en steun in het proces;
• Slachtoffers wensen dat beslissingen op een  voor  hen zo begrijpelijk

mogelijk worden uitgelegd.

2.8.2 Ordening en samenhang van de belangen

Procesgerichte behoeften:
•    Toegang tot informatie;
• Procedurele belangen (respectvolle en begripvolle bejegening,

participatie (een voice), advies, begeleiding en steun, begrijpelijke
uitleg, toegang tot het recht en een neutrale beslisser).

Uitkomstgerichte behoeften:

•    De verlening van adequate eerste hulpverlening en opvang;
•    Materiele en immateriele hulp;
• Erkenning;
• Financieel herstel;
•     Ter verantwoording roepen van schadeveroorzakers;
•    de wens om van de verantwoordelijke partijen excuses te ontvangen;
•     Weten wat er is gebeurd;
• Willen voorkomen van een gelijksoortige ramp.

Is er een bepaalde rangorde aan te brengen in de belangen? Hoewel slachtoffers niet
identiek zijn en hun eigen belangen kennen, die in de loop der tijd kunnen veranderen, kan
er op basis van een indeling in twee tijdfases na een ramp toch iets gezegd worden over de

prioriteit. Zo zal in de acute fase na een ramp het belang van eerste hulp en zorg voor de
directe slachtoffers prioriteit hebben boven het belang om erkend te worden als getroffene.

Ten tweede kan het belang van het ontvangen en geven van informatie een zeer grote
rol van betekenis spelen voor slachtoffers, zowel viak na een ramp als op de middellange
en de lange termijn. De belangen drie tot en met tien staan niet in hiitrarchische volgorde,
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omdat deze belangen zeer afhankelijk lijken te zijn van de situatie van het slachtoffer. Ik
heb ervoor gekozen om de belangen niet in te delen op basis van de in de literatuur
onderscheiden fasen van een ramp, omdat geen duidelijk onderscheid gemaakt kan worden

bij de indeling van belangen na de acute fase van de ramp.
De tien belangen roepen moeilijke vragen op over hun onderlinge verhouding en

samenhang. In ieder geval kan worden geconstateerd, dat de immateritle belangen
(waarheidsvinding, erkenning, het ter verantwoording roepen van de wederpartij, de wens
dat de wederpartij leert van fouten, zodat anderen niet hetzelfde overkomt) vaak een motief
kunnen vormen om te procederen. Over de ordening van de belangen kan het volgende
worden gezegd: Bepaalde belangen staan voor een beoogde 'uitkomst' (binnen of buiten
een juridische procedure), zoals het belang van het vinden van verantwoordelijken, het
belang van erkenning en het belang om te weten wat er is gebeurd. Andere belangen zijn
als procesmatig te kenmerken, zoals de procedurele belangen en het belang van informatie.
Daar waar nodig, ga ik in de komende paragrafen in op de mogelijke onderlinge samenhang
tussen belangen.

Tegelijkertijd moet vermeld worden dat het onderscheid tussen meer procesmatige en
uitkomstgerichte belangen niet al te strikt genomen moet worden. Proces en uitkomst zijn
nauw met elkaar verweven; zo is de wens om financieel herstel te krijgen inherent
verbonden aan de wijze waarop dit herstel wordt verkregen. Dat geldt ook voor het verband
tussen het la'ijgen van toegang en ontvangen van informatie en het belang om te willen
weten wat er is gebeurd.

Daarnaast speelt de samenhang niet alleen tussen proces- en uitkomstgerichte
belangen, maar ook tussen de belangen die beiden zijn gericht op een uitkomst. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het belang van erkenning. De tegemoetkoming aan andere belangen kan
maken dat aan het belang van erkenning wordt voldaan. Een voorbeeld: Een slachtoffer kan
zich erkend voelen, indien aan een ander behoefte zoals financieel herstel, of het vinden
van verantwoordelijken tegemoet kan worden gekomen. Over deze wisselwerking tussen

belangen en hun onderlinge verbondenheid is echter nog geen onderzoek gedaan. Hier durf
ik dan ook geen stevige uitspraken over te doen. Verder onderzoek lijkt zeer
aanbevelenswaardig.

2.9 Evaluatie

Drie publicaties over de belangen en drijfveren van slachtoffers van rampen vormden de
basis voor een vertreklijst, die bestond uit de volgende belangen:

•    Zorgen voor een veilige omgeving en het bieden van opvang;
•       Hereniging of contact met verwanten en dierbaren;
•    Medische zorg bij letsel;
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• De beschikking over middelen voor de bevrediging van basale

levensbelangen;
•    Praktische hulp;
• Betrouwbare informatie over het lot van dierbaren;
• Betrouwbare inforrnatie van de media en de overheid over de toedracht, de

gevolgen, de afwikkeling en de beschikbaarheid en locatie van hulp;
• Slachtoffers willen met vragen en problemen terecht kunnen bij 6tn loket;

•   Erkenning en aandacht, een menselijke behandeling, serieus genomen willen

worden;
•    Een herdenkingsbijeenkomst;
•    Rust, controle en overzicht;
•     Het delen van ervaringen met anderen.

Er    zij n echter meer onderzoeken     naar de belangen van andere slachtoffergroepen
beschikbaar, te weten de slachtoffers van misdrijven en de letselslachtoffers/naasten van
overleden en gewonde slachtoffers. Bovendien leverde de literatuur over de impact van
rampen eveneens aanwijzingen voor aanvulling van de vertreklijst. Bovendien was het
nodig om bepaalde belangen anders te formuleren. Na vergelijking is daarom definitieve

lijst van de belangen van slachtoffers van rampen tot stand gekomen:

•     Het belang van adequate eerste hulpverlening en opvang;
•    Het geven en ontvangen van informatie;
•     Het krijgen van immateriele steun en hulp;

• Erkenning;
• Financieel herstel;
•     Weten wat er is gebeurd;
• Verantwoordelijke partijen ter verantwoording roepen;
•    Het willen ontvangen van excuses;

•    Leren van de ramp;
• Procedurele belangen.

In het volgende hoofdstuk zullen de belangen nader uiteen worden gezet. Ook ga ik, daar
waar mogelijk, in op het verband tussen de belangen en de aard van de ramp (natuurramp

of man-made).
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Hoofdstuk 3 - De belangen uiteengezet

3.1 Inleiding

Hoofdstuk 2 liet zien dat de meeste belangen van slachtoffers van rampen qua aard, dus
kwalitatief gezien, niet wezenlijk verschillen van de belangen van letselschadeslachtoffers

en slachtoffers van misdrijven. In dit hoofdstuk ga ik nader in op de belangen. Wat houden

de belangen eigenlijk in, en bij welke groep slachtoffers in het bijzonder kunnen zij een rol
spelen? Valt er iets te zeggen over de verhouding tussen het type ramp (een natuurramp of
een man-made ramp) en de in hoofdstuk twee gepresenteerde belangen? Voor het
beantwoorden van deze vragen zal ik naast de bestaande sociaal-wetenschappelijke
literatuur mede de informatie over de afwikkeling van de Nederlandse rampen (de
Bijlmerramp, de Legionellose uitbraak, de Vuurwerkramp Enschede en de Nieuwjaarsbrand
te Volendam) raadplegen.

In paragraaf 2 tot en met  11 worden achtereenvolgens besproken:  1) Het ontvangen

van eerste hulpverlening en opvang, 2) het ontvangen en geven van informatie, 3) het
krijgen van immateriele hulp en steun, 4) erkenning, 5) financieel herstel, 6) willen weten

wat er is gebeurd, 7) het ter verantwoording willen roepen van verantwoordelijke partijen,

8) het willen ontvangen van excuses van de verantwoordelijke partijen, 9) het willen
voorkomen van een gelijksoortige ramp in de toekomst en 10) de procedurele belangen. Het

hoofdstuk sluit in paragraaf 12 met een evaluatie.

3.2 Eerste hulpverlening en opvang

3.2.1  Facetten van eerste  hulp

In de acute fase na een ramp is het van onmiskenbaar belang dat slachtoffers worden gered
en dat er eerste hulp en opvang komt voor de getroffenen. Het gaat dan om het in148

onmiddellijke veiligheid brengen van gewonde en niet-gewonde slachtoffers op een veilige
opvanglocatie. Gewonde slachtoffers dienen adequate medische zorg te krijgen. Onder de

verlening van eerste hulp valt verder het identificeren van vermiste slachtoffers en het

bergen van gevonden lichamen. Op de opvanglocatie dienen er een aantal voorzieningen
voor slachtoffers aanwezig te zijn: Eten, drinken, dekens, sanitair, toiletartikelen en
recreatiemiddelen. 14' Slachtoffers kunnen de behoefte hebben  aan de aanwezigheid  van

communicatiemiddelen.

148  Zie Van der Velden, Eland & Kleber (1997), p. 112-113.
149 De onmiddellijke behoeften van slachtoffers direct na de ramp worden in verband gebracht

met het hierarchy of needs model van Maslow, zoals besproken in hoofdstuk 2. Zie voorts
Freedy, Resnick & Kilpatrick (1992), p. 17-19.
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In de eerste uren na de ramp kan het verstrekken van financiele noodmiddelen ertoe
dienen dat slachtoffers zich gedurende de eerste dag(en) zelf kunnen redden. Sommige
slachtoffers kunnen er behoefte aan hebben om geestelijke verzorgers te spreken op de

opvanglocatie. Na de Vuurwerkramp zagen slachtoffers de verlening van eerste hulp en
opvang als de meest belangrijke hulpbron.

150

Het Compassion Center na de Oklahoma City bomaanslagen van 19 april 1995

Een sprekend voorbeeld uit de praktijk is het Compassion Center, dat direct na de
bomaanslag op het Oklahoma City gebouw werd opgericht voor de familieleden van
ten minste 300 vermiste slachtoffers. Het centrum werd ingedeeld als opvangplaats

151

en informatiecentrum, waarbinnen diverse hulpverlenende instanties actief waren ten
behoeve van de familieleden. Het centrum fungeerde als intermediair om informatie
van familieleden over hun vermisten door te geven aan de reddingswerkers en
autoriteiten, zodat de geborgen slachtoffers konden worden geidentificeerd.
De hulpverlening in het centrum was erop gericht om de mensen te benaderen als
'normale mensen', die een abnormale gebeurtenis hadden meegemaakt. Per familie
werd een hulpverlener toegewezen, die weer in contact stond met de autoriteiten van de

reddingswerkzaamheden. Het centrum gaf drie keer per dag informatie over de
reddings- en bergingswerkzaamheden. De reddingswerkers zochten bewust contact met

de familieleden, wat zorgde voor een kalmerende werking op laatstgenoemden.
Er werd gezorgd voor warme maaltijden, bloemen, activiteiten voor kinderen en
telefoonkaarten. Ook kregen de families veel kaarten en steun van de lokale

gemeenschap. Het brengen van slecht nieuws werd onder begeleiding van de
hulpverlener en - indien gewenst - een geestelijke gedaan door de autoriteiten, in een
aparte ruimte. Er werd uitgelegd hoe de identificatie van het lichaam plaats had
gevonden en de families konden vragen stellen. Er werd desgewenst een gebed

aangeboden en er werd door de uitvaartmaatschappijen voorlichting gegeven over de
uitvaart.

150 De rangorde die slachtoffers aanbrachten ten aanzien van de verleende vormen van hulp was
de volgende: 1) Zorg voor gewonden, 2) gezamenlijke rouwverwerking (het houden van
algemene herdenkingsdiensten en/of religieuze diensten), 3) eerste financiele hulp, 4)
psychosociale zorg, 5) eerste opvang, 6) deelname aan gezondheidsonderzoek, 7) financiele
regelingen, 8) zorg voor woning, inboedel en bedrijf, 9) financiele regelingen voor
kunstenaars, 10) informatie over de praktische hulp, 11)bezoek aan woning of bedrijf, 12)
hulp bij verzekeringen en juridische kwesties, 13) vervangende woonruimte, 14) beslissingen
over woning/bedrijf, 15) registratie bewoners en vermisten, 16) hulp in de vorm van goederen
en diensten, 17) vervangende bedrijfsruimte/atelier en 18) informatie over de toekomst van de
wijk. Zie Eindrapport onderzoekscommissie Oosting (2001), p. 172-174
<http://www.minbzk.nl/contents/pages/3166/eindrapport_oosting_2-01.pdf>

151 Sitterle en Gurwitch (1998), p 167-168
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3.2.2 Het ontvangen van psychosociale noodhulp

Uit onderzoek blijkt dat in de impactfase niet direct professionele psychosociale
interventies nodig zijn, deze kunnen soms schadelijk zijn. Met name de 'debriefing' kan
averechts werken op het welzijn van de slachtoffers. Het is beter om te wachten met152

interventies, indien dit noodzakelijk blijkt. Dit ligt ook in lijn met de multidisciplinaire
richtlijn van de GGZ, inzake vroegtijdige psychosociale interventies. Hulpverleners

153

dienen een goede inschatting te maken van slachtoffers die acute hulpverlening nodig

hebben en 'disaster site support' te bieden aan hen die het nodig hebben:54 Zij kunnen ook

overgaan tot het opzetten van een 24-uurs telefonische hulplijn, voorlichting in de media

over de mogelijke reacties die kunnen optreden en voorlichting van het publiek.

3.3 Informatie ontvangen en geven

In de acute fase na een ramp hebben slachtoffers behoefte aan snelle en betrouwbare

informatie over het lot van hun dierbaren; dit geldt in het bijzonder voor de naasten van

vermiste slachtoffers. Daarna wensen zij praktische informatie over155                                                                                                                                                                              de

rampenbestrijding, de opvanglocatie en de daar geplaatste beschikbaarheid van praktische

hulp en voorzieningen. Na de acute fase van een ramp wensen slachtoffers informatie over

medische, psychosociale, juridische, financiele en praktische hulp. Ook kan behoefte

bestaan aan voorlichting over de waargenomen klachten van getroffenen. Tot slot wensen

slachtoffers informatie    over de toedracht    van    de    ramp    en over verantwoordelij ke    en

aansprakelijke partijen.
Het ontvangen van informatie is als zodanig opgenomen in de WRZO en in het

Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen  van  20 juni 1994.156 OP grond  van

art. 6 van dit besluit dient aan burgers al voorlichting te worden gegeven over potentieel

risicovolle bedrijven en over de impact van eventuele rampen. Hiervoor zijn gemeenten en

bedrijven samen verantwoordelijk. Voor de communicatie na een ramp dient de gemeente
zorg te dragen. Dit belang staat in nauw verband met het belang van waarheidsvinding;

mensen willen betrouwbare informatie over de toedracht van de ramp.

152
Zie Sijbrandij, Olff, Reitsma, e.a. (2006).

153 Zie de Multidisciplaire Richtlijn 'Vroegtijdige Psychosociale Interventies na rampen,
terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen' van de GGZ (2007).

154 Hodgkinson en Stewart (1991), p. 104-126.
155 Zie het evaluatierapport van de onderzoekscommissie Alders (2001), p. 29-43. De ouders van

de slachtoffers hadden dringend behoefte aan een plek waar zij informatie konden krijgen
over hun vermiste kind(eren).

156 Stb. 1999, nr. 234, Stb. 1999, nr. 238 en Stb. Het Besluit is in 1999 aangepast aan de
SEVESO 11 richtlijn nr. 96/82/E G van de Raad van Europa van 9 december 1996 betreffende

de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken en de opneming van een strafbepaling.
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Bij de Nederlandse rampen te Enschede en Volendam werd zeer kort na de ramp
een door het rijk gefinancierd Informatie en Adviescentrum (IAC) opgericht voor
vragen en hulpverlening. Een IAC wordt opgericht als intermediair en157

communicatie- en informatiekanaal. Het centrum houdt de medische, juridische en
sociale status van de situatie en eventuele problematiek van getroffenen bij. Het IAC
neemt dus informatie op, maar verschaft ook informatie en advies. Het dient als
kennisbank. In de laatstgenoemde functie dient het IAC als wegwijzerloket in de keur
aan instanties die materiele en immateritle hulpverlening verschaffen. 158

3.4 Immateri8le steun en hulp

3.4.1  Professionele psychosociale  hulpverlening

De klachten die getroffenen ervaren kunnen complex zijn; professionele ondersteuning kan
helpen bij de verwerking van de ramp. Het is van groot belang dat getroffenen met
psychische klachten goede nazorg krijgen, zodat deze niet kunnen verergeren, en in het
gunstigste geval verminderen of verdwijnen. Bij het opvangen van de slachtoffers kunnen
instrumenten als groepsconsulten, individuele counseling, telefonische bijstand, educatieve
nieuwsbrieven en voorlichting worden ingezet. In het geval van een grootschalige

159

terroristische aanslag kan het zelfs nodig zijn om grootschalige psychosociale interventies
aan te bieden. 160

Soms kan het noodzakelijk zijn dat na een ramp een medisch gezondheidsonderzoek
wordt verricht, desgewenst in de vorm van een follow-up. Duidelijkheid over de fysieke
klachten en het mogelijke verband met de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of gassen
zorgde bijvoorbeeld voor een vermindering van onrust bij de slachtoffers van de
Bijlmerramp. Uit onderzoek blijkt dat getroffenen 18 maanden  na de Vuurwerkramp

161

Enschede meer psychische klachten hebben dan niet-getroffenen en in vergelijking met de
6-18 maanden na de ramp en drie keer zo vaak hulp zoeken bij de GGZ. 162 De
representanten van de belangenorganisaties gaven aan, dat de langdurige monitoring van
getroffenen van belang kan zijn, aangezien sommige getroffenen pas jaren na een ramp een
terugslag krijgen.

163

157

De slachtofferbelangenvereniging van de Nieuwjaarsbrand had zelf ook een eigen helpdesk
opgezet, waar getroffenen en familie met vragen terecht konden. Deze helpdesk en het lAC
zijn uiteindelijk samengevoegd onder de naam 'Het Anker'.

158
Gersons, Huijsman-Rubingh & Olff(2004).

159
Hodgkinson en Stewart ( 1991 )

160
Foa, Cahill, Boscarino, Hobfoll e.a (2005), p. 1806-1817.

161 Dit onderzoek liet echter wel lang op zich wachten. Zie het RIVM onderzoek van Griever,
Van der Velden de Vries (2006).

162 Van der Velden e.a. (2005), p. 571-583.
163

Zie bijlage 3 van het rapport van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire
Richtlijnontwikkeling (2007), p. 84.
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3.4.2 Steun en hulp van het sociale netwerk

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers uiteindelijk de meeste steun en hulp vinden in hun
directe omgeving.164 De aanwezigheid van familie, vrienden en een sociaal netwerk kan een

remmende werking op de vorming van stressreacties hebben. De representanten van de
165

belangenorganisaties gaven aan, dat ook werkgevers een ondersteunende rol kunnen
vervullen. 166

Na de cafSbrand Volendam werd een supportersnetwerk opgezet voor de getroffenen.
Dit netwerk kwam tot stand na raadpleging van de psychosociale nazorg na de
discotheekbrand te Gijteborg   in    1998.167 Bij beide rampen   ging   het om jonge

scholieren. In Zweden vormde men voor ieder slachtoffer een netwerk van bestaande

familie, scholen, vrienden, kennissen etc. Deze mensen werden als 'netwerklid'

opgeleid en ingezet bij de hulpverlening. In Volendam koos men uiteindelijk voor een
mix tussen het Zweedse model en het buddymodel; dit laatste model gebruikt men in

de hulpverlening voor HIV en aids-patiEnten.
168

3.4.3 Steun van een  belangenvereniging  of lotgenotenorganisatie

Na de Faro vliegramp, de Bijlmerramp, de Vuurwerkramp Enschede, de Legionella
uitbraak en de caf6brand Volendam organiseerden de slachtoffers zich in een
belangenvereniging.'69 Slachtoffers kunnen zich verenigen om uiteenlopende redenen, zoals

het onderhouden van lotgenotencontact, het uitvoeren van fondsenwervende activiteiten,

het behartigen van belangen of ten behoeve de voorlichting aan slachtoffers. Gersons e.a.

constateren in onderzoek dat er door getroffenen behoefte kan bestaan aan een spreekbuis
voor belangen.'70 Volgens de onderzoekers moet de vorming van een dergelijke vereniging

164  Norris e.a., (2002), p. 207-240, en zie ook Atkeson, Calhoun, Resick, & Ellis, (1982) Davis &
Brickman (1996); Frazier (1990), Frazier & Schauben (1994).

165
Freedy, Resnick & Kilpatrick (1992), p. 5-15. Zie ook Boscarino (1995), p. 317-336.

166 Zie bijlage drie van het rapport van de Landelijke Stuurgroep Mulitidisciplinaire
Richtlijnontwikkeling (2007), p. 85.

167 Bij de brand kwamen 63 jongeren om het leven en raakten 213 jongeren gewond. Zie
Broberg, Dyregrov en Lilled (2005), p. 1279-1286.

168   Evaluatierapport caftbrand nieuwjaarsnacht 2001, onderzoekscommissie Alders, juni 2001, p.
88.

169 Na de Faro vliegramp werd de Anthony Ruys Stichting opgericht, na de Herculesramp werd
de Stichting Nabestaanden Herculesramp opgericht. Overigens zijn er voor
oorlogsgetroffenen, slachtoffers van medische fouten en slachtoffers/nabestaanden van

geweldsmisdrijven ook belangenverenigingen opgericht. Zie voor de oorlogsgetroffenen:
Stichting 40-45, <www.st4045.nl>, het Veteranenmstituut <www. veteraneninstituut. nl>, het
Indisch Platform <www.indischplatform.nl>, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk
<www.joodswelzijn.nl> en het verbond behoeftenbehartiging vervolgingsslachtoffers
<www.vbvinfo.nl>.

170 Zie Gersons, Huijsman-Rubingh & Olff(2004), p 1426-1430.
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gestimuleerd worden en van professionele ondersteuning worden voorzien. Slachtoffers
vinden lotgenotencontact vaak belangrijk, omdat zij op deze wijze ervaringen kunnen
uitwisselen en elkaar wederzijdse steun kunnen betuigen. Ook empirisch zijn er

171

aanknopingspunten te vinden voor de behoefte van slachtoffers om zich te organiseren:

De Billmerramp
De zichzelf als onafhankelijk presenterende belangenorganisatie 'Het Klankbord' is
opgericht voor slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en omwonenden van de
Bijlmerramp. Het klankbord wil onderzoek en voorlichting naar de ware toedracht van
de ramp. De organisatie wenst erkenning van de overheid voor de 'vergeten medische
slachtoffers van de Bijlmerramp'. Daarnaast werd een zelfhulpgroep Lotgenoten

172

Bijlmer Vliegramp (LBV) opgericht, die informatie, voorlichting en advies biedt. 173

De Faro ramp
Ten behoeve van de slachtoffers werd de Anthony Ruys Stichting opgericht, die
georganiseerd lotgenotencontact wilde bewerkstelligen, waarheidsvinding naar de
oorzaak van de ramp nastreefde en in contacten tussen getroffenen en hulpverleners
bemiddelde. Vanaf    1995    werd de organisatie van lotgenotencontact gestaakt;    de

174
Stichting brengt nu nieuwsbrieven uit en organiseert nog jaarlijks een herdenking.

De Herculesramp
De Stichting Nabestaanden Herculesramp werd voor nabestaanden en overlevenden
opgericht, teneinde de belangen te behartigen en de saamhorigheid te bevorderen.
Tevens wil de Stichting de veiligheid van het militair-luchtvervoer voor personen
bevorderen: "De Herculesramp moet kritisch worden onderzocht, zodat er een zo
waarheidsgetrouw mogelijk rapport komt, waaruit lessen getrokken kunnen worden,
waardoor de kans op een dergelijke tragische ramp in de toekomst verkleind wordt en
het omgaan met getroffenen verbeterd kan worden. Vandaar dat het bestuur zich ten
doel heeft gesteld de veiligheid van het militaire luchtvervoer voor personen te willen
bevorderen.- 175

De Legionella ramp
De Stichting Veteranenziekte werd opgericht tengevolge van de Legionellose uitbraak
op de Westfriese Flora, met financiele en inhoudelijke steun van het Ministerie van
VWS. De stichting is er voor mensen die ten tijde van de Flora of eerder/daarna

Legionella hebben opgelopen. De stichting zorgt voor lotgenotencontact, voorlichting

171

Zie bijlage 3 van het rapport van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire
Richtlijnontwikkeling (2007), p. 82.

172 Zie de website <www. sdnl.nl/klankbrd.htm>.
173 Zie de website van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer <www.movb.nl>.
174 Zie de website van de Stichting

<http://vliegrampfaro.googlepages.com/home>.
175 Zie de website van de Stichting <http://www.beeldnet.nl/herculesramp/stichting.html>.
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over Legionella, het onderhouden van de herdenkplaats en het organiseren van
herdenkingsbijeenkomsten. Het voornaamste doel is de preventie van Legionella
besmetting te bevorderen door middel van het o.a. aanscherpen van (Europese) wet- en

regelgeving De Consumentenbond zette zich in als belangenbehartiger voor de176

getroffenen en stelde in 2000 - in samenspraak met de Stichting Veteranenziekte - een
vordering in tegen de Staat, de Stichting Westfriese Flora en de twee
whirlpoolstandhouders.

177

De Vuurwerkramp
De Belangenvereniging 'Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede' (BSVN) werd na de
Vuurwerkramp van  13  mei 2000 opgericht  'door en voor direct getroffenen', teneinde

zorg en ondersteuning aan getroffenen te kunnen bieden. De belangenvereniging is

thans niet meer actief

De Nieuwjaarsbrand
De Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) werd een week na de
caftbrand te Volendam opgericht, en heeft als doelstelling: "Het bevorderen van

optimale hulpverlening en nazorg aan de slachtoffers van de brand die op 1 januari
2001 heeft plaatsgevonden. Tot de slachtoffers werden de mensen gerekend die
lichamelijke, psychische en/of maatschappelijke gevolgen van de brand (zullen)
ondervonden, evenals diegenen die door hun relatie tot 66n of meer van de slachtoffers,
daarvan psychische gevolgen ondervinden."178 De SSNV richtte zich op de praktische

en financiele hulpverlening. De stichting stelde de financiele regeling Functionele

Invaliditeit SSNV op en de tegemoetkomingsregeling Bonus PLOK:79 Ook werd een

Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam opgericht, die zich tot
doel stelde om de belangen van de slachtoffers - in samenwerking met de gemeente en
de SSNV - te behartigen.

3.5 Erkenning

3.5.1   Waar  gaat  het  om  bij  erkenning?

De wens om erkend te worden is een wezenlijke, zeker indien er sprake is van menselijk

leed, dat zorgt voor een geschokt rechtsgevoel. Dit leed kan zijn wortels hebben in

bijvoorbeeld slachtofferschap door oorlog, misdrijven en rampen, maar ook door
veroorzaking van een medische fout, of door het ontstaan van een beroepsziekte.

180

176 Zie de website <www.legionellaziekte.nl>.
177 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 7.
178  Zie de website van de vereniging, <www.ssnv.ni>.
179 Zie de website <www. ssnv.nl>.
180 De van Dale noemt drie betekenissen van erkenning: 'Het inzicht dat iets op een bepaalde

manier is', 'inzicht en waardering' en 'de (juridische) aanvaarding als rechtens bestaande'.
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Vanwege de lading van het belang sta ik er wat uitvoeriger bij stil. Erkenning als zodanig is
verankerd in de internationale slachtofferdocumenten. Hoewel de term erkenning zowel181

juridisch, maatschappelijk als politiekl 82 grote betekenis heeft - zeker vanaf de 20e eeuw -,
bestaat er weinig empirisch onderzoek over hoe slachtoffers erkenning ervaren. 183

Het belang van erkenning zit mijns inziens in de wens van getroffenen om letterlijk en
figuurlijk 'herkend' te worden: Om echt gezien, gehoord, gerespecteerd en begrepen te
worden. Dat betekent dat het gaat om erkenning van slachtofferschap; om erkenning van
het leed dat een slachtoffer is aangedaan. Erkenning lijkt er mede voor te kunnen zorgen dat
slachtoffers zich gerespecteerd en gesteund voelen, dat erkenning bijdraagt aan de
verwerking van leed.184 Het lijkt voor slachtoffers van groot belang dat zij erkenning

krijgen van de eventuele verantwoordelijke, aansprakelijke of schuldige partijen, maar ook
dat zij erkenning ervaren van hun sociale netwerk en de maatschappij als geheel.

3.5.2 Erkenning in de rechtstheorie

In de rechtstheoretische literatuur gaat men niet in op erkenning, maar staat vooral het
begrip genoegdoening centraal. 185 Bij genoegdoening gaat het om schade van de gekrenkte,
die immaterieel van aard is, zoals een geschokt of gekrenkt rechtsgevoel, maar Cleiren
merkt op dat 'onrecht' ook onrecht kan zijn wat juridisch niet op die manier wordt
gekwalificeerd:86 De grond voor genoegdoening zit volgens Cleiren in het vergane onrecht,
waarvan de schade niet materieel zuiver te herleiden is. Cleiren stelt dat er voor
genoegdoening altijd een relatie nodig is; die tussen de gekrenkte en degene die

In het Engels is de betekenis van recognition: 'Een teken van waardering'. Het Engelse
'acknowledge' betekent 'to admit the existence, reality or truth', or 'to recognize as being
valid, or having force or power'. Verder betekent acknowledge: 'To express recognition', 'to
report the receipt o f,  en 'to accept or certi fy as legally binding'.
Zie over erkenning van oorlogsslachtoffers ook Withuis (2002).

181

Opvallend genoeg wordt dit niet genoemd in de Nederlandse strafwetgeving.
182 Het thema van erkenning is onderzoekssubject in de politieke filosofie. Van oudsher

introduceerde de filosoof Fichte dit begrip, dat later uitgewerkt werd door Hegel, die
'Anerkennung' als centraal begrip in zijn ethische filosofie hanteerde. Het begrip recognition
speelt in deze discipline een centrale rol, waar het gaat om de rol van de overheid in het
multiculturalisme en bij sociale conflicten waarbij bepaalde bevolkingsgroepen zoals
allochtonen, homoseksuelen, slachtoffers van 'historic injustice' zich achtergesteld voelen in
vergelijking met de rest van de maatschappij en strijden voor politieke en juridische
erkenning. De discussie in de politieke theorie concentreert zich op de vraag, of 'erkenning'
als beginsel gerechtvaardigd is om als overheid bepaalde groepen van de bevolking
(voor)rechten te verlenen. Zie Honneth (1995), Taylor (1997), p. 98-132, ikaheimo, (2002) 9
447-462, Fraser en Honneth (2003).

183
Jones, Muller en Maercker (2006), p. 91-100 en zie het verkennende onderzoek van de VU
door Huver e.a. (2007).

184 Zie Bennett-Herbert en Dunkel-Schetter (1992), Maercker en Muller (2004).
185  Cleiren gaat in op genoegdoening in het strafrecht. Zie Cleiren (2003), p. 33-105.
186

Volgens Cleiren komen niet alle vormen van onrecht voor genoegdoening of vergoeding in
aanmerking.
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genoegdoening biedt.187 Ook is er sprake van een verantwoordelijkheids- of schuldrelatie,
tussen de actor en de gekrenkte. De genoegdoening is dan ook nodig om de verstoorde

relatie te herstellen. Verder stelt Cleiren dat de wijze waarop genoegdoening plaats kan

vinden, op veel verschillende manieren kan gebeuren, het bieden van genoegdoening is

vormvrij.  Wel  moet  het  gaan om maatwerk  en  is  er  aan het geven van genoegdoening  een
element van symboliek/ritueel verbonden.

3.5.3 Vormen van erkenning

3.5.3.1 Erkenning in het recht

Bepaalde juridische rechten, zoals een verklaring voor recht of, in het bijzonder het recht op
vergoeding van (immateriele) schade, worden in verband gebracht met erkenning.188 Het

ontvangen van een tegemoetkoming of een schadevergoeding door de aansprakelijke partij
kan betekenen dat slachtoffers zich erkend voelen in hun positie en situatie, in wat zij
hebben meegemaakt.

189

Ook Begemann stelt ten aanzien van de oorlogsgetroffenen dat schadevergoeding of

een financiEle tegemoetkoming - behalve juridische erkenning - ook een sociale vorm van

erkenning in kan houden. Speciale pensioenswetten zoals de WUBO, de WBP, de WUV en
de WIV kunnen voor de aanvragers een symbolische waarde hebben, omdat met het
toekennen van een bijzonder pensioen hen tevens een bijzondere sociale status wordt
toegekend. Het toegekende bedrag staat volgens de aanvragers symbool voor de boodschap

dat de samenleving werkelijk begrepen heeft, wat de slachtoffers hebben moeten

doorstaan. I" Voor het verband tussen erkenning en de vergoeding van (immateriale) schade

verwijs ik naar de hoofdstukken 4,5, en 6.
Voorts biedt ook de literatuur op het gebied van herstel, of 'reparation' een bron van

inspiratie. Herstel wordt uitgelegd als restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction

and guarantees of non-repetition:"' Bij herstel gaat het om het nemen van symbolische
maatregelen, het verlenen van hulp en het toekennen van individuele tegemoetkomingen.

187 Zie Cleiren (2003).
188 Zie ook Huver e.a. (2007), ik kom hier op terug in hoofdstuk 4.
189 Perron stelde dat onderzoek nodig is om te onderzoeken of bijvoorbeeld bij de vergoeding

van immateriele schade, er ook daadwerkelijk sprake is van genoegdoening bij de
slachtoffers. Zie Du Perron, (2003), p. 137.

190 Zie  de Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945  van 22 augustus  1947,  de Wet Uitkeringen
Vervolgingsslachtoffers 1940-1945     van 22 november     1972,     de Wet Uitkeringen
Burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 van 10 maart  1984 en de Wet Buitengewoon Pensioen
Indisch Verzet van 16 mei 1986. Zie Begemann (1995), p. 75-84.

191 Deze uitleg wordt gehanteerd voormalig VN-rapporteur Th.C. van Boven (Van Boven Principles).
Het vraagstuk van reparation speelt een grote rol bij de slachtoffers van ernstige
mensenrechtenschendingen. Zie de Greiff(2006), p. 452-503.
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3.5.3.2 Maatschappelijke erkenning

In het aansprakelijkheidsrecht is schadevergoeding de belangrijkste vorm om erkenning te
bieden. Buiten het aansprakelijkheidsrecht bestaan echter veel andere mogelijkheden, zoals

het uiten van oprecht begrip en respect, aandacht, steun en medeleven. Hiertoe kunnen
activiteiten een belangrijke rol spelen. Ten aanzien van bijvoorbeeld rituelen wordt gesteld
dat deze kunnen bijdragen in de verwerking van lijden en kunnen bijdragen aan het herstel
van vertrouwen.'92 Ook kunnen rituelen het vermogen in zich hebben tot betekenisgeving
en tot de kanalisatie van emoties na rampen."3 Zo kan een (jaarlijkse)
herdenkingsbijeenkomst, kerkdienst, condoleanceregister, stille tocht of een monument
bijdragen aan het herstel van vertrouwen en zorgen voor steun en erkenning voor de
slachtoffers. 194 Autoriteiten of organisaties die betrokken zijn  bij de nazorg, dienen ruimte
te cretren voor dergelijke rituele activiteiten, zodat vormen van openbare betekenisgeving
ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. De representanten van de belangenorganisaties
geven in het rapport van de Stuurgroep GGZ aan, dat er voor het houden van

herdenkingsdiensten een wenselijke rol van de overheid kan bestaan. 195

Tot slot is het vermeldenswaardig om te noemen dat de slachtoffers van de
Schipholbrand zich erkend voelden door de bevindingen die de Onderzoeksraad voor

Veiligheid rapporteerde in zijn onderzoeksrapport.
196

Een voorbeeld van erkenning door de overheid:
In 1990 kwam het tot een speciaal veteranenzorgbeleid.'97 De voornaamste

doelstellingen van dit beleid zijn: Het stimuleren of vergroten van de maatschappelijke
erkenning voor veteranen en het minimaliseren van de negatieve gezondheidsgevolgen
van de oorlogs- of uitzendervaringen. Het Ministerie van Defensie geeft Nederlandse

oorlogsveteranen een op grond van dit beleid een 'speciale behandeling'. In de nota
veteranenzorg staan de volgende erkenningsmaatregelen opgesomd'98:

•     De aanstelling van een Inspecteur der Veteranen;

192  van der Velden, Eland & Kleber (1997), p. 59.
193

Post, Nugteren, en Zondag (2002).
194  Zie Van der Velden, Eland & Kleber (1997), p. 59.
195 Zie bijlage drie van het rapport van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire

Richtlijnontwikkeling (2007), p. 87.
196 Zie de uitzending van Nova, 5 september 2006, te bekijken OP:

<http://www.novatv.nl/index,cfm?In=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=4612.
197

De nota was getiteld 'Zorg voor veteranen in samenhang', Kamerstukken 11, 1989-1990,21
490, nr. 1-2).

198  Kamerstukken Il, 2004-2005,30139, nr. 2, 'Nota veteranenzorg 2005', p. 8. In te zien op:
<http://www.defensie.nl/binaries/Nota%20Veteranenzorg%20v300505%20vl_tcm15-
47626.pdf».

58



De belangen uiteengezet

•   De oprichting van de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) waardoor voor

veteranen de achterstandsituatie werd opgeheven op het gebied van immateriele

hulp;
• De plaatsing van herdenkingszuilen bij het Nationaal IndiE-Monument te

Roermond die door Prins Bernhard zijn onthuld;
•    De instelling van een draaginsigne gewonden;
•  Het leveren van een financitle bijdrage ten behoeve van het plaatsen van een

monument op Bronbeek en het uitgeven van een gedenkboek als dank voor de
trouwe plichtsvervulling en de gebrachte offers van de KNIL-militairen;

•  Het financieel bijdragen aan de opzet van een ontmoetingscentrum Kumpulan
Bronbeek, waar de veteranen elkaar kunnen ontmoeten; De eerste opzet voor
reuniefaciliteiten bij kazernes voor reunieverenigingen van veteranen;

• Het leveren van compensatie voor achterstallig soldij voor een groep

oorlogsvrijwilligers;
•     De uitbreiding van de toekenningsmogelijkheden Ereteken voor Orde en Vrede;

• Het geven van een financiEle bijdrage aan het Veteranenplatform als
belangenbehartiger van de veteranen.

Daarnaast levert de overheid financiale steun aan het in 2003 opgerichte Stichting
Veteraneninstituut (voorheen Instituut Veteranenzorg). De Stichting streeft naar de

uitvoering van het veteranenzorgbeleid. De erkenning omvat een optimale veteranenzorg,
een veteranenpas, financiele tegemoetkomingen, relevant onderzoek, herdenkingen,

reunies, eretekens en publiciteit om de bekendheid en waardering ten aanzien van veteranen

te vergroten.
199

3.5.4 Evaluatie van erkenning

Erkenning kan worden begrepen als het tot uiting brengen van het werkelijk zien, begrijpen,

respecteren en horen van een slachtoffer. De belangrijke vragen bij erkenning lijken te zijn:
Voor wie en voor wat dient er erkenning te komen en door wie en in welke vorm kan dit
geschieden? De eerste twee vragen zijn eenvoudiger te beantwoorden dan de laatste.

Erkenning wordt gevraagd door de slachtoffers (directe en indirecte slachtoffers) voor wat
hen is overkomen, het gaat hen erom - ingeval van moreel ofjuridisch verwijtbaar handelen

- dat er tevens wordt erkend dat er fouten zijn gemaakt.
Erkenning dient in de eerste plaats gegeven te worden door de veroorzakers; zij

dienen aan slachtoffers te erkennen dat zij verantwoordelijk en aansprakelijk zon voor hun

verwijtbaar handelen. Daarnaast kan erkenning ook gegeven worden door individuele

omstanders, zoals familie, vrienden, buurtbewoners, collega's en de werkgever. Tot slot

199 Zie <www.veteraneninstituut.nl>.
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lijken slachtoffers er ook belang aan te hechten dat de maatschappij als zodanig een vorm
van erkenning aanbiedt. Juist hierin lijkt een rol voor de overheid weggelegd. Deze
overheidsbetrokkenheid wordt in het bijzonder gewenst, indien het vertrouwen in de
rechtsorde of de politiek - na een ramp - in de ogen van de slachtoffers geweld is
aangedaan.

De vormen waarin uiting kan worden gegeven aan erkenning, lijken zowel materieel
als immaterieel (symbolisch), juridisch als niet-juridisch, politiek en maatschappelijk te

zijn. Het kan gaan om het organiseren van activiteiten zoals herdenkingsdiensten, stille
tochten en het creeren van gedenkplekken, of om geld. Het kan ook gaan om het ervaren
van betrokkenheid van politici o f de leden van het Koninklijk Huis na een ramp.

Tevens lijkt het ervaren van erkenning nauw verband te houden met andere materiele
en immateriEle belangen, zoals financieel herstel, de procedurele belangen (begrip en
respect), willen weten wat er gebeurd is en het ontvangen van excuses van de
verantwoordelijke partijen. Het verdient mijns inziens nadere aanbeveling om te
onderzoeken hoe de beleving van erkenning door slachtoffers wordt uitgelegd en beleefd en
welke factoren bij erkenning een rol spelen.

3.6 Financieel herstel

3.6.1 Schade na rampen

In de regel ontstaat na een ramp vaak gefixeerde schade, die te kenmerken is als schade aan

een grote groep mensen, veroorzaakt door een enkele gebeurtenis. De financiEle200

gevolgen na rampen kunnen voor slachtoffers aanzienlijk zijn. Naar aanleiding van de
Bijlmerramp ontstond voornamelijk immateriEle en materiele personenschade, gegevens
over de exacte schadeomvang zijn niet bekend. De schade die werd geleden door de
Legionella epidemie bestond uit materiele en immateriEle personenschade, die door de
CTRC op enkele tientallen miljoenen werd geschat. De Vuurwerkramp Enschede zorgde

voor de totale verwoesting van 250 woningen, 293 woningen werden onbewoonbaar
verklaard. 1500 woningen raakten beschadigd. De materiele schadeomvang werd geschat

op €454 miljoen. Daarnaast overleden 22 mensen en raakten 947 mensen gewond. Over de
totale omvang van de materiele en immateriele personenschade bestaat geen schatting, deze
zal in de tientallen miljoenen euro's zijn. Hoewel het bij rampen om grootschalige en

gecumuleerde schade gaat, is deze niet anders dan de schade die individuen lijden
tengevolge van een misdrijf, een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout.

200 Tzankova noemt als typen massaschade naast gefixeerde schade ook 'strooischade' en
'sluipende schade'. Bij het eerste type schade gaat het om schade die voor ieder van de
schadelijders zo miniem is, dat het de moeite niet loont om deze in rechte af te dwingen, het
tweede type schade duidt op schade die is ontstaan door een reeks van gebeurtenissen of
blootstellingen, en waarbij de schade pas na lange tijd optreedt. Zie Tzankova (2008).
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Schadecategorielin

m.          11
m. 2 1         .8
E-

E                        .

milt2>m z
Materiele zaakschade:
- Financiele noodhulp                                    x          x
- Verlies ofbeschadiging van de zaak                       x             x                            x
Materiele personenschade:
- Verlies verdienvermogen                                 x           x           x           x
- Overlijdenschade                                        x          x          x          x
- Financiele schade                                       x          x          x          x
Immaterifle personenschade:                         x          x          x          x

3.6.2 Financieel herstel: Belangrijk?

Financiele noodhulp in de eerste dagen na een ramp kan essentieel zijn om te kunnen

voorzien in basale levensbehoeften. Dit is echter niet bij iedere ramp het geval. Daarnaast

dient te worden ingegaan op de waarde die mensen hechten aan financieel herstel. Dit

belang kan ertoe bijdragen dat mensen hun leven weer kunnen oppakken. Volgens de
Gezondheidsraad bestaat er verband tussen het ontvangen van een financiele vergoeding en

het herstel van de getroffenen.201 In verschillende internationale bindende en niet-bindende
documenten voor de rechten van slachtoffers van geweldsmisdrijven wordt het aspect van

202financitle compensatie genoemd. In deze documenten is neergelegd dat slachtoffers

tijdige, adequate en toepasselijke schadevergoeding wensen, van de staat, of van de dader.

In het onderzoek van de VU over de behoeften van letselschadeslachtoffers in het

aansprakelijkheidsrecht gaf een meerderheid van de respondenten aan, dat zij wilden

201 Tegelijkertud waarschuwt de Gezondheidsraad voor ruimhartige vergoedingsregelingen, die
ervoor kunnen zorgen dat door claimgedrag en het voortduren van procedures, klachten
kunnen blijven bestaan, of zelfs versterkt kunnen worden. Zie het advies van de
Gezondheidsraad, (2006), p. 70. De commissie adviseert dat er na een ramp eenvoudige en
eenduidige vergoedingsregelingen worden gecreeerd, met een snelle afwikkeling.

202 Zie het Europees verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van
geweldsmisdrijven van de Raad van Europa, 24 november  1983, Zie de Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (van de VN; A/res/40/34; tot
stand gekomen in dec. 1985) de richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van
slachtoffers van misdrijven, de Guidelines on the Protection of Victims of Terrorism van
2005 en de Aanbeveling nr. R (87) 21 van de Raad van Europa betreffende de bijstand aan
slachtoffers van misdrijven.
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procederen voor financieel herstel. In dit onderzoek ging het om slachtoffers van203

arbeidsongevallen, verkeersongevallen en medische fouten, die een procedure aanhangig
hadden gemaakt. De behoefte aan financiele compensatie na een ramp zal zeer zeker en in

belangrijke  mate aanwezig zijn,  maar of het slachtoffers primair om financieel herstel gaat,
blijkt weer niet uit andere onderzoeken, zoals hoofdstuk 3 laat zien. Ten aanzien van de
wens tot schadevergoeding in het strafrecht stellen ook de victimologen Groenhuijsen en
Penders dat schadevergoeding voor slachtoffers van geweldsmisdrijven belangrijk is, maar
niet het meest wezenlijke.-04

Ten aanzien van de hoogte van een vergoeding dienen in dit verband de 'distributive
fairness principles' te worden genoemd. Mensen willen namelijk dat hun vergoeding

rechtvaardig is. De distributive fairness principles bieden een kader waarbinnen mensen die

beoordeling van de uitkomst kunnen maken. Tyler merkt hierover op: "Literature shows
that  people  are  1) more satisfied  when  they  get  what they deserve rather than when they

receive 'too much' or more than they deserve and 2) people will leave a situation in which
they receive too much to go to a situation in which they receive lesser, but fairer

„205outcomes. Dit betekent dat de middelen ingezet dienen te worden op grond van
standaarden die corresponderen met distributive fairness principes, waarvan er drie vaak
genoemd worden: Het principe dat gelijken als gelijken behandeld dienen te worden, het
principe van gelijkheid en het principe van behoeftigheid. Mensen hebben er behoefte aan
om de vergoeding te vergelijken met de principes die voor het nemen van die beslissing
daaraan ten grondslag liggen.

Ten tweede zijn ook de procedural fairness noties invloed op de beoordeling van de
uitkomst. Deze noties van procedurele rechtvaardigheid bespreek ik in paragraaf 11.

Tot slot dient het volgende te worden opgemerkt. Tyler stelt op basis van onderzoek
dat: "People are less likely to find compensation acceptable in situations when the harm
involves issues of moral wrong- culpability on the part of the wrongdoers. In such a
situation, the primary focus of victims, their families and society more generally, is on
bringing to account responsible people. In such settings, people are primarily interested in
receiving an apology and restoring social order and respect, not in receiving monetary
rewards.

„206

3.6.3 Financieel herstel: Door wie?

Slachtoffers van misdrijven spreken een voorkeur uit voor een schadevergoeding die direct
wordt betaald door de dader zelf.207 Ten aanzien van de hoogte van de schadevergoeding is

203

Zie Huver e.a. (2007), p. 63.
204 Groenhuijsen en Penders (1993).
205

Tyler en Thorisdottir (2003).
206

Tyler, Boeckmann, Smith en Hung (1997), p. 103-137.
207

Shapland, Willmore en Duff(1985).
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de omvang minder relevant; slachtoffers vinden het belangrijk dat de beslissing over de
hoogte van de schadevergoeding op een voor hen begrijpelijke en rechtvaardige wijze tot
stand is gekomen.208 Bovendien zijn slachtoffers niet zo vergeldend en veeleisend ingesteld

als men zou veronderstellen. 209

In het geval van het verhalen van rampschade is nog niet empirisch onderzocht in
hoeverre slachtoffers schadevergoeding wensen van de verantwoordelijke partijen. Een
mogelijke indicatie vormt het aantal civielrechtelijke procedures die na de rampen in
Nederland tegen de schadeveroorzakers zijn ingesteld. Na zowel de Bijlmerramp, de

Legionella uitbraak, de Vuurwerkramp als de Nieuwjaarsbrand stelden de slachtoffers de
schadeveroorzakende partijen aansprakelijk: 10

Voor slachtoffers is het verhaal van schade op de schadeveroorzakers niet de enige
financiele bron waaruit zij kunnen putten. De schade kan tevens worden vergoed via de
eigen verzekering van slachtoffers. Dit is het geval bij zaakschade, die verhaald kan worden

op de inboedel- en opstal- en motorrijtuigenverzekering. Evenwel dienen slachtoffers zich -
volledig - te verzekeren, willen zij aanspraak kunnen maken op een - volledige -

vergoeding. Bij de Vuurwerkramp in Enschede waren echter veel getroffenen niet -, of
onderverzekerd voor zaakschade.

De vergoeding van materiele en immateriale personenschade ligt gecompliceerder.
211

Een deel van de schade kan verhaald worden op grond van verzekeringen, zoals op grond
van de ziektekostenverzekering, de AWBZ, de arbeidsongeschiktheids-verzekering en de
ongevallenverzekering.

Voorts bieden de sociale zekerheidsvoorzieningen zoals de Ziektewet, de WAO, de
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet ReYntegratie Arbeidsgehandicapten
(REA), de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ), de Wet
Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten (Wajong), de WW, de Algemene Bijstand en de
bijzondere Bijstand voor een inkomensvervanging; ieder op grond van verschillende

voorwaarden. Enkel op grond van de Ziektewet bestaat recht op 52 weken volledige
doorbetaling van loon. De overige regelingen behelzen een gedeeltelijke vergoeding.

Tot slot bestaat de mogelijkheid dat de overheid een tegemoetkoming doet; deze is

onverplicht en geschiedt op basis van solidariteit. In het geval van natuurrampen kan de
Wet Tegemoetkoming Schade na rampen en zware ongevallen (WTS) worden ingezet. In
het geval van man-made rampen kunnen ad-hoc financiele regelingen - vaak in de vorm

208  Strang en Sherman (2003), p. 15-42.
209 Idem en zie tevens Maas- de Waal (2006), p. 108.
210 Er rijzen echter problemen ten aanzien van het effectief verhalen van de schade op deze

partijen, aangezien er sprake is van een vaak ontoereikende dekking op de
aansprakelijkheidsverzekering, of van insolvabiliteit. Zie verder hoofdstuk 4.

211 Zie voor een gedetailleerde en uitvoerige uiteenzetting het rapport van het onderzoeksbureau
Berenschot, 'Eindrapportage: Inventarisatie van financiele voorzieningen na rampen in
Nederland', dat als bijlage in het eindrapport 'Solidariteit met beleid' van de CTRC is
opgenomen. Zie p. 21-30.
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van schadefondsen - worden opgesteld.212 Het gaat bij overheidsvergoedingen - anders dan
bij overheidsaansprakelijkheid - altijd om niet volledige schadeloosstelling, om een

tegemoetkoming in de schade.

3.7 Willen weten wat er is gebeurd

Wat waarheidsvinding is, hoeft niet uitgebreid toegelicht te worden. Voor slachtoffers en
nabestaanden is het van wezenlijk belang om te weten waarom en hoe een ramp zich heeft
kunnen voltrekken. In de psychologische literatuur wordt die behoefte aangeduid als
'cognitieve coping'.213 Slachtoffers - zowel de direct getroffenen    als de naasten    en

nabestaanden - hebben behoefte aan duidelijke en heldere feiten. Weten wat er precies is
gebeurd, draagt volgens onderzoek bij aan de zingeving en betekenisverlening.214 Verder

volgt uit onderzoek dat behoefte aan waarheidsvinding onderdeel uitmaakt van een normaal

verwerkingsproces. Ten aanzien van de nabestaanden van overleden slachtoffers kan het
belang om te weten wat er precies is gebeurd bijdragen aan het rouwverwerkingsproces.

Bovendien blijkt, dat de mensen die het gevoel hebben adequaat geinformeerd te zijn,
de gebeurtenis beter kunnen verwerken. Voor wat betreft de vorming van psychische

215

klachten, blijkt uit onderzoek dat deze toenamen na de Bijlmerramp, omdat er
onduidelijkheid bleef bestaan over de inhoud van de lading van het El Al vliegtuig.

216

Waarheidsvinding na een ramp kan worden nagestreefd door   de

onderzoeksjournalistiek, onafhankelijke onderzoekscommissies, of door het instellen
van een parlementaire enqutte. Zo werd jaren na de Bijlmerramp onder grote politieke
en maatschappelijke druk alsnog een parlementaire enqutte gestart om de toedracht
van de ramp en de inhoud van de vracht van het El Al vliegtuig te achterhalen. Ook na
de Vuurwerkramp Enschede en de caftbrand Volendam werden onafhankelijke
publieke onderzoekscommissies (respectievelijk de commissies Oosting en Alders)
ingesteld om de oorzaak van de ramp te achterhalen. In 2005 werd een onafhankelijke
Onderzoeksraad voor de Veiligheid geinstalleerd, die vanuit veiligheidsperspectief
onafhankelijk onderzoek doet naar rampen en zware ongevallen in Nederland en op
basis van de bevindingen lering wil trekken. Zij publiceerde in 2006 een
onderzoeksrapport over de Schipholbrand.

217

212 De overheid heeft dergelijke schadefundsen gecreeerd na de Bijlmerramp, na de Legionella
uitbraak, na de Vuurwerkramp Enschede en na de caf6brand Volendam. De Volendam en
Enschede fondsen werden deels met liefdadigheidsgelden aangevuld. Zie verder hoofdstuk 6.

213
Norris e.a. (2000), p. 207-240 en Norris e.a. (2002), p. 240 e.v.

214 Zie ook het preadvies van du Perron (2003), p. 155 en Cleiren (2003), p. 33-105.
215  Winje (1998), p. 627-644.
216

Parlementair Enqutterapport Bijlmerramp onderzoekscommissie Meijer, Een beladen viucht,
Den Haag: SDU 1999.

217 Zie de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, <www.onderzoeksraad.nl.>
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De Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie werd opgericht in 1995 om de
mensenrechtenschendingen in Zuid-Afrika publiek aan de orde te stellen. De
commissie werd ingesteld om a) verzoening te bewerkstelligen tussen de gekwetste
gemeenschap en de daders, om hervormingen te bewerkstelligen, b) slachtoffers hun
verhaal te laten doen, c) hen genoegdoening te geven voor de gebeurtenissen in het

verleden en d) ervoor te zorgen dat er in het algemeen wordt geleerd van de
gebeurtenissen.218 De literatuur   over de slachtoffers van martelingen stelt   dat   het

belangrijk is voor slachtoffers om gehoord te worden. Indien hun verhaal publiekelijk
wordt verteld, draagt dit voor slachtoffers bij aan de verwerking: "Therefore, in the
public forum, the survivors telling their stories and the nation acknowledging their
veracity transform the private traumatic memory into public memory. This public

memory can be integrated into the historical memory of the nation."219

3.8 Partijen ter verantwoording willen roepen

In paragraaf 5 werd ingegaan op het belang van juridische erkenning. Het verkennende

onderzoek van de VU geeft aanwijzingen dat slachtoffers het als een vorm van erkenning
kunnen beschouwen, wanneer partijen de verantwoordelijkheid erkennen voor de gemaakte
fouten. Een voorstadium vormt het ter verantwoording kunnen roepen van partijen.

Groenhuijsen en Penders stellen ten aanzien van slachtoffers van misdrijven dat het kunnen

vechten voor rechten voor slachtoffers belangrijk kan zijn, ook al kunnen hiermee de
emotionele en psychische problemen niet opgelost worden, net zo min als een
schadevergoeding kan doen. Het vechten voor rechten kan hen sterken in hun gevoel van
eigenwaarde en weerbaarheid. 220

Een dergelijke observatie ten aanzien van het vechten voor rechten vinden we ook in
de literatuur van Tyler, die stelt: "Studies make clear that when someone has broken the
rules of society and caused harm to another person, people want justice restored by dealing

with the moral failure  of the rule breaker in  some way. Bij de bespreking van het belang
„221

van financieel herstel werd ook ingegaan op het feit dat slachtoffers in dergelijke situaties

niet alleen vergoeding wensen, maar de verantwoordelijke en schuldige partijen moreel ter

verantwoording willen roepen. Hoewel bij slachtoffers de behoefte kan bestaan om de
daders    ook te straffen,    zijn    lang    niet alle slachtoffers    - van geweldsmisdrij ven    -    zo

218  Hamber (2003), p. 155-177 en tevens Ellian (2003).
219

Jaranson, Kinzie e.a. (2001), p. 267
220 Hes en van Ringen (1986). Zie ook NRC webpagina's, 12 oktober 2000, <

www.nrc.nl/W2/Lab/Enschede/001012-a.html>.
221

Tyler en Thorisdottir (2003), p. 355-391. Overigens speelt deze behoefte niet alleen bij de
slachtoffers, maar tevens bij de huidige postmoderne maatschappij als zodanig, zoals Singer
en Endreny opmerken: "ln a society like ours, the need to fix responsibility, to locate a cause

and  preferably an agent, is pervasive...In  such a culture the ultimate horror  is a disaster
without an explanation, an essentially random event. Zie tevens Singer & Endreny (1993).
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222
vergeldend ingesteld, als wel wordt gedacht. Tyler en Thorisdottir stellen over de
behoefte aan vergelding: "The studies show that the primary motivation guiding reactions
to wrongdoing is the motivation to restore a moral balance, not issues of deterrence.„223

Het is de vraag of deze behoefte plaats dient te vinden binnen een juridische
procedure, of dat dit ook buiten de rechtszaal mogelijk is.224

3.9 Het willen ontvangen van excuses

Veel slachtoffers kunnen de behoefte hebben aan het ontvangen van excuses van de
verantwoordelijke en/of de aansprakelijke partijen.225 Het ontvangen van excuses kan hen

bevestigen in hun lijden en erkenning bieden voor het feit dat de gebeurtenis niet het
slachtoffer te verwijten valt. Deze excuses kunnen bijdragen aan de verwerking van die
gebeurtenis. Excuses kunnen tevens de innerlijke belevingswereld van het slachtoffer
rechtvaardigen en hem in staat stellen om betekenis te geven aan het gebeurde.226

Onderzoek naar de interpretatie van een spijtbetuiging door slachtoffers wijst uit dat
een oprechte spijtbetuiging in een procedure van positieve invloed kan zijn op de manier

waarop slachtoffers naar de daders kijken. Zij zijn dan vergevingsgezinder naar de dader
toe.227 Onoprechte spijtbetuigingen worden in een hersteirechtelijke procedure zelfs gezien
als een belemmering voor de vergevingsgezindheid van het slachtoffer en vormen
bovendien een negatieve ervaring, die gezien kan worden als secundaire victimisatie. 228

222
Zie Strang en Sherman (2003), p. 17-20.

223 Tyler & Thorisdottir (2003)
224 Zie ook Hodgkinson en Stewart (1991), p. 131. Zie verder hoofdstuk 4 en 6.
225 Onderzoek naar deze behoefte onder slachtoffers van een medische fout, slachtoffers van

sexueel misbruik en slachtoffers van misdrijven geeft aanwijzingen dat heel veel slachtoffers
behoefte hebben aan een spijtbetuiging van de dader/aansprakelijke partij. Zie Tavuchis
(1991), Robbennolt (2003), p 460-516. Te downloaden als SSRN paper op:
<http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=708361>. Zie ook Petrucci, (2002), p
337-362 (in het bijzonder p. 354-356). Zie voorts Ten Boom en Kuijpers (2008), p. 39-40. In
de Geschilbeslechtingsdelta van 2003 staat het ontvangen van excuses niet als hoofddoel op
de  agenda, maar 'slechts'  op  plaats   12.  Op   1,2  en 3 staan respectievelijk   1) een bepaald
bedrag ontvangen van iemand anders, 2) kwijtschelding van rekening of vordering, en 3)
vervanging van herstel van een product of dienst. (p. 157). Hierbij moet worden aangetekend
dat de problemen  in de geschilbeslechtingsdelta lagen  op het terrein  van   1)  werk,  2)
onroerend goed, 3) de verhuur van onroerend goed, 4) de huur van woonruimte, 5) producten
en diensten en 6) geld. Dit zou erop kunnen wijzen dat excuses in het bijzonder als belangrijk
worden geacht, wanneer door verwijtbaar handelen van andere partijen schade is ontstaan aan
lijfen leden. Zie p. 63-75. Zie ten slotte van Velthoven en Ter Voert (2003).

226 Zie Jaranson, Kinzie (e.a.) 2001.
227 Zie voor dit overzicht Pemberton, Winkel en Groenhuijsen (2006) (6), p. 48-64, Pemberton

(2007), p. 45 e.v., Robbennolt, (2003), p. 475-479.
228

Pemberton, Winkel en Groenhuijsen (2006), p. 56-57.
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Ten aanzien van de civiele procedure zou het brengen van een volledige spijtbetuiging tot
een meer positiefbeeld van de schadeveroorzakers en tot betere schikkingskansen leiden. 229

In een effectieve spijtbetuiging zitten volgens Lazare een aantal kernelementen: Er
wordt erkend dat er een fout is gemaakt, er wordt openheid van zaken gegeven over hoe die
fout zich heeft kunnen voordoen en men dient te beloven dat er veranderingen zullen
worden aangebracht voor de toekomst. Indien het slachtoffer dit wenst, dient de230

spijtbetuiging persoonlijk en 'face to face' te worden gebracht.23' Een excuus of
spijtbetuiging is volgens de literatuur effectiever, wanneer deze geloofwaardig geschiedt,

goed wordt getimed en wordt geaccepteerd door het slachtoffer. 232

Voorts kan een onderscheid worden gemaakt tussen het geven van spijtbetuiging

waarbij de verantwoordelijkheid wordt erkend en geaccepteerd en een spijtbetuiging die
meer lijkt op het tonen van sympathie met het slachtoffer, dan dat het gaat om het erkennen

van de fouten. Het is volgens sommige auteurs beter om de laatstgenoemde vorm van spijt
te brengen, dan om in het geheel niet te reageren. 233

Tot slot kan een spijtbetuiging openbaar of privt worden gegeven. Ten aanzien  van de

overheid wordt door groepen slachtoffers in toenemende mate gewenst dat de overheid
publiekelijk spijt betuigt.234 Publiekelijk geuite spijtbetuigingen verschillen volgens White

van spijtbetuigingen die in de privt sfeer worden gedaan. Het gaat in zijn publicatie echter

Wel over het aanbieden van een spijtbetuiging ten aanzien van inbreuken op

burgerrechten:
235

The overriding interest in public apology is "to put the apology 'on record,'
that is, to extract a public, chronicled recantation that restores those aspects

of the collectivity's (or individual's) integrity and honor called into question
by the offense." If a public apology accomplishes this goal, the question of
sincerity is superfluous. As opposed to private apologies, which are
characterized by spontaneity and emotionality, public apologies are often
carefully scripted, written by third parties, negotiated, and offered only after

229 Hierbij moet echter worden aangetekend dat het positieve verband tussen het maken van
excuses en de schikkingskansen gecompliceerd is en sterk afhangt van factoren zoals de aard
van de spijtbetuiging, de ernst van het letsel en het bewijs ten aanzien van de
verantwoordelijkheid. Er zijn aanwijzingen dat een gedeelteli/ke spijtbetuiging - zonder het
erkennen van fouten - nadelig is ten aanzien van de toedeling van verantwoordelijkheid,
indien het gaat om zeer ernstig letsel van het slachtoffer. Robbenolt (2003), p. 497-499.

230 Zie Lazare (2004).
231 Zie Petrucci, (2002).
232 Zie hierover Lazare (2004). Zie over de timing van excuses McPherson en C. Bennigson

(2005),p. 201-207.
233 Zie Robbenolt (2003)
234 White pleit voor een door de civiele rechter op te leggen plicht tot het aanbieden van excuses

in geval van een schending van burgerrechten. Zie White (2006). Zie tevens Lazare (2004), p.
4-5,9-15, en 39.

235 Zie White (2006), met veel verwijzingen naar ander onderzoek, p. 32.
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considerable pressure has been brought to bear. Because the "sole raison
d'etre (of public apology) is the record," sorrow is "ruled out o r. . .
perfunctory...." Rather, the message of the apology as a performative
utterance takes center stage. "The public record is the apologetic fact." This
difference between a collective apology and an interpersonal one changes
"the very idea of apology."

Aangezien de rol van de overheid in dit boek centraal staat, is het wellicht van belang om
met dit onderscheid rekening te houden. Op dit belang kom ik nader terug in hoofdstuk 4 en
6.

3.10 Het willen voorkomen van een dergelijke ramp in de toekomst

De in hoofdstuk 2 gepresenteerde onderzoeken laten zien dat de verantwoordelijke partijen
leren van de gemaakte fouten en ervoor zorgen dat een dergelijke gebeurtenis anderen niet
meer kan overkomen. Deze behoefte lijkt vooral te bestaan indien er sprake is van juridisch,
moreel, of politiek verwijtbaar handelen van directe en indirecte schadeveroorzakers. Dit

immateritle belang kan zelfs, gezien de uiteenzetting van de resultaten van nationaal en
internationaal onderzoek uit hoofdstuk 2, een motief vormen om te procederen. Het vormt
tevens 6tn van de elementen van een 'volledige' spijtbetuiging.

Van Duin deed onderzoek naar het lerend vermogen na rampen en constateerde dat

het 'leren' na een ramp kan plaatsvinden op verschillende niveaus: Op micro, meso en
macro niveau.236 Tevens maakte hij onderscheid in de verschillende niveaus waarop geleerd

kan worden van rampen:  a) De kennisverwerving, b) de aanpassingen in beleid en c) de
verdeling van kennis tijdens de verschillende fasen in het besluitvormingsproces.

3.11 Procedurele belangen

3.11.1   Procedural  Justice

De Procedural Justice stroming onderzoekt wat mensen als een rechtvaardig proces
beschouwen. Volgens onderzoek zijn een aantal elementen van belang, willen mensen237

een procedure als rechtvaardig beoordelen. Dat zijn: Participatie, respect en waardigheid,
de aard en frequentie van ontvangen informatie, de consistentie van procedures, het bestaan
van een neutrale beslisser, de verschaffing van juiste en correcte informatie - die zonodig
verbeterd kan worden - en het bestaan van de mogelijkheid tot controle en het in het in acht

236
Van Duin (1992).

237 Zie voor de pionier op dit gebied de Duitse rechtssocioloog Luhmann (1975), die stelde dat
de wijze waarop een procedure plaatsvindt - en de besluitvorming binnen die procedure - kan
bijdragen aan de aanvaarding van de uitkomst van die procedure.
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nemen van persoonlijke en maatschappelijke standaarden van ethisch gedrag.238 Uit

onderzoek blijkt dat onrechtvaardige procedures er zelfs toe kunnen leiden dat mensen

ontevreden  zij n  met de uitkomst van die procedure.
239

In een onderzoek van Strang naar de door slachtoffers geconstateerde tekortkomingen

van het strafproces, zouden slachtoffers graag een minder formecl proces wilien. waarbij de

volgende elementen een rol krijgen:

• Slaclitoffers kunnen hun mening geven,
•    Er wordt meer informatie gegeven over het verloop en uitkomst van de zaak;
• Slachroffers kunnen participeren,
• Slachtoffers worden respectvol en eerlijk bejegend;
•    Er is sprake van materieel en emotioneel herstel:

•     Het geven van een spijtbetuiging door de dader behoort tot de mogelijkheden.
240

In de uitkomsten van de besproken onderzoeken in hoofdstuk 2 blijkt dat ook
letselschadeslachtoffers in een letselschadeprocedure waarde hechten aan procedurele

belangen. De eerder genoemde Procedural Justice stroming onderzoekt wat mensen in een
241

procedure als rechtvaardig beschouwen.
Onder procedurele belangen versta ik a) het op een respectvolle en waardige wijze

omgaan met slachtoffers, b) het ontvangen van informatie, begeleiding en advies over de
procedure, c) de mogelijkheid tot participatie (voice), d) begrijpelijke uitleg krijgen over

beslissingen en informatie en e) toegang tot het recht voor een neutrale beslisser. 242

Naar het verband tussen het in acht nemen van procedurele belangen en het ervaren
van erkenning is nog geen onderzoek verricht, al lijken er aanwijzingen te bestaan dat
erkenning kan worden verkregen door procedurele en interactionele belangen in acht te

243nemen.

Hoewel de procedurele belangen voornamelijk worden besproken in de context van
een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure, onderzoek ik deze belangen tevens in
hoofdstuk 6.

238 Zie verder Lynd en Tyler (1996), Tyler (2007), p. 40-42 en zie voor PJ toegepast op het
aansprakelijkheidsrecht Klaming en Bethlehem (2007), p. 119-124.

239 Zie Klaming en Bethlehem (2007), p. 121.
240 Zie Strang (2002), p. 38.
24' Zie hoofdstuk 2: Slachtoffers wensen informatie, begrip en respect, excuses en participatie.
242 Onder de procedurele belangen valt ook de behoefte aan informatie, maar dit belang heb ik in

paragraaf 3 als een afzonderlijk belang besproken.
243

Zie Klaming en Bethlehem (2007), p. 122-123.
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3.11.2  Begrip en respect

3.11.2.1 Onderzoek naar begrip en respect

Slachtoffers willen respectvol en met begrip worden behandeld door de autoriteiten. Maar
niet alleen de politie, OM, of andere publieke autoriteiten moeten rekening houden met de
manier waarop zij met slachtoffers omgaan; dit geldt des te meer voor de wederpartij en
diens belangenbehartiger. Onderzoek van Huver e.a. laat zien dat het letselschadeproces
door slachtoffers belastend wordt gevonden, mede vanwege de rol van de wederpartij en
diens belangenbehartiger. De geYnterviewde slachtoffers dachten dat de verzekeraar van de
wederpartij de zaak traineerde, of tegenwerkte. Het onderzoek van Relis liet zien dat de244

belangenbehartiger van de wederpartij niet bekend was met het bestaan van immateriele

belangen bij slachtoffer. 245

3.11.2.2 De rol van de media

Rampen zijn mediagenieke gebeurtenissen; kranten, radio en televisie zijn de belangrijkste
bronnen op basis waarvan mensen hun informatie halen, zowel de getroffenen als niet
getroffenen. De rol van de media is dubbel; deze is positief, wanneer media-aandacht een
vorm van erkenning voor slachtoffers betekent, omdat zij aandacht krijgen en hun verhaal
kunnen vertellen. De rol is eveneens positief wanneer de media - in het kader van de
informatiebehoefte van slachtoffers - een informatieve en voorlichtende functie kan
vervullen. 246

De rol van de media kan tegelijkertijd ook bekritiseerd worden. Journalisten hoeven
niet dezelfde belangen te hebben als slachtoffers; zij hanteren nieuwswaarde als
criterium. Het komt na rampen voor dat de media tegen de wens van slachtoffers in247

248foto's van hen laat zien, of slachtoffers onzorgvuldig interviewt. De literatuur acht het
echter niet kies om na een ramp foto's of personalia van slachtoffers in vol ornaat te
publiceren.249 Dit zou voor heftige emoties bij nabestaanden kunnen zorgen en schaadt hen
in hun privacy en integriteit. In Nederland heeft dit zich tijdens een aantal rampen

244 Zie Huver e.a. (2007), p.67-68.
245 Zie hoofdstuk 2, paragraaf5.2.3.
246

Vasterman, 1Jzermans en Dirkzwager (2005), P 107-114. Zo merken de auteurs op, dat de
media met televisie, radio en internet een faciliterende rol kan spelen in het bereiken van
psychosociale hulpverlening voor het grote publiek.

247 Van der Velden, Eland & Kleber (1997), p. 115-116.
248

NRC, 6 januari 2001,
<http://www.nrc.nt/W2/Nieuws/2001/01/06/Med/01.html>

249 Zie Butcher & Dunn (1989), Patterson & Wilkins (2008). Zie verder Hodgkinson en Stewart
(1991),p. 98-104.
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voorgedaan. In het buitenland zijn er daarom een aantal richtlijnen opgesteld voor de
250

omgang van de media met de slachtoffers. Deze richtlijnen komen op het volgend neer:
251

•  De pers maakt een afweging tussen het recht op informatie en het recht op

privacy, waarbij de menselijke waardigheid moet worden gerespecteerd;
• De pers is terughoudend bij het plaatsen van personalia bij foto's of

berichtgeving over slachtoffers van rampen, daar waar dit niet te verantwoorden

valt;
•   De pers bejegent slachtoffers op een correcte en zorgvuldige wijze, waarbij zij

slachtoffers niet intimideert of lastig valt;
•  De pers verslaat rouwplechtigheden van de slachtoffers met respect, rekening

houdend met de wensen van betrokken familieleden/dierbaren;

•  De eindverantwoordelijkheid over de omgang en correcte bejegening van
slachtoffers/familieleden ligt bij de directie, redacteuren en journalisten zelf.

In Nederland heeft het Instituut voor Psychotrauma punten van aandacht voor de media
geformuleerd, hoewel deze niet zo uitgebreid zijn opgesteld als de Belgische richtlijnen.252

De representanten van de belangenorganisaties pleiten ervoor om in Nederland ook een
mediaprotocol op te richten. 253

3.It.3  Advies,  begeleiding en steun

In het VU onderzoek kwam naar voren dat veel slachtoffers niet weten waar zij in een
letselschadeprocedure aan toe zijn; ze missen de informatie om te weten wat zij moeten

doen en wat zij van anderen kunnen verwachten. Daarbij zouden zij hulp van anderen

kunnen gebruiken. De behoefte aan advies, begeleiding en steun geldt niet alleen ten
aanzien van het civiele proces. Ook bij een schadeafwikkeling buiten rechte bestaat er

behoefte aan informatie, uitleg, en advies.

Zo kan er gewezen worden op de aanvraagprocedures voor bijzondere uitkeringen en

pensioenen voor oorlogsgetroffenen. Ten aanzien van deze procedures ervaart de

250 Volkskrant, 7 november 2000,
<http://www.volkskrant.nl/nieuws/nederland/355025702.html>

251 De wensen van de slachtoffers zijn gebaseerd op de In 2003 goedgekeurde richtlunen van de
Raad voor de Journalistiek in Belgie ten aanzien van slachtoffers van rampen en
geweldsmisdrijven. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met medewerking van het
Steunpunt Slachtofferhulp en de Vereniging van Beroepsjournalisten. Zie verder de website
van het Instituut voor Psychotrauma <www.psychotrauma. nl> en de website van de Raad
voor Journalistiek Belgie: <http://www. rvdj.be/pdf/persslachtoffers.pdf>

252 Zie de site van het Instituut voor Psychotrauma <www.crisis.net>
251 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.
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meerderheid van de aanvragers deze als negatief.254 De procedure is voor hen emotioneel en
psychisch belastend. Zij moeten aantonen dat zij tot de in de wet omschreven
rechthebbenden behoren, dat hun medische klachten het gevolg zijn van de
oorlogservaringen en dat zij financieel afhankelijk zijn van een dergelijke uitkering of
pensioen. De aanvragers hebben gedurende deze procedure behoefte aan steun, begeleiding
en advies. Dat geven van advies en begeleiding wordt voor hen verzorgd door bijvoorbeeld
de Stichting 1940-1945, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk en het Verbond

Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. Na rampen probeert een Informatie en

Adviescentrum (IAC) deze behoefte op te vangen. Ook de belangenverenigingen spelen een

belangrijke rol in het voorlichten, adviseren en helpen van de getroffenen.

3.11.4 Participatie en een voice

De besproken onderzoeken uit hoofdstuk 2 laten zien dat slachtoffers behoefte hebben aan

het uiten van een stem; zij willen hun verhaal doen en gehoord worden. Dit 'gehoord'
willen worden kan verder reiken dan alleen het verhaal willen doen. Het onderzoek naar de

beweegredenen van de 9/11 slachtoffers liet bijvoorbeeld zien dat slachtoffers ook wensten

te participeren in het nastreven van hun immateriale belangen; zoals het belang van
waarheidsvinding, het ter verantwoording roepen van verantwoordelijke partijen en om een
'responsive change' te bereiken (het leren van de ramp en de gemaakte fouten).

3.11.5  Begrijpelijke  informatie en uitleg van  beslissingen

Slachtoffers wensen dat voor hen relevante informatie op begrijpelijke wijze wordt
uitgelegd. Dan kan het gaan om rechterlijke beslissingen, maar bijvoorbeeld ook om in te
vullen vragenlijsten, of schadeformulieren. Ten aanzien van schriftelijke correspondentie en
rechterlijke beslissingen dient opgemerkt te worden dat het formele taalgebruik in de
correspondentie voor slachtoffers a) niet altijd te begrijpen is en b) erg kil en afstandelijk
over kan komen. Ook in correspondentie geldt, dat het slachtoffer 'gezien' wil worden.
Daarnaast kunnen juridische uitspraken of administratieve beslissingen voor slachtoffers als
vervreemdend werken; hun concrete situatie wordt abstract gemaakt en ontdaan van alle
emoties en gevoelens, om in de regels van het recht toegepast te kunnen worden. Het jargon
en de toon waarop rechterlijke oordelen worden geveld, worden niet altijd begrepen door de

slachtoffers, terwijl  het  wel  over hen  gaat. 255

254
Hier gaat het om aanvraagprocedures in het kader van de op grond van de Wet Buitengewoon
Pensioen (WBP), de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers (WUV), de Wet Uitkeringen
Burger Oorlogsgetroffenen (WUBO), de Wet Indisch Verzet (WIV) en het Militair
Invaliditeits Pensioen (MIP). Zie voor meer informatie Van der Leeuw (1989), p. 85-104.

255
Zie Barendrecht (2003), p. 101-110, die ervoor pleit om arresten voor iedere geinteresseerde
Nederlander begrijpelijk te maken en waarbij zorg en aandacht bestaat voor de immateriele
belangen.
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3.11.6 Toegang tot het recht  en  een  neutrale  beslisser

Willen slachtoffers partijen ter verantwoording kunnen roepen, dan is het van belang dat zij
toegang tot het recht en de rechter hebben. Ook in verschillende internationale
slachtofferdocumenten - ten behoeve van de slachtoffers van misdrijven - is dit recht

vastgelegd. Volgens het RMO advies 2005 houdt toegang tot het recht mttr in dan toegang
tot het rechtssysteem: Burgers dienen in staat worden gesteld om voor gerechtvaardigde
belangen op te komen. Daarbij is het volgens de RMO ook belangrijk dat mensen toegang

tot vaardigheden (bijvoorbeeld de vaardigheid om te onderhandelen) en een laagdrempelige
toegang tot kennis (van de rechtsregels, van het systeem) hebben.256 In de hoofdstukken 4

en 6 ga ik op dit punt specifieker in.

In het kader van procedurele belangen kan worden gewezen  op  het  in   1987 tot stand

gekomen protocol inzake medische fouten (disclosure) van het Amerikaanse Veterans
Administration Hospital in Lexington, Kentucky. Indien blijkt dat er een medische257

fout is gemaakt, licht het ziekenhuis de patient zo snel mogelijk in en probeert het om
zo goed mogelijk in de belangen van slachtoffers te voorzien tijdens de 'disclosure'

procedure. Het ziekenhuis besteedt aandacht aan de communicatie tussen arts en

pati8nt/nabestaanden en gaat in op de informatiebehoefte van de patiEnt. Zo zorgt het
voor een dossier dat toegankelijk is voor de pati8nt en voor de start van een eigen

onderzoek. Ook wordt advies gegeven over rechtsbijstand. Indien nodig, wordt

specifieke (medische) zorg aangeboden. Het ziekenhuis biedt formeel haar excuses aan

voor de gemaakte fout. Binnen dit protocol wordt gestreefd naar het treffen van een
snelle schaderegeling. De slachtoffers van het ziekenhuis ervaren dit proces als

258

bevredigend.
259

3.12 Evaluatie

In dit hoofdstuk werden de belangen stuk voor stuk inhoudelijk besproken. Er kunnen een
aantal observaties worden gedaan. Het lijkt juist om te constateren dat de meerderheid van
de belangen sterker speelt in het geval waarin zich een 'man-made ramp' met ernstige

gevolgen heeft voorgedaan en waarbij sprake is van verwijtbaar handelen van

256
RMO, 'Toegang tot Recht', Advies  RMO nr. 32, Den Haag: 2004.

257 Zie van Maanen (2003), p. 16-20. Hoewel de resultaten van het ziekenhuis bemoedigend zijn,
wil dit volgens Mazor e.a. niet zeggen dat deze benadering op iedere situatie toegepast kan
worden. Mazor e.a. stellen dat dit afhangt van de ziekenhuisspecifieke factoren zelf, de
juridische positie van zorgaanbieders en het soort patienten. Mazor, Simon en Gurwitz
(2004),p. 1695.

258

Van Maanen (2003), p. 16.
259 Het experiment staat beter bekend als het 'Sorry works!' protocol.  Zie voor meer informatie

<www.sorryworks.net>.
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schadeveroorzakende partijen:60 De behoefte aan eerste hulp en opvang, immateriEle steun

en hulp, erkenning, financieel herstel, waarheidsvinding, het vinden van verantwoordelijke
partuen en het ontvangen van excuses en het belang om een toekomstige ramp te
voorkomen zullen juist dan als belangrijk kunnen worden ervaren. Echter, het belang van
financieel herstel kan bij zowel natuurrampen als man-made rampen spelen. Ook hier zal de
behoefte aan financieel herstel sterker spelen, indien er sprake is van gezondheidsschade
en/of ernstig dan wel blijvend letsel, of wanneer in het geval van nabestaanden, een

inkomensverantwoordelijke is overleden. De procedurele belangen en het belang van
toegang tot informatie zullen zowel bij man-made als natuurrampen spelen.

Bij sommige belangen was het nodig om deze uitvoerig te bespreken, in het bijzonder

ten aanzien van het belang van erkenning. Voorlopig omschrijf ik erkenning als het
'oprecht gezien, gerespecteerd, gehoord en begrepen worden'. De vormen waarin erkenning
zich kan voordoen, zijn zowel politiek, juridisch, emotioneel als sociaal     van    aard.

Erkenning kan gegeven worden door de verantwoordelijke partijen, maar ook door het
sociale netwerk van een slachtoffer en de overheid.

Omdat ik ervoor heb gekozen om de belangen op een veelzijdig terrein te
inventariseren, kan het zijn dat bepaalde belangen niet in ieder hoofdstuk relevant genoeg
zijn om te onderzoeken. Bij de aanvang van ieder hoofdstuk zal ik uiteenzetten welke

belangen ik bespreek en waarom ik de keuze heb gemaakt om bepaalde belangen niet te
onderzoeken.

260 Vanaf de jaren tachtig deden zich in  ons land geen natuurrampen meer voor, die levens of
gewonden eisten.
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4.1 InIeiding

De doelstelling van hoofdstuk 4 is om te onderzoeken of de overheid in deze rol de

belangen van slachtoffers kan dienen. In dit hoofdstuk heb ik er niet voor gekozen om het
belang van eerste hulpverlening en het belang van het ontvangen van immateriele steun en
hulpverlening te onderzoeken, aangezien het aansprakelijkheidsrecht voor belangen op

voorhand niets kan betekenen, de aard van het aansprakelijkheidsrecht brengt met zich mee
dat deze belangen niet gediend kunnen worden.

Na een ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer deze als een man-made ramp kan
worden getypeerd, ligt de overheid op centraal en decentraal niveau vaker onder vuur. Haar
wordt verweten dat zij de verwezenlijking van het risico niet heeft kunnen voorkomen;
bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht en handhaving, of van

gebrekkige wet- en regelgeving.
Na een ramp dient zich in het burgerlijk procesrecht en in het aansprakelijkheidsrecht

echter het probleem van schaalvergroting aan. Bij rampen gaat het om een groot aantal261

benadeelden en het bestaan van een substanti8le schadeomvang die uit een zeer gevarieerd
aantal schadeposten kan bestaan. De rampschade wordt ook wel getypeerd als 'gefixeerde
schade'.262 Het afwikkelen van deze schade heeft tot gevolg dat er in het burgerlijk

procesrecht sprake is van een zeer complexe procedure. Op 23 juni 2005 is daarom de Wet
collectieve afwikkeling massaschade aangenomen, die de afwikkeling van massaschade wil
vereenvoudigen.263 In paragraaf 2 bespreek ik eerst de nadelen van individueel procederen,

het instellen van een collectieve actie en het starten van een proefproces.

In paragraaf 3 bespreek ik de WCAM. Tevens zal ik in paragraaf 3.4 onderzoeken of de
WCAM de procedurele belangen kan dienen.

In paragraaf 4 tot en met 9 van dit hoofdstuk onderzoek ik de volgende belangen.

Erkenning, financieel herstel, het belang van waarheidsvinding en het belang van het

ontvangen en geven van informatie, het willen vinden van verantwoordelijke partijen, de
behoefte om excuses te ontvangen van de wederpartij, het belang om te leren van de ramp

en de procedurele belangen. Daarbij ga ik - waar nodig - in op de invloed van de WCAM.
Dit hoofdstuk sluit met een evaluatie in paragraaf 10.

261 Zie hierover ook Asser, Groen en Vranken (2006), p. 116-124.
262 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.
263   Stb. 2005,340 en zie voor de inwerktreding op 27 juli 2005 Stb. 2005,380.
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4.2 Individueel procederen, een proefproces of een collectieve actie

In de literatuur wordt algemeen erkend dat het individueel procederen in gevallen van
massaschade een ondoenlijke en ongewenste zaak is. De indruk bestaat dat het burgerlijk264

procesrecht niet goed is ingericht op het afwikkelen van massaschade, omdat het is
··   , 265ingericht op het bestaan van een 'relatie tussen twee partilen . Indien benadeelden van

een massaschade-gebeurtenis individueel gaan procederen, dienen zij ieder afzonderlijk aan
te tonen dat zij schade hebben geleden en dat deze schade in causaal verband staat met de

ramp. Vanuit het perspectief van slachtoffers kan dit een jarenlange juridische strijd
betekenen, waarbij sprake kan zijn van een zware emotionele belasting en onzekerheid over
de uitkomst. Vanuit een maatschappelijk kostenperspectief ten aanzien van het voeren266

van een groot aantal civiele procedures is het tevens niet aanbevelenswaardig om ieder
individueel te laten procederen; bovendien kan het individueel procederen voor een

overbelasting van het rechterlijk apparaat zorgen.
Een andere mogelijkheid is om een proefproces te starten, waarmee beoogd wordt om

duidelijkheid te verkrijgen over aansprakelijkheidsvragen, waarbij men de interpretatie van
een wet aan de rechter wil overlaten. Een dergelijke procedure levert voor slachtoffers267

weinig voorspelbaarheid op, omdat een uitspraak in een proefproces nog niets zegt over de
uitkomst in hun individuele zaak.

Tot slot biedt art. 3:305a BW de mogelijkheid tot het instellen van een collectieve
actie tegen o.a. de overheid. Dit dient te gebeuren door een stichting of vereniging met268

volledige rechtsbevoegdheid, die ontvankelijk kan worden verklaard, indien hij 'in de
gegeven omstandigheden voldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van
overleg met de gedaagde te bereiken' (art. 3:305a lid 2 BW). Op grond van art. 3:305a lid 3
BW mag een vordering echter niet strekken tot 'schadevergoeding te voldoen in geld'.269

Hoogstens kan een verklaring voor recht worden gevorderd over het onrechtmatig handelen
van gedaagden.270 Aansprakelijkheid jegens een individueel slachtoffer is daarmee nog niet
vastgesteld, noch de plicht tot het betalen van een schadevergoeding. Een voorbeeld van

264 Zie o.a. Frenk (1994), Tzankova (2008), Asser, Groen en Vranken (2006), Frenk (2007a en b).
265

Frenk (1994).
266 Zie  Kamerstukken 11, 2003/2004,20 414 nr. 3.
267 Zie in dit verband over de motieven om een collectieve actie (algemeen belang actie) in te stellen

tegen de overheid ook Du Perron, die refereert aan de noot van Koopmans onder HR 21 december
2001, NJ 2002, 217, waarin deze stelt dat de 'actie uit onrechtmatige daad langzamerhand
geschikt wordt geacht om elk onopgelost maatschappelijk vraagstuk ongeacht de aard daarvan,
aan het oordeel van de civiele rechter wordt onderworpen.' Du Perron (2003), p. 151.

268 Het collectief actierecht werd ingesteld bij  wet van 6 april 1994 (Stb. 1994,296.)
269 Zie de MvT, Kamerstukken 11 1991/92,22 486, nr. 3, p. 29-30. Volgens de wetgever zouden de

individuele omstandigheden van de benadeelden zich verzetten tegen een collectieve actie tot
schadevergoeding.

im Schadevergoeding kan wel worden gevorderd, indien de dagvaarding alle individuele eisers
vermeldt, of indien er sprake is van volmacht. Dit zal in bijna alle gevallen echter ondenkbaar
zijn, vanwege de praktische onuitvoerbaarheid.
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een ingestelde collectieve actie vormt - in deze context - de vordering van de
Consumentenbond tegen de standhouders van de Westfriese Flora, de Stichting Westfriese

Flora en de Staat in de Legionella epidemie; deze bespreek ik in paragraaf 7.
Voor benadeelden bestaat ondanks de WCAM nog steeds de mogelijkheid om

individueel een vordering in te stellen, een collectieve actie te beginnen, of een proefproces

te starten, maar geen van deze opties wordt als effectief beschouwd voor het 'eenvoudig,

efficient en kostenverlagend' afwikkelen van massaschade.271

4.3 De WCAM

4.3.1 Inleidende opmerkingen

De op 27 juli 2005 in werking getreden Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM)

biedt een wettelijk kader voor de afwikkeling van collectief geleden schade.272 De WCAM

bevat een aantal materieelrechtelijke bepalingen (art. 7:907-&:910 BW) en een aantal

procesrechtelijke bepalingen (art. 1013-1018 Rv). De voomaamste doelstelling van de
WCAM  is om massaschade efficienter en eenvoudiger af te wikkelen. Bovendien streeft273

de wet naar meer zekerheid voor benadeelden en voor de schadeplichtige partijen (en hun

verzekeraars) en minder maatschappelijke lasten en kosten. Daarnaast wil de wetgever met

de WCAM de kansen op tegenstrijdige uitspraken verminderen.274

Op grond van de WCAM kan het bevoegde Hof te Amsterdam (art.  1013 lid 3 Rv)
.275

een schikkingsovereenkomst tussen de schade-veroorzaker(s) en een Vereniging of
276

Stichting verbindend verklaren voor alle slachtoffers aan wie de schade is veroorzaakt

(art. 7:907 BW).

271 Zie Hartlief (1995), Bouw (1995), p. 622-630, Barendrecht, Kamminga en van Zeeland (2004), p.
104-120 en zie ook Asser e.a (2006), p. 116-124.

272  Zie o.a. Krans (2005), p. 2-13, Falkena en Haak (2004), p 198-206, Van Mierlo (2005).
273 De WCAM kwam naar aanleiding van het verzoek tot verbindendverklaring van de

schikkingsovereenkomst tussen de farmaceutische bedrijven, hun verzekeraars en het DES-
centrum.  Zie over de aansprakelijkheidskwestie  HR 9 oktober  1992, NJ  1994,535  en zie voor de

verbindendverklaring van de schikkingsovereenkomst de uitspraak van het Hof Amsterdam  1 juni
2006, NJ 2006,461.

274 Zie voor een rechtsvergelijkend perspectief Tzankova (2008). Tzankova betoogt in haar
onderzoek dat in Nederland ten aanzien van de aanpak van de problematiek van de afwikkeling

van massaschade weliswaar goede stappen zijn ondernomen, maar dat de WCAM als zodanig
aanvulling behoeft, om schadelijders werkelijk toegang tot het recht te kunnen bieden. Zij stelt

onder andere voor om de afwikkeling van massaschade via court annexed ADR, waarbij zowel

alle partijen in het veld (de rechter, de eisers en hun belangenbehartigers en de gedaagden) een

gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen om het door haar genoemde 'maatwerk op macro

niveau' doel te bereiken. Bij damage scheduling wordt een groep van slachtoffers, ofwel een
entiteit gevormd. Er is geen sprake van een consolidatie van individuele benadeelden, die ieder

eigen rechten hebben.
175 Ook de verzekeraars van de schadeveroorzakers kunnen als partij toetreden tot de

schikkingsovereenkomst.
216  Art. 1014 Rv en art. 7:907 lid 3 sub f BW.
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Dit betekent dat er voor toepassing van de WCAM een overeenkomst moet zijn tot

schikking; een garantie op schadevergoeding biedt deze wet niet. De schikking kan buiten
rechte worden bereikt, of, indien dat niet lula, middels het instellen van een collectieve
actie ter verkrijging van een verklaring voor recht over het onrechtrnatig handelen van

aansprakelijke partijen. Deze verklaring voor recht zou dan immers weer kunnen werken
als drukmiddel om onderhandelingen te starten tot het treffen van een schikking. Het is
voor de verbindendverklaring van de overeenkomst geen vereiste dat de
schadeveroorzakende partij ook daadwerkelijk aansprakelijkheid heeft erkend.277 De
rechter kan de schadeveroorzakende partij(en) niet dwingen tot een schikking; voor
onwelwillende schadeveroorzakers biedt de WCAM geen oplossing.

4.3.2 De inhoud van de overeenkomst en toetsing door de rechter

Partijen kunnen de inhoud van de schikkingsovereenkomst zelf bepalen, de rechter gaat bij
het toetsen van deze overeenkomst dan ook uit van wat partijen over en weer hebben

bepaald. Behalve afspraken over de schadevergoeding, is er bijvoorbeeld ook ruimte voor
het opnemen van bepalingen over immateriEle belangen (zoals het aanbieden van excuses,

het geven van erkenning) en voor belangen van een sehadeveroorzaker (zoals een
spreekverbod in de media ofhet opnemen van een terugtrekbeding).

De rechter dient de schikkingsovereenkomst weI te toetsen aan de in art. 7:907 lid 2
en 3 BW opgenomen voorwaarden. De overeenkomst dient op grond van 7:907 lid 2 a tot

en metfBW een aantal gegevens te bevatten: a) De groep benadeelden dient omschreven te
worden aan de hand van de aard en ernst van de schade278, b) het aantal benadeelden, c) de
toe te kennen vergoedingen, d) de voorwaarden waar benadeelden aan moeten voldoen om

aanspraak te kunnen maken op een vergoeding en e) de naam en woonplaats van de persoon
tot wie de gerechtigden op vergoeding zich kunnen wenden, indien zij afzien van deelname
aan de schikkingsovereenkomst (art. 7:908 BW). Indien de vereiste gegevens onder a tot en

met d ontbreken, kan de rechter de overeenkomst niet-verbindend verklaren.
De belangrijkste toets die de rechter echter moet maken is of de hoogte van de

opgestelde vergoedingen redelijk is (art. 7:907 lid 3 onder b BW).279 Die redelijkheid van
de toegekende bedragen kan volgens de wetgever beoordeeld worden aan de hand van de

omvang van de schade, de mogelijke oorzaken van de schade en de eenvoud en snelheid
waarmee benadeelden hun vergoeding kunnen krijgen, de aard van de aansprakelijkheid, de

277 Zie MvT, Kamerstukken 11, 2003/04,29414, nr. 3.
278 Over het opstellen van schadecategorieen, ook wel 'damage scheduling' genoemd, kom ik te

spreken bij het belang van financieel herstel in paragraaf 5.
279 Met name deze toetsingsmaatstaf is door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)

zeer kritisch ontvangen. De NVvR stelt zich op het standpunt dat de rechter bij toetsing van de

redelijkheid van de hoogte van de vergoedingen op de plaats van de wetgever moet gaan zitten. In
de literatuur heeft men wisselende reacties geuit.
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aard van de tussen partijen bestaande rechtsverhoudingen en het beschikbare vermogen. 280

In paragraaf 5 (financieel herstel) kom ik hier nader op terug.
Een volgende - en belangrijke - toetsingsmaatstaf van de rechter betreft art. 7:907 lid

3 onder e. De rechter moet namelijk toetsen of de belangen van de benadeelden anderszins

'voldoende gewaarborgd zijn'. Met deze bepaling wilde de wetgever ervoor zorgen dat de
rechter crop let of op de benadeelden geen onnodig zware bewijslast komt te liggen, of
bepaalde benadeelden terecht buiten de kring van gerechtigden zijn gehouden en of
toekomstige benadeelden - bij wie zich op het moment van het bestaan van de 'opt-out'

mogelijkheid nog geen schade heeft gemanifesteerd - ook nog aanspraak kunnen maken op
een vergoeding. Indien hier twijfel over bestaat kan hij partijen in de gelegenheid stellen

om de schikkingsovereenkomst te wijzigen, zodat deze niet zal voorzien in aanspraken voor
toekomstige benadeelden (art. 7:907 lid 4 BW).

Daarnaast dient de rechter op grond van art. 7:907 lid 3 onder c een oordeel te geven
over de aanwezigheid van voldoende financiele middelen ter uitbetaling van de
benadeelden, zodat de in de schikkingsovereenkomst opgenomen toe te kennen bedragen

ook daadwerkelijk uitbetaald kunnen worden. Voorts dient de rechter te onderzoeken of de

overeenkomst een rechtspersoon aanwij st  die de schadevergoedingen  - op basis   van   een

onafhankelijk oordeel - uitkeert aan de benadeelden art. 7:907 lid 3 onder d.

De rechter dient ook te onderzoeken of de Vereniging of Stichting voldoende

representatief is. De wetgever heeft geen criteria gegeven voor deze

'representativiteitstoets', maar een aantal factoren die de rechter zou kunnen laten

meewegen: a) De inspanningen en werkzaamheden die de Stichting of Vereniging heeft

verricht ten behoeve van de belanghebbenden, b) het aantal aangesloten leden en c) de
indruk die de benadeelden zelf hebben over de representativiteit van de Stichting of
Vereniging.281

Ten slotte dient de rechter op grond van art. 9:907 lid 3 onder g te beoordelen of de

groep van benadeelden zodanig groot is, dat de verbindendverklaring van een
schikkingsovereenkomst ook daadwerkelijk een efficiente afwikkeling van massaschade

betekent.
Indien de rechter meent dat niet aan de vereisten van art. 7:907 lid 3 BW is voldaan,

krijgen partijen de kans om de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen, dit staat echter

niet in het wetsartikel zelf.282

4.3.3 De gevolgen van verbindendverklaring:  Opt-out mogelijkheid

280 MvT, Kamerstukken Il 2003/04,29 414 nr. 3 p. 12-13.
281  Zie MvT, Kamerstukken 11 2003/04,29414, nr. 3, p. 15-16.
282 In het oordeel over de verbindendverklaring van de Duisenberg regeling stelde het Hof

Amsterdam dat de overeenkomst pas door partijen kan worden gewijzigd, indien de in art. 7:907
lid 3 genoemde gronden daartoe nopen. Zie Hof Amsterdam 25 januari 2007, LJN AZ7033, NJ
2007, 266, JOR 2007, 71 mt. nt. A.F.J.A. Leijten.
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De rechter stelt de verbindendverklaring vast middels een beschikking. Na
verbindendverklaring heeft de overeenkomst de gevolgen van een

vaststellingsovereenkomst, waarbij iedere benadeelde van rechtswege als partij geldt (art.
7:908 BW). Dit betekent dat benadeelden die gerechtigd zijn tot het ontvangen van een
schadevergoeding, niet meer naar de rechter kunnen stappen om de schikking aan te
vechten.

Omdat het ontnemen van rechtsmiddelen benadeelden de toegang tot het recht zou
versperren en daarmee zou indruisen tegen art. 17 GW en art. 6 EVRM, heeft de wetgever
de zogenaamde opt-out mogelijkheid ingevoerd met art. 9:708 lid 2 (voor benadeelden) en
3 BW (voor toekomstige benadeelden). Indien benadeelden niet gebonden wensen te zijn
aan de overeenkomst, dan dienen zij dit op grond van art. 7:908 lid 2 BW binnen een door
de rechter te bepalen termijn - de wettelijke termijn bedraagt minimaal drie maanden -
kenbaar te maken, nadat de beschikking onherroepelijk is.283 Deze mededeling dient men
schriftelijk kenbaar te maken aan een in art. 9:907 lid 1 onderfnader te bepalen persoon.

Na kritiek van de Raad van State wilde de wetgever de vaststelling van de termijn aan
de rechter overlaten; deze kan desgewenst de minimum gestelde wettelijke termijn van 3
maanden verlengen.

284

Toekomstig benadeelden hebben vanaf het moment dat zij geconfronteerd worden

met schade, een termijn van 6 maanden om gebruik te maken van de 'opt-out'
mogelijkheid.

De schadeveroorzakers samen hebben op grond van art. 7:908 lid 4 BW de
mogelijkheid om een terugtrekbeding in de overeenkomst op te nemen, waarbij zij de
overeenkomst kunnen opzeggen indien blijkt dat er te weinig mensen zijn die akkoord gaan
met de regeling.285 De schadeveroorzakers dienen dit binnen een termijn van 6 maanden na
het verstrijken van de mogelijkheid tot opt-out middels openbare kennisgeving - in een
nieuwsblad en/ofop internet - duidelijk te maken.

Ten aanzien van de opt-out mogelijkheid behandelt men in de literatuur het probleem
van 'free rider'.286 Dit doet zich voor, indien gedupeerden niet meedoen en dus niet
meedragen in de kosten voor het starten van bijvoorbeeld een collectieve actie of een
proefproces. Ook speelt de free rider problematiek ten aanzien van de opt-out mogelijkheid,
waarbij gedupeerden blijven wachten totdat een schikkingsovereenkomst is getroffen en
deze voor hen een gunstig resultaat voor de eigen situatie betekent. Ook dan zullen 'free
riders' niet dragen in de kosten die gemaakt zijn voor het bereiken van een schikking.

283 Voor benadeelden waarbij pas later schade ontstaat, begint de termijn te lopen vanaf de
bekendwording met de schade.

284 Zie Kamerstukken 11 2003/04,29 414, nr. 4, p. 3. In de Dexia zaak werd de opt-out termijn voor
gerechtigden gesteld op 3 maanden, in de DES zaak op 6 maanden. Van deze opt-out
mogelijkheid maakten 24.700 mensen in de Dexia zaak gebruik, in de DES-zaak ging het om een
zeer klein aantal mensen. Zie van Doorn (2008).

285 Zie MvT, Kamerstukken Il 2003/04 29 414, nr. 3, p. 19-20.
286  Tzankova (2008).
80



Civielrechtelijke overheids-aansprakelijkheid

Tzankova stelt voor om alleen de opt-out mogelijkheid toe te laten, indien dit goed
gemotiveerd kan worden en de rechter hier een oordeel over mag vellen.287 Op dit punt kom

ik terug in paragraaf 3.4.5.

4.3.4 Procedurele belangen en WCAM

4.3.4.1 Respect en begrip

Bij toepassing van de WCAM is er sprake van een groot aantal benadeelden en een

stichting of vereniging, die de belangen van slachtoffers representeert. Daamaast kunnen

individuele benadeelden hun eigen juridische belangenbehartigers hebben. Door het
potentieel grote aantal slachtoffers is er geen sprake van een 1 op 1 relatie met de
vereniging of stichting, of met de wederpartij en diens belangenbehartiger. Om snelheid

van de afwikkeling te kunnen nastreven, gaat het vooral om case management en
efficientie. Hierbij kunnen eerder wet dan niet het gewenste respect en begrip erbij in
schieten; er is niet voor ieder afzonderlijke benadeelde tijd.

Het ontvangen van respect en begrip hangt dus sterk af van de opstelling en houding
van de stichting/vereniging, de overige belangenbehartigers van de slachtoffers en vooral

de   opstelling   van de wederpartij, diens belangenbehartigers en verzekeraars. Zij hebben

hierin een belangrijke taak te vervullen.

4.3.4.2 Participatie en een 'voice'

Bij de WCAM wordt de 'voice' vertegenwoordigd door de representatieve stichting of
vereniging, die ten behoeve van de slachtoffers de onderhandelingen voert over de
schikking. Zij bepaalt - namens de slachtoffers - in samenspraak met de
schadeveroorzakers en diens belangenbehartigers de voorwaarden voor de kring van
gerechtigden, de hoogte van een vergoeding en de overige bepalingen.

Enkel de stichting of vereniging kan optreden als verzoeker in de procedure ter

verbindendverklaring van de schikking. Deze stichting of vereniging kan ook overgaan tot
het instellen van een collectieve actie op grond van art. 3:305a BW, om de
schadeveroorzakers bijvoorbeeld onder druk te zetten tot het voeren van onderhandelingen

over een schikking.
De individuele stem van het slachtoffer zal dus vertolkt moeten worden door de

stichting/vereniging. Indien het individuele slachtoffer zijn of haar verhaal wil doen, of de
regie wil houden, geeft de WCAM, gezien de grootschalige operatie, mijns inziens geen
ruimte. Wel hebben benadeelden, evenals de belangenorganisatie ten behoeve van de

281  Tzankova (2008)
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schadelijders - de mogelijkheid om op grond van art. 1014Rv een verweerschrift in te
dienen tegen het verzoek om verbindendverklaring

Van Doom en Barendrecht merken op dat bij het totstandkomen van de Duisenberg
regeling te weinig belangenorganisaties waren betrokken; enkel de grootste zaten aan de
onderhandelingstafel. Om echter een draagvlak onder de betrokkenen te crearen, pleiten de
auteurs voor deelname van zoveel mogelijk organisaties die de belangen van benadeelden
behartigen, evenals voor deelnarne van de verzekeraars van de schadeveroorzakers.288 Met
deze zienswijze ben ik het eens, omdat er voor slachtoffers geen mogelijkheid bestaat tot
directe participatie. Dit betekent dat er goed moet worden waargenomen wat de belangen
zijn van zowel de benadeelden die zich hebben aangesloten bij 'grote'
belangenorganisaties, als de kleinere organisaties.

4.3.4.3 Advies, steun en begeleiding

Het belang van het krijgen van advies, begeleiding en steun is niet verankerd in het
procesrecht. Dat het niet altijd goed gaat met de communicatie tussen het slachtoffer en de
rechtshulpverlener blijkt uit het onderzoek van Stichting de Ombudsman uit 2003.289 Het
VU onderzoek toont weer andere resultaten, de letselschadeslachtoffers waren over het
algemeen tevreden met hun belangenbehartiger. Op dit punt werd echter niet heel diep
ingegaan.

290

Of dit met de komst van de WCAM verbetert, lijkt eerder niet dan weI het geval,
gezien het grote aantal benadeelden waarover een Stichting/Vereniging zich zal moeten
ontfermen. Over de verbindendverklaring zullen slachtoffers veelal worden ingelicht door
middel van brieven, e-mail en websites. Er lijkt, vanwege het grootschalige karakter van de
afwikkeling weinig ruimte voor een persoonsgerichte benadering.

4.3.4.4 Het ontvangen van begrijpelijke informatie en beslissingen

In deze subparagraaf bespreek ik het belang van het ontvangen en geven van informatie en
de wens van slachtoffers dat deze informatie en beslissingen begrijpelijk worden uitgelegd.

Het onderzoek van de Stichting Ombudsman laat zien dat slachtoffers hun eigen
rechtshulpverlener niet goed begrijpen: "De uitwisseling van juridische standpunten tussen
de advocaat en de verzekeraar of andere betrokken partijen is voor clienten moeilijk te
doorgronden of gaat hun inzicht te boven. Er ontstaat al gauw het gevoel van argwaan, de
vrees dat hun advocaat met de verzekeraar onder 66n hoedje speelt, ofonverschilligheid (dit

288 Zie Barendrecht en Van Doorn (2007), p. 2127 e.v.
289 Zie het rapport van Stichting de Ombudsman (2003), p. 22-23.
290 Huver e.a. (2007), p. 70. Hierbij ging het om vooral om de frequentie van contact.
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gaat mij boven de pet, ik merk wel waar het schip strandt). In de gesprekken met
slachtoffers kwamen deze frustraties voortdurend naar voren. „291

Deze vrees lijkt niet anders te zijn dan bij de afwikkeling van massale geschillen. De

belangenbehartiger zal dan immers nog 'minder' tijd hebben voor zijn clianten,

aangenomen dat hij de juridische belangen van velen vertegenwoordigt.
Er lijkt daarom een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting of Vereniging als

belangenorganisatie. Deze dient slachtoffers na verbindendverklaring van een
vaststellingsovereenkomst begrijpelijk te informeren over de tot stand gekomen

beschikking. Bovendien moet zij mijns inziens verantwoorden waarom en op welke wijze
men in de schikking tot bepaalde resultaten is gekomen.

Daarnaast dient een slachtoffer te kunnen begrijpen hoe de opt-out mogelijkheid

werkt en wat voor hem of haar de meest wijze beslissing zou zijn. Daarbij dient rekening te

worden gehouden met financiele, maar ook immateriele belangen. Hierin ligt tevens een

taak voor de (individuele) juridische belangenbehartiger van een slachtoffer.

4.3.4.5 Toegang tot het recht en een neutrale beslisser

Ten aanzien van de toegang tot het recht heeft men in de literatuur In - behalve de Raad van

State - niet zozeer geageerd tegen de keuze voor een opt-out systeem, maar tegen de termijn

die de wet stelt en het moment waarop van de opt-out mogelijkheid door benadeelden

gebruik kan worden gemaakt en tegen de kring van benadeelden. 292

Falkena en Haak zien het liefste dat de wettelijke termijn verlengd wordt naar 6

maanden. Krans stelt dat het moment waarop van de opt-out mogelijkheid gebruik kan293

worden gemaakt, opnieuw moet worden beschouwd, omdat benadeelden nu moeten

wachten met terugtrekking tot het moment waarop de rechter de beschikking heeft

uitgesproken. Dit geeft zijns inziens een indicatie voor het draagvlak van de
schikkingsovereenkomst.

294

Onder de opt-out regeling zijn toekomstige en met de procedure onbekende

benadeelden tevens gelijk partij. Ten aanzien van dit punt is eveneens kritiek geuit.295 Want

wat wordt precies verstaan onder 'het nog niet met de schade bekend zijn'? En is de termijn
van 6 maanden voor toekomstige benadeelden niet wat karig? Mijns inziens zijn dit
inderdaad belangrijke punten van aandacht.

Ten aanzien van de toegang tot het recht voor een neutrale beslisser komt de rechter

echter pas op het laatste moment - wanneer de schikking een feit is - aan bod om een
oordeel te geven over de in art. 907 lid 2 en 3 BW opgenomen elementen van de

291 Zie het rapport van Stichting de Ombudsman (2003), p. 22-23.
292  Zie voor instemming over het opt-out systeem Leijten (2005), p. 500 en Van Mierlo (2005), p. 22-

23.

291  Falkena en Haak (2004), p. 202.
294 Zie Krans (2006), P. 42.
295

Van Wassenear (2004), p. 167 en Krans (2005), p. 10.
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schikkingsovereenkomst. Wat partijen beslissen ten aanzien van de inhoud van de
schikking, is aan hen zelf, dat maakte ook de Dexia-zaak duidelijk. Benadeelden kunnen
voor het onherroepelijk uitroepen van de beschikking bij de rechter wel verweer aanvoeren
over elementen van de overeenkomst. In de WCAM beschikking over de DES-zaak en de
Dexia-zaak toetste de rechter echter marginaal aan de redelijkheid van de hoogte van de

vergoedingen.
Van Doom stelt terecht dat - zeker in gevallen waarbij sprake is van letselschade - de

rechter niet marginaal, maar een volledige inhoudelijke toetsing zou moeten toepassen,
gezien de belangen van de slachtoffers en gezien het feit dat er sprake is van een opt-out
systeem, in plaats van een opt-in beding.296 Bij een opt-in systeem wordt een benadeelde
vanaf het moment van de beschikking namelijk nog niet automatisch partij bij de
overeenkomst, maar kan hij ervoor kiezen. Dit betekent dat iedere benadeelde afzonderlijk
het derdenbeding moet aanvaarden. Volgens de wetgever bespaart het opt-out systeem
echter tijd, kosten en moeite en kan op die wijze zorgen voor een succesvolle afwikkeling
van massaschade.

Die inhoudelijke en volledige toetsing vind ik voorts ook belangrijk, omdat
individuele benadeelden geen cassatie meer kunnen instellen tegen de beslissing van het
Hof, hiertoe zijn alleen de verzoekers gezamenlijk gerechtigd (art. 1018 lid 1 Rv). Ook het
buitengewone rechtsmiddel van een herroeping staat op grond van art. 1018 lid 2 Rv alleen

open voor de Stichting, of voor de aansprakelijk gestelde partij(en). In dat opzicht krijgen
individuele benadeelden minder procesrechtelijke middelen. Een ander argument voor

297

een inhoudelijke en volledige toetsing vind ik ook in het feit dat benadeelden die niet de
intentie hebben om deel te nemen aan de vaststellingsovereenkomst - of al aan het
procederen zijn - moeten wachten met procederen totdat het Hof een uitspraak heeft gedaan

tot wel  of niet verbindendverklaring.  Dat kan een nadeel vormen voor deze slachtoffers, zij

verblijven in onzekerheid. Indien er al procedures lopen, kan door de partij van wie
schadevergoeding wordt gevorderd een verzoek tot schorsing van deze procedures worden

ingediend op grond van art. 1015Rv. 298

Tot slot wil ik nog een opmerking plaatsen over de 'free rider' problematiek die zich
kan aandienen bij de afwikkeling van massaschade. In de literatuur wordt de opt-out
mogelijkheid ontmoedigd, teneinde een succesvolle afwikkeling te bereiken en om
bovendien de free rider problematiek voor te zijn. Tzankova stelt in haar proefschrift voor
om een motiveringsplicht aan de kant van de benadeelde in te voeren ten aanzien van de
verklaring voor de terugtrekking en redelijkheidstoets door de rechter.299 Vranken e.a.

merken op, dat het voeren van een individuele procedure in geval van een WCAM traject

296 Van Doorn (2007a), p. 108-114, Van Doorn, (2007b), p. 146-147.
297 Asser  e.a. (2003) stellen echter  dat het gebruik  van een individuele actie onder zeer beperkte

voorwaarden zou moeten worden toegestaan, zie p. 186-187.
298 Zie hierover Frenk (2007), p. 2615-2620. Frenk stelt voor om ook andere partijen de mogelijkheid

te geven tot een verzoek om schorsing.
299  Tzankova (2008).
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slechts onder zeer beperkte voorwaarden mogelijk zou moeten zijn.300 Ik kan mij vanuit een

kostendelingsperspectief vinden in de oplossing voor het free rider probleem. Tevens kan ik

mij voorstellen dat de suggestie die Asser e.a. doen, kan golden voor slachtoffers met

zuivere vermogensschade tengevolge van effectenrechtelijke kwesties. Maar ik vraag mij af

in hoeverre een dergelijke benadering van 'free rider problematiek' vol is te houden,

wanneer er sprake is van een ramp, die het mogelijke gevolg kan zijn van verwijtbaar

gedrag en waarbij slachtoffers met ernstige letselschade of de nabestaanden van overleden

slachtoffers - zo blijkt uit in het bijzonder het onderzoek van Hadfield over de 9/11-

slachtoffers - meer willen dan een schadevergoeding.
Nu wordt de WCAM procedure enkel bekeken vanuit een strikt financieel en juridisch

perspectief, maar niet vanuit een 'integraal' belangenperspectief van slachtoffers (van

rampen). Wat, indien slachtoffers redenen hebben om niet in te stemmen met een

schikking, maar door willen procederen, omdat zij bijvoorbeeld een antwoord willen op
voor hen essentiale vragen, of omdat zij andere immateriele belangen vervuld willen zien?

Zouden dergelijke motieven kunnen gelden als legitieme doelen? Tevens vraag ik mij of
deze motieven zouden vallen onder de door Asser e.a. gestelde 'zeer beperkte

voorwaarden' om individueel te mogen procederen. Het lijkt mij dat dergelijke belangen

net zo zwaar moeten meetellen als zuivere vermogensbelangen.

4.3.5 De overheid als partij bij de WCAM?

Zoals al eerder vermeld, staat of valt een succesvolle toepassing met de welwillendheid van

schadeveroorzakende partijen om tot een schikking te komen; ondanks dat erkenning van

aansprakelijkheid geen vereiste is. Heeft de WCAM een meerwaarde, indien de overheid

als partij toetreedt tot een overeenkomst? Die meerwaarde zou vanuit een financieel

perspectief kunnen liggen in het feit dat de overheid draagkrachtiger is dan de directe

schadeveroorzakers. In de WCAM is geen uitzondering gemaakt voor toetreding van de

overheid als partij. Het is echter de vraag, in hoeverre de overheid bereid is om als partij in
een 'WCAM traject' te stappen. Daarbij dient wellicht een onderscheid gemaakt te worden

tussen de decentrale overheid en de Staat.

Voor wat betreft de decentrale overheid tro f de gemeente Edam-Volendam samen met

de eigenaar van caf6 't Hemeltje en de slachtoffers een schikking die werd opgenomen in

een vaststellingsovereenkomst. De lopende civiele procedures werden daarop beeindigd.

Bij de Vuurwerkramp was dit weer anders, er was geen sprake van erkenning van

aansprakelijkheid door de gemeente in of buiten rechte, noch van een schikking met de

getroffenen. Evenwel zou men kunnen beargumenteren dat in het geval van
aansprakelijkheid van een gemeente, er - gezien de Nieuwjaarsbrand - mogelijkheden
bestaan dat decentrale overheden bereid zijn tot een schikking.

300
Asser e.a. (2006), p. 147-152.

85



Hoofdstuk 4

Ten aanzien van de Staat ligt dat mijns inziens anders. Er zijn aanwijzingen te vinden,
dat de overheid geenszins van plan is om - in of buiten rechte - aansprakelijkheid te

erkennen, of zelfs maar de schijn van overheidsaansprakelijkheid wil wekken, getuige de
afwikkeling van de Legionella ramp en de Vuurwerkramp Enschede. 301

Veel liever doet zij namelijk - zoals na de Bijlmerramp, de Legionella ramp, de
Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand - onverplichte financitle tegemoetkomingen, die op

grond van een ad-hoc ingesteld schadefonds worden uitgekeerd aan slachtoffers.302

Daarnaast bestaat - in de praktijk alleen toegepast bij natuurrampen - de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, die in geval van onverhaalbare en
onverzekerbare schade ook onverplicht een tegemoetkoming geeft.303 De overheid wenst

dus liever op basis van solidariteit, dan op basis van aansprakelijkheid bij de
schadeafwikkeling betrokken te raken. 304

Signalen in de Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Tegemoetkoming bij
Rampen en Calamiteiten van 2005 laten zien dat de overheid zelfs gas terug wil nemen in
het doen van tegemoetkomingen en meer verantwoordelijkheid bij de burgers en de

bedrijven zelf wil leggen.
305

Hoewel niets met zekerheid kan worden gezegd, bestaat de indruk dat in ieder geval
de Staat voor zichzelf geen rol weggelegd ziet bij de WCAM. Slachtoffers zullen dan in
beginsel zijn aangewezen op de aansprakelijkheidsverzekering van een onderneming,
waarvan de dekking doorgaans verre van royaal is.306

Aan de andere kant kan men betogen dat de WCAM juist een opening biedt voor de
overheid om zonder erkenning van aansprakelijkheid samen met de directe
schadeveroorzakers te participeren in een schikkingsovereenkomst. Ik kom hier op terug in
hoofdstuk 6.

4.4 Erkenning

4.4.1  Erkenning als  belang  in  het aansprakelijkheidsrecht

In hoofdstuk 2 concludeerde ik dat erkenning in essentie gezien kan worden als 'het oprecht
begrijpen, zien, horen en respecteren' van een slachtoffer. In de Memorie van Toelichting

301
Vgl. ook Giesen (2005), p. 213, nt. 72.

302 Dit punt behandel ik in hoofdstuk 6 (politieke verantwoordelijkheid)
101 Zie hoofdstuk 5 (WTS).
304 Vergelijk ook het Schadefonds Geweldsmisdrijven, dat tot stand is gekomen op grond van

dezelfde rechtvaardigingsgrond. Zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 7.5 en zie ook Hartkamp,
m.m.v. C. C.H. Sieburgh (2006), p. 19-20.

305 Dit punt behandel ik ook in hoofdstuk 5 (WTS).
306

De aansprakelijkheidsverzekeringen van de standhouders bij de Legionella ramp bedroegen €
453.780 en € 1,13 miljoen. De aansprakelijkheidsverzekeringen van S.E. Fireworks (Enschede)
en die van caft-eigenaar van t Hemeltje (Volendam) bedroeg € 1.13 miljoen. Zie Wansink (2002),
p. 129-145, Hartlief(2007a en b).
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op het wetsvoorstel affectieschade werd de term 'erkenning' gebruikt voor het willen

erkennen dat ook de naasten van ernstig gewonden en overleden slachtoffers van het verlies

en leed dat hen wordt aangedaan en de term 'genoegdoening' lijkt te worden gebruikt ter

aanduiding van de geboden 'vergoeding'.307

In hoofdstuk 2 werd ook duidelijk dat financieel herstel niet een primair motief hoeft

te zijn van slachtoffers om te procederen. Immateriele belangen spelen daarbij een grote rol,
waaronder het belang van erkenning. De onderzoekers Akkermans en Van Wees stellen

over erkenning in relatie tot het aansprakelijkheidsrecht het volgende: "Het begrip
erkenning wordt in verband gebracht met een aantal uiteenlopende behoeften, zoals: De

behoefte aan erkenning van de aansprakelijkheid van de wederpartij, de erkenning door de

wederpartij en door de eigen sociale omgeving van wat er gebeurd is, het door de
wederpartij toegeven een fout gemaakt te hebben en te voelen wat daarvan de

consequenties voor het slachtoffer zijn, en de behoefte aan meeleven en excuses van de
308

wederpartij." Ook valt onder erkenning het ontvangen van financiEle vergoeding.
In paragraaf 4.2 bespreek ik eerst de relatie tussen erkenning en smartengeld in het

recht, daarna ga ik in paragraaf 4.3 in op de mogelijkheden voor de vergoeding van
immateriale schade. In paragraaf 4.4 ga ik in op andere vormen van erkenning. Dit
onderdeel sluit in paragraaf4.5 met een evaluatie.

4.4.2  De functie van erkenning in  het aansprakelijkheidsrecht

De vergoeding van immateriEle schade wordt ook wel de vergoeding van smartengeld

genoemd en houdt vergoeding van gederfde levensvreugde, pijn en aantasting in de persoon

in. De belangrijkste functies van het aansprakelijkheidsrecht zijn vergoeding van schade en

het voorkomen van het ontstaan van nieuwe schade. De functie van schadevergoeding309

wordt in verband gebracht met slachtofferbescherming, maar erkenning heeft geen
expliciete plaats. Dat is anders bij de gekozen grondslagen voor het toekennen van een

recht op vergoeding van immateridle schade  (art.  6:97  en  6: 106  BW). De wetgever heeft

genoegdoening - te geven door de schadeveroorzaker - maar ook compensatie als functies

omschreven van het toekennen van een recht op vergoeding van immateriEle schade: Men

wil het leed van een getroffene vergoeden en men wil het geschokte rechtsgevoel van de

getroffene bevredigen, door middel van het vragen van een opoffering van de

307
Zie Du Perron (2003), p. 125 en de MvT op het wetsvoorstel affectieschade Kamerstukken II,
28781 nr. 3.

308 Zie Akkermans en Van Wees (2007b), nr. 14, p. 105.
309 Zie Bloembergen en Lindenbergh (2002) en zie Spier, Hartlief, van Maanen en Vriesendorp

(2006).
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wederpartij.310 De onevenwichtige relatie tussen de aansprakelijke en de benadeelde dient te
worden opgeheven, door middel van het bieden van genoegdoening: 1 1

De literatuur is het niet eens of bij de vergoeding van smartengeld aan erkenning een
(zelfstandige) functie toekomt.312 Verheij meent dat de genoegdoeningsfunctie geen grond
kan zijn voor het toewijzen van een recht op vergoeding van immateriele schade, dit wordt
beaamd door Lindenbergh. Verheij meent ook dat deze vorm van schadevergoeding het
geschokte rechtsgevoel niet kan bevredigen. Ook Stolker is van mening dat het bij
smartengeld gaat om compensatie, maar erkenning kan een mogelijk neveneffect zijn.

313

Van Dam meent weer wel dat genoegdoening een functie van smartengeld kan zijn.3,4 Wat
hier verder in de literatuur ook over gezegd kan worden: De wetgever beoogt met het

315
vergoeden van affectieschade zowel erkenning als genoegdoening te verschaffen.

4.4.3 Welke slachtofTers hebben recht op vergoeding van inimateriile schade?

4.4.3.1 De direct getro#enen met fysiek letsel

Indien de overheid wanprestatie of een onrechtmatige daad kan worden verweten, bestaat

op grond van 6:95 juncto 6:106 BW recht op vergoeding van ander nadeel dan
vermogensschade. Benadeelden hebben dan recht op vergoeding van immateriele schade,
indien op grond  van art.  6:106  lid  1:  Sub  a) de aansprakelijke persoon het oogmerk  had
zodanig nadeel toe te brengen, sub b) de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in
zijn goede eer of goede naam is aangetast of op andere wijze  in zijn persoon is aangetast316,

of sub c) indien het nadeel is gelegen in de aantasting van de nagedachtenis aan de
overledene.

In het geval van overheidsaansprakelijkheid na rampen zal met name art. 6:106 lid 1
sub b van belang zijn. Slachtoffers met psychische of lichamelijke schade zullen met een
vordering op grond van een onrechtmatige daad aanspraak proberen te maken op
vergoeding van immateriele schade. Indien een slachtoffer fysieke schade lijdt, ontstaan er

310
Zie PG. Boek 6, p. 377 en 388. Zie over de functies van de vergoeding van immateriele schade
verder uitgebreid Lindenbergh (1998), p. 5. e.v., Van Dam (2000), Verheij (2002a).

311

Verheij (2002a), p. 427. Dat er sinds de komst van de aansprakelijkheidsverzekering vaak niet
meer kan worden gesproken van een directe relatie tussen dader en slachtoffer (de dader die
eigenhandig genoegdoening verschaft aan het slachtoffer), maakt dat genoegdoening in die vorm
volgens hem niet meer opgaat.

312
Verheij (2002a), p. 407-409. Verheij noemt Eykman, die stelt dat het genoegdoeningprincipe uit
twee elementen bestaat; namelijk de betaling door de dader zelf en de symboliek.

313
Stolker (2003), p. 307-309. Stolker merkte toen ook al op, dat het recht eigenlijk geen goed idee
heeft waar het slachtoffers om te doen is.

314  Van Dam (2000).
315 Zie MvT, Kamerstukken Il 2002/03,28781, nr. 3, p  l en 2. Het gaat om erkenning van het leed

en de positie waarin de naasten zijn gebracht, en om genoegdoening in de zin van het verzachten
van het geschokte rechtsgevoel van de naasten.

316
Psychische schade valt onder de schade door aantasting in persoon.
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niet veel problemen bij de vergoeding van immateriele schade, indien een andere partij

aansprakelijk is. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren,
317

waarvan de belangrijkste de aard en ernst van het letsel betreft. Daarnaast kunnen de

invloed van het nadeel op de arbeidsbetrekking, studie, relatie en vrije tijd, de leeftijd en het

geslacht van een slachtoffer, de mate waarin men zich van zijn toestand bewust is, de

oorzaak van het letsel, de mate van schuld bij de veroorzaker en de eventuele vertraging bij

de afwikkeling van schade ook een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de
318

vergoeding.
De vraag blijft, of slachtoffers met fysiek en/of psychisch letsel het ontvangen  van

een immateriele schadevergoeding zien als een blijk van erkenning. Het onderzoek van de

VU ging niet in op de behoefte aan immateriele schadevergoeding van slachtoffers met

fysieke en/of psychische schade, dit komt aan de orde in Deel II van het onderzoek. In  1998

verrichtten Stolker en Poletiek een pilotstudie naar deze behoefte onder 59 slachtoffers met

letselschade, bij wie de schadeafwikkeling buiten rechte verliep: 19 In dit onderzoek werd

de slachtoffers een aantal stellingen voorgelegd over de functies van smartengeld. De
meeste respondenten onderschreven de stelling van de compensatiefunctie van smartengeld,

als tweede werd de stelling over de functie van erkenning van smartengeld onderschreven.

Als derde en vierde functie zagen zij respectievelijk de functies van straf en preventie van

smartengeld.
320

4.4.3.2 Slachto#ers met enkel geestelijk letsel

4.4.3.2.1  Niet-nabestaanden en  naasten met geestelijk letsel

In de psychologische en psychiatrische literatuur is het een bekend feit dat rampen gezien

kunnen worden als traumatische gebeurtenissen voor mensen. Deze gebeurtenissen kunnen

door veel mensen zonder al te schadelijke psychologische consequenties worden

opgevangen. Slechts een klein percentage van de slachtoffers ontwikkelt PTSS of een

andere stoornis. Indien er sprake is van enkel psychische schade, en dus van schade wegens

aantasting in de persoon, dient voldaan te zijn aan de volgende criteria: De bepaalde

psychische spanningen zijn zo langdurig en ernstig geweest, dat de gelaedeerde psychisch

ernstig gekwetst is geraakt, zodat gesproken kan worden van een aantasting in de persoon.

317 De ANWB Smartengeld bundel van 2003 maakt onderscheid in o.a. de volgende typen letsel:

been- en voetletsel, arm- en handletsel, oogletsel, oorletsel, ontsiering van het gelaat en lichaam,

whiplash, rug- en nekletsel, heup- en bekkenletsel, letsel aan de geslachtsorganen. ANWB
Smartengeldbundel (2003).

318
Zie Lindenbergh (1998), p. 246-253.

319 Stolker en Poletiek(1998), p. 71-86.
320  Idem, P. 82.
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Er dient sprake te zijn van een ernstige psychische kwetsing, dit psychisch letsel moet een
voldoende ernstig karakter hebben. 321

Naar aanleiding van de Bijlmerramp stelden 23 bewoners van de Bijlmer een
vordering in tegen Boeing, tot vergoeding van immateritle schade. Deze slachtoffers
werden in eerder gevoerde onderhandelingen over de aansprakelijkheid van Boeing en El
Al niet erkend als slachtoffer. Boeing stelde dat de slachtoffers niet onder het criterium322

'within the zone of danger' konden worden gebracht. De rechtbank oordeelde over dit
criterium echter dat:

„ ...niet  zonder meer doorslaggevend kan worden geacht of eisers  zich
tijdens het neerstorten van het vliegtuig bevonden binnen het gebied met een
straal  van 100 meter  vana f de plaats  waar het vliegtuig is neergestort  (door
partijen aangeduid als 'Zone of Danger' (Z.O.D.). Het enkele feit dat
personen die zich buiten de aldus gedefinieerde gevarenzone bevonden
achteraf bezien en objectief beschouwd geen levensgevaar hebben gelopen,
neemt niet weg dat ook bij hen onder omstandigheden sprake kan zijn van
aan Boeing toerekenbare shockschade. Gelet op de uitzonderlijke ernst en
omvang van de gevolgen van het neerstorten van het vliegtuig op twee
bewoonde flatgebouwen acht de rechtbank zeer wel denkbaar dat iemand

geestelijk letsel oploopt wanneer hij of zij zich destijds weliswaar (juist)
buiten die gevarenzone, maar toch in de nabijheid van de inslag bevond en
begrijpelijkerwijs heeft gemeend voor zijn leven te moeten vluchten of
anderszins op schokkende wijze met die gevolgen is geconfronteerd. Niet
valt in te zien waarom de door Boeing geschonden norm niet mede zou
strekken tot bescherming van de belangen van deze personen. „323

De rechter oordeelde dat twee van de eisers recht hadden op vergoeding van immateriele
schade. Beide eisers konden een verklaring van een psycholoog overleggen, waarin werd

geoordeeld dat er bij gedupeerden sprake was van PTSS. Deze eisers kregen ieder een

vergoeding van ongeveer € 2500 De overige eisers werden niet-ontvankelijk verklaard in

321
Idem, p. 71-86 en zie Kottenhagen (2004), nr. 3, p. 90-95.

322
De schadeafwikkeling voor de slachtoffers aan de grond vond buiten rechte plaats. In de
onderhandelingen erkenden Boeing en El Al geen formele aansprakelijkheid, maar bereikten een
schikking over de te betalen schadevergoeding aan de slachtoffers. Daartoe stelden zij het -in het
Amerikaanse recht gebruikelijke - criterium 'Zone of Danger' op. De slachtoffers die zich fysiek
of psychisch binnen deze straal bevonden, werden door de schadeveroorzakers erkend als
slachtoffer.  De zone of danger werd beperkt  tot een cirkel  met een straal van ongeveer 100 meter.
De slachtoffers kregen hogere bedragen vergoed dan dat in Nederland mogelijk zou zijn, omdat
de vergoedingen zich qua hoogte het midden hielden tussen het Nederlandse en Amerikaanse
schadevergoedingsrecht. Zie uitgebreid Van de Laar (2002), p. 27-39. Zie voor de bovenstaande
uitspraak Rechtbank Amsterdam, 19-07-2000, LJN AA6551.

323 Zie r.0.6.
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hun vordering, de rechtbank stelde dat er niet voldoende gesteld of bewezen werd, waaruit

de schade bestond. Voor ooggetuigen - zonder een nauwe affectieve relatie met een
overleden of gewond slachtoffer - lijkt het zeer moeilijk om vergoeding van psychische
schade te verkrijgen, gezien de hoge eisen die worden gesteld aan het bewijs. Ten aanzien

van reddingswerkers/hulpverleners met psychische schade na een ramp concludeert Verheij
dat voor hen de mogelijkheid in het recht bestaat om de schadeveroorzaker - in dit geval de
overheid ofde directe schadeveroorzakers - aan te spreken. Tevens bestaat de mogelijkheid

om de werkgever hiervoor aan te spreken, indien er bijvoorbeeld sprake is van een slecht

nazorgbeleid in de opvang van werknemers. 324

4.4.3.2.2 De positie van nabestaanden en naasten

Het kan zijn, dat nabestaanden of naasten zogenaamde 'schrikschade: of shockschade

lijden, psychische schade die wordt geleden door aantasting in de persoon (art. 6:106 lid 1
sub b BW).325 Dit is in het geval van de verwezenlijking van een ramp zeer denkbaar. 326

Voor deze vorm van schadevergoeding opende de Hoge Raad de deur in het Kindertaxi
327

arrest. De vereisten voor het ontvangen van een immateriele schadevergoeding

tengevolge van schrikschade zijn in dit arrest door de Hoge Raad omschreven: Er dient een

verkeers- of veiligheidsnorm  te zijn overtreden door de aansprakelijke partij, die als gevolg

de kwetsing of het overlijden van een persoon heeft; de derde dient door het waarnemen

van het ongeval, of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, in een
hevig emotionele shock terecht te zijn gekomen; waaruit geestelijk letsel voortvloeit; dit
geestelijk letsel dient een in de psychiatrie erkend ziektebeeld te zijn. De Hoge Raad merkt

op, dat hiervan sprake kan zijn, indien iemand in een nauwe affectieve band staat met de

gekwetste. literatuur stelt, vereiste van een verkeers-328 De dat het                                of

veiligheidsnormschending en de directe confrontatie twee communicerende vaten lijken te

324 Zie Verheij (2002b), p.281-301.
325 Deze vorm van schade moet niet verward worden met een vergoeding voor het verdriet dat

naasten lijden door het overlijden of ernstig gewond raken van hun dierbare. Het onderscheid is
tegelijkertijd in de praktijk moeilijk te maken indien sprake is van een door een naaste geleden

schrikschade, die in een zeer hechte affectieve relatie stond met het gewonde of overleden

slachtoffer. Zie Keijzer- de Korver (2003), nr. 3, p. 66 en zie Hof Den Haag, 19 september 2006,
FR 2007, 83 waarin de rechter bij het toekennen van vergoeding van immateriele schade geen

causale verdeling van affectie- en shockschade aanbracht, omdat er naar Nederlands recht geen
vergoeding van affectieschade mogelijk is.
De aansprakelijkheidsverzekeraar beriep zich op het gesloten stelsel van art. 6:108 BW, de rechter
oordeelde echter dat niet van de benadeelden kan worden gevergd de uitkering niet aan te wenden
ter vergoeding van de immateriele schade (en dus ter verzachting van het leed).

326 Zie Keijzer- de Korver (2003), p. 66.
327  HR 22 februari 2002, NJ 2002,240 m.nt. Vranken (Kindertaxi).
328 Deze band is geen vereiste, maar de rechter acht het dan minder snel aannemelijk dat geestelijk

letsel het gevolg is van de gebeurtenis. Er is overtuigend bewijs nodig.
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zijn.329 Indien het gaat om een ernstige normschending (moord, doodslag, mishandeling),
lijkt door de rechter het vereiste van de directe confrontatie afgezwakt te worden.

Het verlies van een dierbare, of het geconfronteerd worden met de gevolgen van een
ernstige verwonding van een dierbare, moet voor nabestaanden en naasten zeer ingrijpend
zijn. Evenwel hebben zij geen recht op vergoeding van hun 'leed', ofwel verdriet.330 De wet
biedt hiervoor geen mogelijkheden. De kring van gerechtigden bij dood en letsel is beperkt
(art. 6:107 en 6:108 BW).33' Ten aanzien van de vergoeding van affectieschade kan wei een

stap voorwaarts worden waargenomen, die - mede door de druk van de literatuur - is
gezet. In 2003 werd een wetsvoorstel voor het toekennen van smartengeld aan

332

nabestaanden van een overle(len slachtoffer en de verwanten van een ernstig gewond
slachtoffer ingediend en aangenomen in de Tweede Kamer. 333

In grove hoofdlijnen komt het voorstel crop neer, dat het mogelijk moet zijn dat een
wettelijk bepaalde kring van naasten recht heeft op vergoeding van een vast bedrag van €
10.000 (voorgesteld), indien hun dierbare door een gebeurtenis - waarvoor een ander

aansprakelijk is - is overleden, of zeer ernstig letsel heeft opgelopen. Het wetsvoorstel werd
in 2005 door de Tweede Kamer aangenomen, maar de Eerste Kamer wilde bij de
behandeling in december 2006 eerst de resultaten van het door de VU verrichte onderzoek
naar de behoeften van letselschadeslachtoffers en hun naasten afwachten. 334

Inmiddels is deel I van dit onderzoek gepubliceerd, een aantal punten van dit
onderzoek heb ik besproken in hoofdstuk 2. De  meningen  van de geYnterviewde   18

335

naasten en nabestaanden over een behoefte aan de vergoeding van affectieschade zijn
verdeeld.336 Een aantal respondenten wenste vergoeding van affectieschade. Het zou voor
hen gelijktrekking betekenen met de groep slachtoffers die wel immateriele schade vergoed
kreeg en tevens een stukje erkenning. Verder gaf een aantal  van hen aan dat vergoeding van
immateriele schade ook financiele compensatie zou betekenen voor de geleden materiele
schade.

Een aantal respondenten wenste geen vergoeding van affectieschade, maar zocht naar
andere vormen van erkenning, zoals: Excuses, een attentie van de wederpartij en het ter

329 Vos en Dans, 'Vergoeding (2006), p. 111-116.
330 Zie echter HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 216 nt. J.B.M. Vranken, waarin een vader zijn zoontje

doodde, met het oogmerk om de vrouw immateriele schade toe te brengen. De moeder kreeg een
bedrag van fl. 100.000 smartengeld toegewezen. Men kan zich, in het geval van het plegen van
een grootschalige terroristische aanslag, afvragen of de nabestaanden van overleden slachtoffers
zich kunnen beroepen op art. 6:106 lid 1 sub a BW. Naar mijn mening lijkt het crop, dat
terrorisme het oogmerk heeft om vrees aan te jagen, maar of dit gelijk gesteld kan worden aan
leedtoevoeging, is de vraag (art. 83 a WvS).

331 Zie verder paragraaf 3.
332 Zie hierover in de literatuur o.a. Verheij (2002a), p. 324-332, Van Dam (2000), p. 73-75,

Lindenbergh (2001), p. 61-66, Hartlief(2003), p. 141-142, Van Boom (2001), p. 1301-1302,
333 Zie Kamerstukken U 2002/03,28 781, A en nrs.  1 t/m 5.
334

Zie hierover Van Wees (2006), p. 124-127.
335

Huver e.a. (2007), p. 75-79.
336

Idem p. 75.
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verantwoording roepen  van de wederpartij.337 Sommige deelnemers zagen een vergoeding

van affectieschade tevens niet zitten, omdat zij zich op die manier als een profiteur van

andermans leed voelden. Twee deelnemers dachten dat die vergoeding door de overheid

werd betaald en ervoeren dat gegeven als kit. Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding
vonden de respondenten het moeilijk om een antwoord te geven. Uiteindelijk werden

bedragen van € 15.000 tot € 50.000 genoemd. 338

Het onderzoek van de VU stelt dat het naar schatting om 2800 personen per jaar zou
gaan, die aanspraak zouden hebben op affectieschade.339 De rechtspraak anticipeert niet op

het wetsvoorstel en meent dat, wanneer zij wel zou overgaan tot het toekennen van een

recht op de vergoeding van affectieschade, dit haar rechtsvormende taak te buiten zou
341

gaan.340 Soms gaat de rechter echter weI creatief om met art. 6:108 BW.
342

De reactie van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel laat nog op zich wachten.

WeI kan alvast worden gewezen op het ingediende voorontwerp ter vergoeding van de

inkomensschade van naasten, dat ik zal bespreken in paragraaf 5.2.3.

4.4.4 Erkenning en andere mogelijkheden binnen het aansprakelijkheidsrecht

Erkenning wordt ook in verband gebracht met het verkrijgen van een verklaring voor recht

(3:305 BW), een rectificatie (6:167 BW), ofeen rechterlijk verbod (art. 3:296 BW).
Ten aanzien van overheidsaansprakelijkheid na rampen vormt het vorderen van een

verklaring voor recht een mogelijkheid. Na een ramp kunnen slachtoffers individueel of
collectief (3.305a BW) de rechter laten oordelen over vaststelling van aansprakelijkheid.
Uit onderzoek naar de 9/11-slachtoffers en hun drijfveren om wel of niet te procederen

blijkt dat de meerderheid van de getroffenen, die uiteindelijk voor een vergoeding van het
Victim Compensation Fund kozen, de mogelijkheid had willen hebben om een 'declaratory
lawsuit' ofwel 'minitrial' tegen de in hun ogen verantwoordelijke overige

schadeveroorzakers in te stellen. In dit onderzoek werd echter geen verband getrokken met

337  Idem, p. 76.

338  Idem, 9 77-78.
339

1dem, p. 1.
340 Zie 22 februari 2002, NJ 2002,240 m.nt. Vranken en verder Van Wees (200, p. 127-128, die

verwijst naar Rb Maastricht, 3 mei 2006, LJN AX0345, r.0.4.9.
341 Zie Hof Amsterdam 3 februari 2000. In een zaak over de vraag of bu het bepalen van de

schadevergoeding (door de WAM verzekeraar), de uitkering van een sommenverzekering mag
worden aangewend voor geleden immateriele schade. De aansprakelijkheidsverzekeraar beriep
zich  op het gesloten stelsel  van art.  6:108  BW, de rechter oordeelde echter dat hoewel vergoeding
van affectieschade wettelijk niet mogelijk is, niet van de benadeelden kan worden gevergd om de
uitkering niet aan te wenden ter vergoeding van de immateriEle schade en dus ter verzachting van
het leed.

342 De Minister van Justitie kennis genomen van de onderzoeksresultaten en wil wachten met de
berichtgeving naar de Kamers toe, totdat de vervolgonderzoek over de inrichting van het
letselschadeproces een gedetailleerder en diepgaander beeld kan laten zien. Zie voor het
persbericht en de brief van de Minister: http://www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief-
2007/707061etselschadeslachtoffers-willen-naast-geld-vooral-ook-erkenning.aspx
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het belang van erkenning.343 Volgens de resultaten van het VU onderzoek betekent het voor
slachtoffers een vorm van erkenning, indien aansprakelijkheid van de wederpartij komt vast

344te staan door de rechter.
Dat immateriEle belangen - in dit geval erkenning - ten grondslag kunnen liggen aan

het willen vorderen van een verklaring voor recht, illustreert ook de Jeffrey zaak, waarover
in de literatuur ophef ontstond.345 In het Jeffrey arrest vorderden de ouders van een driejarig

jongetje een verklaring voor recht en f. 2500 schadevergoeding, omdat zij de school

aansprakelijk achtten voor de dood van hun zoontje Jeffrey. Jeffrey verdronk na afloop van
zwemtherapie in het zwembad. Op dat moment waren de therapeute en de moeder niet

aanwezig. De ouders verweten gedaagde (de Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk
onderwijs) dat deze niet heeft voorkomen dat Jeffrey is verdronken. In eerste aanleg werden
de ouders met hun vordering door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard, in het hoger
beroep bekrachtigde het Hof het vonnis van de rechtbank.

De Hoge Raad boog zich over de vraag, in hoeverre het belang van de ouders kan
worden aangemerkt als een belang in de zin van de artikelen  3:303  en 3:305  BW. De ouders

stelden dat zij een drieledig belang hadden. Het ging hen allereerst om de verwerking van
de dood van Jeffrey, die zou kunnen beginnen wanneer er een verklaring voor recht kwam.
Daarnaast bood het een nieuwe mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie om
strafvervolging te vragen. Ten slotte zouden zij in een sterkere positie komen te staan

wanneer er een klachtprocedure bij het Medisch Tuchtcollege werd gestart. De Hoge Raad
oordeelde dat geen van de drie belangen kon worden aangemerkt als een 'rechtens in

aanmerking komend belang', omdat het niet ging om een zuiver vermogensbelang. De
ouders hadden nagelaten in eerste aanleg te stellen dat het hen bij schadevergoeding mede

ging om vergoeding van immateriele schade, zij hebben dit niet ten grondslag gelegd aan de
vordering tot een verklaring voor recht.346 Indien de ouders niet zulke 'eerlijke argumenten'
hadden aangevoerd, dan had de rechter de vordering waarschijnlijk ontvankelijk
verklaard. Na deze uitspraak heeft de Hoge Raad in latere uitspraken wel zorgvuldig

347

aandacht besteed aan het uiten van medeleven en empathie aan de nabestaanden en hun

belangen, al ging het niet om het verkrijgen van een verklaring voor recht. 348

4.4.5 WCAM en erkenning

De WCAM biedt in beginsel ruimte om voor naasten en nabestaanden een regeling ter

vergoeding van geleden immateriele schade (verdrietgeld) op te stellen, aangezien aan
contractpartijen alle vrijheid toekomt om de inhoud van de overeenkomst te bepalen.

343 Zie hoofdstuk 2, paragraaf3.
344

Zie Huver e.a. (2007), p. 63-65 en zie Akkermans en van Wees (2007), p. 105.
345

HR  9 oktober  1998,  NJ 1998,853 (Jeffrey)  en zie Barendrecht  (2003), p. 101-110,  Van  Dam,
(2003), p. 25-37, Van Maanen (1999), p. 4749 en Du Perron (2003), p. 147-151.

346 Zie over vehullend argumenteren Vranken (2004).
347 Idem.
348

Zie bijvoorbeeld HR 24 februari 2002, NJ 2002,240 mt. nt. JBMV (Kindertaxi).
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Bovendien zou men in een overeenkomst op grond van de WCAM ook niet-financiele

erkenningsmaatregelen kunnen opnemen. Ter illustratie kan de afwikkeling van de
Nieuwjaarsbrand dienen. De slachtoffers, de cafe eigenaar en de gemeente Edam-
Volendam tekenden een vaststellingsovereenkomst, die naast een toe te kennen financiele

schadevergoeding ook andere bepalingen bevatte. De slachtoffers van de caftbrand

Volendam mochten - als uitkomst van de getroffen schikking tussen de gemeente, de

caf6baas en de slachtoffers - meebeslissen over wat er diende gebeuren met het pand. Zij
kozen uiteindelijk voor een hergebruik van het pand als een informatiecentrum en
herdenkingsruimte.349 Ook werd in de overeenkomst opgenomen dat er de komende 50 jaar

geen horeca-activiteit meer zal plaatsvinden.

4.4.6 Evaluatie

Enkel indien aan de wettelijk omschreven voorwaarden is voldaan, bestaat een recht op de

vergoeding van immateri8le schade voor slachtoffers met fysiek en/of psychisch letsel. Met

deze vergoeding beoogt de wetgever erkenning te geven aan de slachtoffers.
Of deze vergoeding wordt beschouwd als een blijk van erkenning, is aan de

slachtoffers zelf. Er zijn aanwijzingen te vinden dat slachtoffers ervaren erkenning te

krijgen, wanneer immateriEle schade wordt vergoed. Echt systematisch empirisch
onderzoek is echter nog niet verricht. Het is evenwel de vraag of grootschalig empirisch
onderzoek een eenduidig beeld kan laten zien. Het ontbreken van systematische empirische
gegevens geldt ten aanzien van de directe slachtoffers met fysiek en psychisch letsel, en
voor de groep nabestaanden en naasten van een overleden/ernstig gewond slachtoffer. Ten

aanzien van die laatste groep refereer ik aan de Raad voor de Rechtspraak, die
geconfronteerd wordt met een groeiend aantal vorderingen van naasten en nabestaanden,

die genoegdoening willen. Of dit primair ligt aan het feit dat nabestaanden en naasten

weinig mogelijkheden hebben voor de vergoeding van hun inkomensschade blijft de vraag.

Het onderzoek van de VU laat zien dat dit soms wel, soms ook geen motivatie is. 350

De relatie tussen erkenning en de andere vormen van compensatie, zoals de verklaring
voor recht, is niet systematisch empirisch onderzocht. De literatuur gaat er van uit dat een

verklaring voor recht ervaren kan worden als erkenning, wanneer de rechter zich uitspreekt
over het onrechtmatige gedrag  van de verantwoordelijke wederpartij. Aanknopingspunten
hiervoor zijn te vinden in het onderzoek naar de 9/11-slachtoffers en het verkennende

onderzoek van de VU, waarin slachtoffers aangeven dat zij verantwoordelijke partijen ter

verantwoording willen roepen en dat, indien de rechter stelt dat er sprake is van
aansprakelijkheid, dit als een erkenning van hun leed kan voelen.

349 Zie het bericht op de website: <http://edam.volendam.nl/zoeken.asp?zoek=bsnv&cat=1&tijd=
1&max=25>.

350  Zie van Wees (2006), p. 127.
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4.5 Financieel herstel

4.5.1 Uitgangspunten van het aansprakelijkheidsrecht

Voor meer dan de helft van de respondenten uit het onderzoek van de VU was financieel
herstel primair de reden om te gaan procederen. In andere onderzoeken bleek de behoefte
aan financieel herstel geen primaire reden te zijn om te procederen. De vraag die hier

351

centraal staat, is of het aansprakelijkheidsrecht ruimte biedt voor het belang van financieel
herstel.

Daarvoor kijk ik eerst naar wat het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem
beoogt. Het aansprakelijkheidsrecht gaat uit van de algemene rechtsovertuiging dat 'ieder
zijn eigen schade draagt'.352 Zoals Hartlief stelt, is 'de bonus' van het
aansprakelijkheidsrecht enkel weggelegd voor eisers die kunnen aantonen dat jegens hen
onrechtmatig is gehandeld, waarbij sprake dient te zijn van een causaal verband tussen de

schade en het onrechtmatig handelen of nalaten van de schadeveroorzakende partij. De
schade van gedupeerde dient redelijkerwij s    het te verwachten gevolg    te    zijn    van    de

onrechtmatige gebeurtenis.353 Ten aanzien van de onrechtmatige overheidsdaad bespreek ik

deze vereisten uitgebreider in paragraaf 7.
Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding geldt in beginsel dat de

volledige schade wordt vergoed, maar er spelen nog andere toetsingsmaatstaven mee, zoals

de voordeelstoerekening (art. 6:100 BW), de eigen schuld (art. 6:101 BW), de matiging
(art. 6:109 BW), en de limitering van art. 6:110 BW.

Pas nadat eisers met succes een beroep kunnen doen op het aansprakelijkheidsrecht,
wordt uitgegaan van de bescherming van vermogensbelangen. Het vergoeden van schade is

dan ook de belangrijkste functie van het aansprakelijkheidsrecht. Die compensatiefunctie
wordt door sommigen in de literatuur in verband gebracht met slachtofferbescherming, zij
worden zelfs als synoniemen beschouwd.354

Voorts beoogt het aansprakelijkheidsrecht om potentieel schadetoebrengend gedrag te
355 356voorkomen. Deze functie wordt veel genoemd in de rechtseconomie. De rechtsregels

binnen het aansprakelijkheidsrecht zouden volgens een rechtseconomische analyse prikkels

351

Zie Huver e.a. (2007), p. 63 en zie hoofdstuk 2 en 3.
352 Zie Hartkamp (2006), nrs. 12-25, p. 16-35. Zie ook Hartlief (1997), p. 11, met verdere

verwijzingen naar Holmes en Nieuwenhuis. Zie art. 6:74 BW en 6:162 BW en o.a. de artikelen
6:169 BW, 6:185 BW, 6:198 BW en 6:212 BW.

353 Zie art. 6:74 BW en 6:162 BW en o.a. de artikelen 6:169 BW, 6:185 BW, 6:198 BW en 6:212
BW.

354 Zie Barendrecht en Storm (1995), p. 16 -17, die spreken van 'herstel'.
355 Faure en vd Bergh (1989), nrs. 13 e.v., van Dam (2001), nr. 801 en Faure en Hartlief (2003), p. 8-

10. Volgens Faure en Hartlief geldt die slachtofferbescherming echter alleen voor bepaalde
wetsartikelen, zoals de werkgeversaansprakelijkheid in art. 7:658 BW.

356 Zie verder Faure en Hartlief (2002), p. 8-10.
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af kunnen geven om gedrag te beinvloeden.357 Ten slotte wordt het aansprakelijkheidsrecht

geacht om als spreider van schade te functioneren. 358

In paragraaf 5.2. bespreek ik voor wie en voor welke schade het

aanspraketijkheidsrecht vergoeding kan bieden. In paragraaf 5.3 ga ik in op de WCAM,
paragraaf 5.4 sluit af met een evaluatie.

4.5.2 Schadevergoedingsmogelijkheden op grond van de wet

4.5.2.1 Zaakschade

Indien slachtoffers na een ramp worden geconfronteerd met zaakschade (denk aan
waardevermindering van de zaak of de kosten die gemaakt moeten worden ter herstel van

de zaak) of zuivere vermogensschade, kan deze ook worden vergoed op grond van art.  6:96
lid 1 en 2 BW.359 Geleden verlies en gederfde winst komen voor vergoeding in aanmerking,

maar ook de vergoeding van redelijke kosten die werden gemaakt ter
voorkoming/beperking van schade, de vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van

schade en aansprakelijkheid, en de vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening

buiten rechte.

4.5.2.2 Mogelijkheden voor directe gewonde slachtoffers

Bij een slachtoffer met fysiek en psychisch letsel kan op grond van art. 6:106 BW en 6:107
BW vooral worden gedacht aan de vergoeding van inkomensderving, de kosten voor

medische zorg en begeleiding, de kosten voor overige zorg en hulpverlening en de
vergoeding van immateridle schade.

4.5.2.3 Mogelijkheden voor nabestaanden en naasten

Zoals aangegeven in paragraaf 2, geldt voor nabestaanden en naasten de regel dat zij geen
affectieschade vergoed kunnen krijgen. Tevens is het thans nog niet mogelijk om
vergoeding van alle vermogensschade te ontvangen, op grond van het gesloten stelsel van

de kring van gerechtigden in de artikelen 6:107 en 6:108 BW. De nabestaanden komen

alleen in aanmerking voor de vergoeding van begrafeniskosten, huishoudkosten en de

derving van onderhoud (art. 6:108 BW). De naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend
letsel kunnen hun verpleeg- en verzorgingskosten enkel verhalen op de aansprakelijke,
indien deze kosten als de eigen schade van de ernstig gewonde kunnen worden aangemerkt

357    Of dit het geval is ingeval  van  een ramp bespreek  ik in paragraaf 6.
358 Faure en Hartlief (2003), p. 9-11
359 Zuivere vermogensschade is schade die niet te herleiden valt tot verlies van een zaak, letsel of

overlijden. Zie Spier, Hartlief, van Maanen en Vriesendorp (2006), nr. 204.
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(art. 6:107 BW), vandaar de term 'verplaatste schade'. Deze verpleeg- en
verzorgingskosten kunnen ook worden vergoed, indien de naasten deze taak zelf op zich
hebben genomen. Hier is echter wel een maximum aan verbonden, deze mogen niet hoger
zijn dan de kosten zoals die zouden zijn gemaakt voor professionele hulpverlening.360 Op

deze positie van nabestaanden en naasten is kritiek geuit in de literatuur; er dient meer recht
gedaan te worden aan de financiEle positie van deze groep indirecte getroffenen. 361

Het voorontwerp ter vergoeding van de inkomensschade van naasten werd op grond
van een motie aangenomen en beoogt om een beperkte kring van gerechtigden ook
vergoeding te geven van de inkomensschade die zij lijden.362 In het voorgestelde art. 6:107
lid 1 sub d BW wordt de mogelijkheid geopend om inkomensschade ook volledig te
vergoeden. Ook dient de werkgever van de gerechtigde de vergoeding van gemaakte
reYntegratiekosten terug te kunnen vorderen. Het voorontwerp lijkt een goede en ook
gerechtvaardigde oplossing voor de benarde financiele positie waarin nabestaanden en
naasten kunnen geraken. Het voorontwerp is naar de Raad voor de Rechtspraak gestuurd,
die het van wetgevingsadvies voorzag. Daarna heb ik dit voorstel van wet niet meer363

kunnen traceren, het is niet meer expliciet ter sprake gekomen bij de behandeling over het
wetsvoorstel affectieschade. 364

Over de behoefte aan vergoeding van inkomensschade stelt het onderzoek van de VU,
dat er bij benadeelden de behoefte kan bestaan aan vergoeding van immateriele schade,
omdat vergoeding van andere materiele kosten niet mogelijk is. Los van alle juridische

365

argumenten voor dit onderscheid, moet het vanuit het perspectief van de nabestaanden en
naasten 'scheel' voelen, wanneer een moeder van een kindje dat door een fout van een
verloskundige is overleden, wel vergoeding van inkomensschade kan krijgen als 'directe
benadeelde',  maar de naasten van een bij  een ramp (of ander ongeval, deze problematiek is
zeker niet tot slachtoffers van rampen beperkt) overleden dierbare of ernstig gewond
geraakt slachtoffer geen aanspraak kunnen maken op deze vergoeding, doordat zij niet als
'directe benadeelde' te kwalifieeren zijn. 366

4.5.3 Financieel herstel en de WCAM

Met de WCAM wordt gewerkt met schadecategorieen, ook weI 'damage scheduling'
genoemd. Bij damage scheduling worden een aantal schadecategorietn gecreterd, die
bepalen in welke 'subgroep' een slachtoffer valt, afhankelijk van de aard, omvang en de

160   HR 28 mei  1999, NJ 1999,564 (Johanna Kruithof), HR 6 juni 2003, NJ 2003,504 (Kruter) en HR
16 december 2005, NJ 2006,1.

361
Zie Van Boom (2001), p. 1301-1302, Hartlief (2003), p. 141-142, Hartlief '(2006), p. 98-104.

362 Zie Kamersmkken H, 2004/05 28 781, nrs. 8 en 10.
363   Zie de gegeven wetgevingsadviezen over het jaar 2006, www.rechtspraak.nl
364 Zie over dit voorontwerp wel Engelhard (2008), p. 1-5.
365

Zie Huver e.a. (2007), p. 76.
366 HR 18 maart 2005, Rvdlf/2005,42 (Baby Kelly) en zie in deze context Hartlief (2006), p. 98-104.
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ernst van de schade (art. 7:907 lid 2 sub a, c en d). Dat betekent dat minder met de367

individuele omstandigheden van het geval rekening zal worden gehouden, maar evenwel

kan een verfijnde categorisering plaatsvinden, Tzankova noemt dit 'maatwerk op
, 368macroniveau  . De Vereniging of Stichting die de belangen van de slachtoffers voldoende

representeert, heeft uiteraard inspraak in het vaststellen van de schadecategorieen.
Zoals gesteld kan de rechter op grond van art. 9:907 lid 3 toetsen of de vergoeding

redelijk is. Inmiddels heeft de rechter zich in twee zaken uitgelaten over de redelijkheid van

de vergoeding. Dat was naar aanleiding van de verweren bij het verzoek tot
verbindendverklaring van de schikkingsovereenkomst in de DES-zaak en bij het verzoek tot

verbindendverklaring van de Duisenberg regeling naar aanleiding van de Dexia
aandelenlease-affaire. Bij de verbindendverklaring van de schikking in de DES-zaak369

stelde men een verweer in om de invoering van een hardheidsclausule te bewerkstelligen.

De rechter oordeelde dat er geen reden was voor een dergelijke invoering vanwege het
mogelijke gevaar van een tekort aan financitle middelen. Bij de verbindendverklaring van

de Duisenberg regeling ging het om verweren tegen de redelijkheid van de hoogte van de

opgenomen vergoedingen. De rechter verwierp deze en stelde voorop dat het ging om een
vaststellingsovereenkomst, waarbij de belangen van beide partijen voorop staan en waarbij
er door beide partijen concessies gedaan moeten worden om tot een resultaat te komen. De

hoogte van de vergoedingen weerspiegelt volgens het Hof de geleden schade van de
gedupeerden en het verwut dat Dexia te maken valt.

In de literatuur is men het erover eens dat het gaat om een volledige inhoudelijke
toetsing, ook de NVvR stelt zich op dit standpunt. Ten aanzien van de eerste WCAM370

beschikking in de DES-zaak stellen Van Doorn en Van Bochove dat de rechter naar hun
mening onterecht een marginale toetsing aanlegt, gezien de belangen van de vele
benadeelden. Ook ten aanzien van de tweede WCAM beschikking in de Dexia-affaire vindt
Van Doorn dat de rechter marginaal toetste en dat het Hof wat snel tot de conclusie kwam

tot verwerping van de verweren betreffende de redelijkheid van de hoogte van de
vergoedingen.37, Zeker wanneer het de vergoeding van personenschade betreft, ben ik het
met Van Doorn en Van Bochove eens dat de rechter inhoudelijk dient te toetsen, gezien de

grote belangen van slachtoffers.

Op grond van art.  7:908 lid 2 kan de beslissing over de vraag of de benadeelde binnen
de kring van gerechtigden valt en tot welke schadecategorie hij behoort, worden gemaakt

door een derde, of door 66n van de partijen bij de overeenkomst. Deze beslissing is
bindend. De wetgever gaat ervan uit dat in de overeenkomst een voorziening voor een vorm

367 Zie hierover Frenk (2007), p. 214-222, Barendrecht en van Doorn (2007), p. 2605-2612.
368 Zie Tzankova (2008) en Barendrecht en Van Doorn (2007).
369 Zie Hof Amsterdam  1 juni 2006, NJ 2006, 461 r.0. 5.22-5.24 en Hof Amsterdam 25 januari 2007,

NJ 2007,427 r.0. 6.1-6.16.
370 van Doorn (2008)
371 Van Doorn (2007a), p. 108-114 en Van Doorn (2007b), p. 146-147. Zie anders Croiset Van

Uchelen (2007), p. 223.
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van hoger beroep of arbitrage wordt opgenomen, indien er een geschil ontstaat over de
beslissing.372 Een benadeelde die is toegetreden tot de vaststellingsovereenkomst, maar niet
voor een vergoeding in aanmerking komt, kan niet naar de rechter stappen; deze verklaart
hem dan niet-ontvankelijk.

Op grond van art. 7:909 lid 1 BW kan de rechter, indien de beslissing in een
individueel geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is,

bepalen op welke vergoeding een benadeelde dan aanspraak kan maken. De benadeelde
heeft niet de mogelijkheid om een vordering tot nakoming of ontbinding in te stellen.

Indien op grond van art. 7:909 lid 2 BW de beslissing over toekenning van een
vergoeding aan een individuele benadeelde niet binnen een redelijke termijn wordt

genomen. Indien de uitbetaling uitblij ft,    kan een benadeelde    wel een vordering    tot
nakoming instellen, of (gedeeltelijke) ontbinding, op grond van art. 7:909 lid 3 BW.

De WCAM kan nadelige gevolgen hebben voor slachtoffers bij wie zich op het
moment van verbindendverklaring van de schikkingsovereenkomst nog geen schade heeft

gemanifesteerd. Art. 7:909 lid 5 BW bepaalt dan dat, enkel indien er een vast
schikkingsbedrag is afgesproken, de vergoedingen voor deze slachtoffers naar
evenredigheid kunnen worden verminderd. Daardoor lopen deze slachtoffers de kans op
een schadevergoeding die minder hoog is, dan die van de eerdere slachtoffers, die er wel op
tijd bij waren. 373

Tot slot is van belang dat op grond van art. 7:909 lid 5 BW de verschuldigde
vergoedingen naar evenredigheid kunnen worden verminderd, indien blijkt dat er meer
benadeelden zijn dan bij het sluiten van de schikkingsovereenkomst en dus niet alle
vergoedingen uit de beschikbaar gestelde financiale middelen kunnen worden betaald.
Indien een dergelijke situatie zich voordoet, vormt dit natuurlijk voor alle benadeelden een
nadeel. Benadeelden hebben ook dan niet de mogelijkheid om zich alsnog aan de
overeenkomst te onttrekken.374 In het bijzonder ten aanzien van de schadeafwikkeling bij

rampen kan het zich voordoen dat er niet voldoende financitle middelen besehikbaar zijn,
omdat de dekking op de aansprakelijkheidsverzekeringen te wensen overlaat, of omdat de
directe schadeveroorzakers financieel niet solvabel zijn.

Een andere belangrijke vraag is, of de WCAM voor slachtoffers van rampen wel een
effectief middel vormt tot het daadwerkelijk verkrijgen van een schadevergoeding. Zij zijn

nog altijd afhankelijk van de welwillendheid van schadeveroorzakers en hebben geen stok
achter de deur. Indien de wetgever slachtoffers van rampen in de gelegenheid zou hebben
gesteld om op grond van art. 3:305a BW schadevergoeding te vorderen, zouden zij een veel
sterkere positie hebben. De wetgever wilde er echter   niet   aan   om art. 3:305a    BW   te

372  Kamerstukken II, 2003/04,29 414, nr. 3, p 22-23.
373 Dit zal zich echter vooral voordoen in het geval er sprake is van sluipende schade. Zie hierover

ook Krans (2005), p. 7-8.
374

Falkena en Haak (2004), p. 203 en van Wassenaer (2004), p. 167.
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375

wijzigen; het vorderen van schadevergoeding is volgens hem een individuele zaak.

Wanneer een collectieve actie wordt ingesteld ter verkrijging van schadevergoeding, zou

onvoldoende rekening gehouden kunnen worden met de individuele omstandigheden die

van invloed zijn op het bepalen van a) de eigen schuld en b) het aantonen van causaal

verband. Bij single event rampen is er echter sprake van slechts 6tn gebeurtenis, zoals een

brand, een explosie, een luchtvaartongeval, of een terroristische bomaanslag. Die oorzaak

geldt voor alle slachtoffers met schade, het aantonen van causaal verband lijkt in dit geval

minder problematisch dan bij bijvoorbeeld sluipende massaschade, die niet door 66n

gebeurtenis wordt veroorzaakt en allerlei procedurele en materieelrechtelijke problemen

met zich mee kan brengen.376 De WCAM lijkt dus vooral geschreven met het oog op deze

laatste categorie. Dat lijkt ten koste te gaan van de mogelijkheden voor slachtoffers van

single event (man-made) rampen.

4.5.4  Evaluatie van  het  belang van financieel  herstel

Het aansprakelijkheidsrecht kent zijn waarde ten aanzien van de vergoeding van

personenschade voor de direct getroffenen en voor gedupeerden met zaak- en zuivere
vermogensschade. Bij een succesvol beroep op het aansprakelijkheidsrecht betekent dit dat

het slachtoffer goede kansen heeft om - financieel gezien - zoveel mogelijk in de feitelijke
situatie te komen die zou hebben bestaan zonder het schadetoebrengende feit.

377

De mogelijkheden in het recht zijn echter beperkt voor de nabestaanden van

overleden slachtoffers en de naasten van gewonde slachtoffers met ernstig letsel. Zij hebben

enkel recht op vergoeding van de in art. 6:107 en 6:108 BW opgenoemde
schadecategorieen, ondanks dat ook zij inkomens- en immateri8le schade lijden. Die
situatie verandert niet, totdat een voortgang wordt geboekt met het voorontwerp ter

vergoeding van inkomensschade van naasten en het wetsvoorstel affectieschade. Tot die

tijd wenst de rechtspraak niet vooruit te lopen op het wetsvoorstel en het voorontwerp.

De komst van de WCAM zal voor slachtoffers voordelen opleveren ten aanzien van

de snelheid van het ontvangen van een vergoeding. De schadevergoeding kan echter niet

worden afgestemd op de individuele omstandigheden van slachtoffers, omdat de WCAM

uitgaat van schadecategorieen op grond van de aard, omvang en ernst van het letsel of de

zaak. De WCAM biedt echter geen garantie voor een schadevergoeding. Er dient nog altijd
sprake te zijn van een schikking om vragen van aansprakelijkheid te voorkomen.378 Indien

de schikking verbindend wordt verklaard door de rechter, is het vervolgens de vraag of de

375 Zie Kamerstukken 11, 2003-2004,29414, nr. 3, p. 5-6.
376 Zie ook Martius (2005), p. 190-199, Kroes (2008), p. 644, Tzankova (2008), p. 154-155, Frenk

(2007). p. 218, Abas en Van Zijst (2005),p. 14-17.
377 Barendrecht en Storm (1995), p. 16-17.
378

Kamerstukken 11,29414 nr. 3.
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hoogte van de vergoedingen ook enigszins rekening kan houden met de positie van de
verschillende benadeelden.

De vraag is, of de WCAM vanuit een strategisch oogpunt voordelen biedt voor
slachtoffers ten aanzien van de mogelijke participatie van de overheid bij een schikking.
Die participatie van de overheid is echter twijfelachtig te noemen. Indien het enkel aankomt

op de aansprakelijkheidsverzekering van de directe schadeveroorzaker, zal de financiele
..   379middelen verre van ongelimiteerd zijn.

Het ten aanzien de rechtspositie van slachtoffers van rampen effectiever zijn geweest,
indien de wetgever art. 3:305a BW had gewijzigd met het invoeren van een mogelijkheid
tot het vorderen van schadevergoeding. Slachtoffers kunnen met deze mogelijkheid immers

een schadevergoeding bij de rechter afdwingen.  Maar ook dan rest de vraag, of de dekking
op de aansprakelijkheidsverzekeringen van de schadeveroorzakende partijen toereikend zal

zijn om de volledige schade van de slachtoffers te vergoeden.

4.6 Willen weten wat er is gebeurd & de toegang tot informatie

4.6.1 Bespreking van beide belangen

In veel gevallen zullen slachtoffers na een ramp actief op zoek gaan naar informatie over de
toedracht van een ramp. Dat is zeker het geval bij een man-made ramp, wanneer

onduidelijk is hoe de ramp zich heeft kunnen verwezenlijken en of - verwijtbare -
menselijke fouten aan een ramp ten grondslag liggen. De in hoofdstuk 2 en 3
gepresenteerde resultaten van nationaal en internationaal onderzoek lieten zien dat het
belang om te weten wat er precies is gebeurd, kan bijdragen aan herstel en verwerking. De
relevante vraag is of slachtoffers van een ramp er met behulp van een civiele vordering in
het aansprakelijkheidsrecht achter kunnen komen hoe en waarom de ramp zich heeft
kunnen verwezenlijken. Om te weten wat er is gebeurd, moet men echter weI over
informatie kunnen beschikken. Deze twee belangen worden daarom gecombineerd

besproken.

4.6.2 Mogelijkheden voor de toegang tot informatie

Aanvankelijk bestond er een tegenstelling tussen het strafprocesrecht en het burgerlijk

procesrecht. Waar de rechter in het strafprocesrecht actief op zoek kan gaan naar de
'materiele' waarheidsvinding3 so, bestaat deze mogelijkheid in het burgerlijk procesrecht

379 Dit betekent niet dat er van een andere vorm van overheidsbetrokkenheid geen sprake kan zijn.
Zie verder hoofdstuk 5 en 6.

380
Tegelijkertijd is het beginsel van materiele waarheidsvinding geen absoluut belang; ook de
verdachte draagt natuurlijk - ten aanzien van zijn eigen positie - verantwoordelijkheid voor
waarheidsvinding.
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niet. Het beginsel van de partijautonomie maakt dat het civiele procesrecht uitgaat van de

lijdelijkheid van de rechter. Het gaat veelal om de 'formele waarheid': Datgene wat partijen

stellen, aanbieden en bewijzen. Op grond van die informatie dient de rechter met behulp
van de regels van de bewijslastverdeling uiteindelijk een keuze te maken.

In 2002 werden ter modernisering van het burgerlijk procesrecht o.a. de artikelen 20

(een substantierings- en bewijsaandraagplicht) en 21 Rv (een waarheidsbepaling)
opgenomen, die dienden te zorgen voor verandering:8, Zo stelt art. 21 Rv ten aanzien van

de mededelingsplicht van partijen: "Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang
zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren." Wordt deze verplichting niet

nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Tevens

kan de rechter bevelen om stellingen toe te lichten, of om bepaalde bescheiden te

overleggen. Zijn partijen hier niet toe bereid, dan mag de rechter daaraan zijn conelusies

verbinden. Ook het oude art. 843 a Rv wordt aangevuld met een exhibitieplicht die zich
uitstrekt over andere bescheiden dan 'onderhandse akten'.

Het burgerlijk procesrecht vergt van partijen een actieve opstelling.382 Partijen

kennen mededelingsplichten, die zowel voor de aanvang van het proces, als gedurende de

procedure intreden: 383

•   Mededelingsplichten ten aanzien van de dagvaarding: Eiser(s) moeten aangeven

op grond waarvan zij een vordering instellen en op grond van welke reden(en)

(art. 111 lid 3 Rv), ten aanzien van de bewijsmiddelen van de eiser en ten aanzien

van  het te verwachten verweer van de wederpartij;
•   De plicht van de gedaagde om zijn weerwoord met redenen te omkleden en te

voorzien van bewijsmiddelen en getuigen (art. 128 lid 2 Rv);
•   De gedaagde dient een gemotiveerde betwisting van de stelling van de eiser te

geven; zoniet, dan staan de feiten vast als onbetwist (art. 149 Rv);
•     Het geven van inlichtingen tijdens de inlichtingencomparitie (art. 88 Rv);
•     Als partijgetuigen dienen partijen informatie te geven (art. 164 Rv);
• Partijen dienen ingeval van een deskundigenbericht de deskundige in te lichten

(art. 194 e.v. Rv);
•    Op grond van art. 162 Rv kan de rechter bevelen bepaalde boeken, bescheiden en

geschriften open te leggen;

381 Zie Stein en Rueb (2002), Klaassen (2001), p. 47 e.v.
382 In het rapport Fundamentele Herbezinning pleiten Asser e.a. zelfs voor een gedwongen

'disclosure of documents', zoals in het Engelse procesrecht al gebruikelijk is. Partijen of derden
kunnen dan op verzoek en onder rechterlijk toezicht verplicht worden gesteld tot het beschikbaar
stellen van deze documenten, zodat deze kunnen worden ingezien. Dit zou desgewenst al in de
voorfase van een civiele procedure moeten kunnen, zie Asser, Vranken, Groen, rn.m.v. Tzankova

(2006), p. 71-75.
383 Zie uitgebreid Giesen (2002), p. 85-92.
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•     Partijen die een rechtmatig belang hebben kunnen inzage, afgifte of een uittreksel
krijgen van schriftelijke bewijsstukken en informatiedragers (art. 843 a Rv).

In theorie lijkt de wet middelen te bieden tot de toegang het ontvangen van informatie.
Echter, in het burgerlijk procesrecht blijft de rechter gebonden aan wat partijen stellen,
aantonen en bewijzen. Na een ramp ben ik echter van mening dat waarheidsvinding niet via
de civiele procedure verloopt, maar wordt verkregen op grond van - eerder - onafhankelijk
onderzoek van de Onderzoeksraad voor veiligheid.

4.6.3 Waarheidsvinding door de Onderzoeksraad

Hoewel het burgerlijk procesrecht middelen biedt ter vergaring van de toegang tot en het
ontvangen van informatie, kan niet worden gesteld dat hiermee ook automatisch aan
'feitelijke' of 'materiele' waarheidsvinding wordt gedaan. Dit betekent dat procespartijen
kunnen ervaren dat hun verhaal, hun gebeurtenis wordt vertaald naar een juridische
feitenconstellatie, die voor partijen ver afstaat van hoe zij de gebeurtenis hebben ervaren. 384

Bovendien is het van belang om te beseffen dat er effectievere wegen van
waarheidsvinding zijn, die indirect meespelen in een civiele procedure. Zo is de
Onderzoeksraad voor veiligheid bij wet van 2 december 2004 ingesteld, met als taak (art. 3

Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid van 2 december 2004): "De raad heeft, met het
uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken,
tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van
individuele of categorieEn voorvallen en van de omvang van hun gevolgen zijn en daaraan
zo nodig aanbevelingen te verbinden." Slechts indien er redenen van a) de veiligheid van
het land of b) belangen die verband houden met de handhaving of bevordering van de
internationale rechtsorde meespelen, kan de Minister bepalen dat de Raad zich onthoudt
van onderzoek (art. 42 Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid). Het onderzoek van de
Raad omvat: "a) Een analyse van de toedracht van het voorval en het omgaan met de
gevolgen alsmede de gegevens waarop deze analyse berust, b) de vaststelling van de
oorzaken ofde vermoedelijke oorzaken van het voorval en de omvang van zijn gevolgen, c)
indien daartoe aanleiding bestaat, de constatering van structurele veiligheidstekorten en
daaraan verbonden aanbevelingen. (art. 55 lid 2 Rijkswet Onderzoeksraad voor.'

veiligheid).
Art. 61 stelt dat de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport geen

vermoeden van schuld of aansprakelijkheid bevatten. Kunnen de slachtoffers zich in de
procedure beroepen op de rapporten van deze Onderzoeksraad? Art. 59 bepaalt het
volgende:

384 Zie in dit verband Bruinsma (1999), p. 7-8.
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1. Niet kunnen in een strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedure als

bewijs worden gebruikt, noch kan een disciplinaire maatregel, een bestuurlijke sanctie

of een bestuurlijke maatregel worden gebaseerd op:

a. verklaringen van personen, afgelegd in het kader van het onderzoek van de raad,
tenzij degene die de verklaring heeft afgelegd daarvoor uitdrukkelijk toestemming

heeft gegeven;
b. met een technisch hulpmiddel vastgelegde communicatie tussen personen   die

betrokken zijn geweest bij het laten functioneren van een vervoermiddel;
c. in het kader van het onderzoek van de raad vastgelegde medische of privd-in formatie

betreffende personen die betrokken zijn geweest bij een door de raad onderzocht

voorval, tenzij de betrokken persoon daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft

gegeven;

d. gegevens die zijn ontleend aan een vluchtrecorder, een cockpit voice recorder of een

reisgegevensrecorder, gebruikt in de scheepvaart, en transcripten daarvan;
e. meningen, geuit in het kader van het analyseren van het onderzoeksmateriaal;
door de raad opgestelde documenten.

Partijen kunnen hun bewijsvoering  niet  op het rapport  van de onderzoeksraad baseren,

althans dat stelt art. 59 van de wet. Men kan twijfelen aan de waarde van dit artikel, omdat

slachtoffers en hun belangenbehartigers de bevindingen van de Onderzoeksraad vaak wel

tot uitgangspunt zullen nemen; in de praktijk zullen deze onderzoeken wel degelijk van
invloed zijn. Zij kunnen op grond van de resultaten van dit onderzoek een verzoek indienen

- de rechter kan dit ook eisen - tot het verkrijgen van relevante gegevens. Het procesrecht

biedt de mogelijkheden om niet-openbare of wellicht geheime documenten in te zien. 385

Kan nu met een civielrechtelijke procedure recht worden gedaan aan het belang van
waarheidsvinding? Andere mechanismen lijken meer bescherming te bieden voor dit

belang, zoals het onafhankelijke rampenonderzoek. Doorgaans dienen deze resultaten ook

als basis voor de vaststelling van de feitenconstellatie in een civielrechtelijke procedure.

385 Ten aanzien van de overheid kan op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) van 1980,
kan een verzoek worden ingediend ter verkrijging van inzage in overheidsdocumenten. Op grond
van art,  10 lid 1 en 2 bestaan uitzonderingen om een dergelijk verzoek om informatieverstrekking
niet in te willigen. Deze betreffen bijvoorbeeld gegevens die de eenheid van de Kroon in gevaar
zouden kunnen brengen, de veiligheid van de Staat zouden kunnen schaden, of indien het gaat om
betrouwbare bedrij fs- en fabricagegevens (door natuurlijke en/of rechtspersonen verstrekt).
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4.7 De wederpartij ter verantwoording willen roepen

4.7.1  Verantwoording in  het aansprakelijkheidsrecht

Hoofdstuk 2 en 3 lieten zien dat er onder slachtoffers behoefte bestaat aan het ter
verantwoording roepen van de partijen die in hun ogen verantwoordelijkheid dragen voor
(de omvang en gevolgen van) de ramp. Zij wensen de partijen te kunnen confronteren zodat
er vragen gesteld kunnen worden over hun handelen. Bovendien wensen zij dat partijen de

verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten en deze ook erkennen. Dit wordt in sommige
onderzoeken zelfs als primaire reden aangevoerd om te gaan procederen. Dit belang speelt

sterker, indien een ramp aan een menselijke oorzaak te wijten is. Voorop dient gesteld te
worden dat het in een civiele procedure zelden zo is dat slachtoffers van rampen hun
schadeveroorzakers gedurende een proces direct kunnen confronteren. Veelal zullen zij te
maken krijgen met de belangenbehartiger van de wederpartij. Daarnaast is het vaak de
belangenbehartiger van het slachtoffer die de 'stem' van het slachtoffer vertegenwoordigt
en de wederpartij(en) veelal schriftelijk 'confronteert'. Er is dan ook geen sprake van een
directe confrontatie.
De hierna volgende paragrafen zullen ingaan op de stand van de rechtspraak ten aanzien
van civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid na rampen: In hoeverre kunnen
slachtoffers de overheid met succes ter verantwoording roepen?

In de volgende paragrafen ga ik in op de rechtspraak inzake
overheidsaansprakelijkheid na rampen. In paragaaf 7.2 ga ik eerst in op het begrip toezicht,
in paragraaf 7.3 staat de civiele procedure na de Vuurwerkramp centraal. Paragraaf 7.4 gaat
in op de kritiek die ontstond op deze uitspraak en op de uitspraak van het EHRM over
overheidsaansprakelijkheid voor een methaangasexplosie in Turkije (Oneryildiz/Turkije).
Paragraaf 7.5 bespreekt de uitspraak van rechter in de Legionella affaire. Paragraaf 7.6
geeft een evaluatie.

4.7.2 De overheid ter verantwoording roepen voor falend toezicht

De overheid kan in het aansprakelijkheidsrecht voor zowel een nalaten als een handelen
worden aangesproken: Voor vernietigde beschikkingen, rechtspraak, het strafvorderlijk
optreden, voor de formele en materiele wetgeving en op grond van de in titel 6.3 BW
opgenomen bepalingen:86 Na rampen staat vooral het houden van onvoldoende toezicht en

handhaving centraal.

386
Het instellen van een vordering wegens rechtmatige overheidsdaad is tevens mogelijk. De
rechtmatige daad bestaat hieruit, dat de overheid in een bepaald geval legitieme maatregelen heeft
genomen ter bescherming van het algemene belang, maar die maatregelen veroorzaakten
onevenredige en buiten het maatschappelijke risico vallende schade bij een beperkte groep
gedupeerden De overheid is dan verplicht om de onevenredige schade te vergoeden; het op
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Toezicht en handhaving zijn belangrijke overheidstaken op centraal en decentraal niveau.

Onder het houden van toezicht vallen volgens Giesen drie taken: Het vergaren van

informatie over een bepaalde situatie, het beoordelen van die situatie en het zo nodig
ingrijpen op de situatie.387 De toezichthouder dient deze taken uit te voeren en controle uit
te oefenen op de activiteiten van de onder toezicht gestelde. De ratio van het houden van

toezicht is preventie van ongewenst gedrag of de preventie van de ongewenste uitkomsten

van dat gedrag. Men wil met toezicht streven naar een vermindering van maatschappelijke

risico's, naar handhaving van de regels en vertrouwensbescherming van burgers

waarborgen.
388

Giesen en Van Boom maken een onderscheid tussen algemeen en concreet

toezichtsfalen en wetgevings- of regelgevingsfalen.389 Bij aansprakelijkheid op grond van
algemeen toezichtsfalen laat een bestuursorgaan na om algemene controle uit te oefenen op

het naleven van regels, het schiet tekort in het opsporen van overtredingen. Bij
aansprakelijkheid voor algemeen toezichtsfalen is het moeilijk om tot een vaststelling van
aansprakelijkheid te komen, aangezien de rechter marginaal toetst.390 Bij aansprakelijkheid

voor concreet of bijzonder toezichtsfalen laat een bestuursorgaan na om op concrete
aanwijzingen of waarschuwingen op te treden tegen een illegale situatie. Van Rossum

onderscheidt drie vormen van toezicht: Nalevingstoezicht en handhavingstoezicht,

preventie f en repressief toezicht en algemeen en concreet toezicht. 391

Het is makkelijker om civielrechtelijke aansprakelijkheid voor het falen van concreet

toezicht te kunnen aantonen, gezien de minder vrije ruimte die er voor de overheid ligt.

4.7.3 Overheidsaansprakelijkheid na de Vuurwerkramp?

De vordering
Naar aanleiding van de Vuurwerkramp werden de Staat en de gemeente civielrechtelijk
aangesproken door respectievelijk 3 en 225 individuele slachtoffers en tevens door de

verzekeraars van Grolsch. Ik beperk mij tot bespreking van de meest recente392

uitspraak in 2006. Eerder werd in de procedure voor de rechtbank Den Haag door de

zichzelf rechtmatige besluit is onrechtmatig jegens de gedupeerde. Zie HR 20 juni 2003, RvdW
2003,115 (Staat/liarrida), r.0 3.5.2.

387 Zie Giesen (2005), p. 19-36. Zie over civielrechtelijke aansprakelijkheid van toezichthouders ook

het preadvies van Van Rossum (2005). Zie voorts Van Dam (2006).
388  Van Dam (2006).
389 Zie Giesen en Van Boom (2001) en Giesen (2005).
390 van Dam (2006), p. 109-111. Zie de zaken HR 22-06-2001, AB2237, C99/265HR (Restaurant

Boeddha) en Rb Amsterdam 14-09-2005, NJ 2005, 535 (Vereniging Belangenbehartiging
Commandieten BeFra/AFM e.a.)

391

Van Rossum (2005), p. 9.
392

Zie respectievelijk  Rb.  Den  Haag 24 december 2003,  JB  2004, 69, Rb.  Den  Haag 13 december
2006, JA 207,28 (225 individuen/Staat) en Rb. Den Haag 9 november 2005, NJUF 2006,47
(Winterthur/Staat).
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rechter bepaald dat S.E. Fireworks volledig aansprakelijk was voor de schade. De
rechtbank buigt zich over de vordering van de ontvankelijk verklaarde individuen, die
de gemeente en de Staat aansprakelijk stellen. Primair stellen zij dat de Staat en393

gemeente onrechtmatig hebben gehandeld door: a) Inbreuk te maken op hun
vermogens- en persoonlijkheidsrechten, b) te handelen in strijd met wettelijke
voorschriften en plichten en c) het doen en nalaten in strijd met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (beginselen van behoorlijk
bestuur en onrechtmatig handelen bezien vanuit de publiekrechtelijke
indelingssystematiek). De Staat heeft volgens eisers nagelaten om zorgvuldig te
adviseren over de vergunningverlening. Bovendien zou hij hebben nagelaten om
adequate regelgeving te maken, teneinde burgers te kunnen beschermen tegen de

gevaren van vuurwerk. De rechtbank boog zich over de vraag of
overheidsaansprakelijkheid kan worden gestoeld op het ontbreken van a) adequate
regelgeving, b) het falen in het kader van de ruimtelijke ordening en
vergunningverlening door de gemeente, de onjuiste advisering door de Staat (RVI en
Keuringsdienst van Waren), c) het toezichtsfalen van de gemeente en de Staat, d) de
schending van de Seveso richtlijn, e) de schending van de fundamentele rechten en f)
de schending van het gelijkheidsbeginsel (de agalita devant les charges publiques).

Beoordeling door de rechtbank Algemene opmerking
De rechtbank vangt aan met de constatering dat de overheid at van oudsher een taak
heeft om personen en goederen te beschermen tegen ontplofbare stoffen. Daarna

overweegt zij criteria voor overheidsaansprakelijkheid in r.0.20.2:
Dat de overheid uit de gebeurtenissen lessen heeft getrokken voor de toekomst, wil
niet zeggen dat de gemeente of de Staat aansprakelijk zijn uit hoofde van
onrechtmatige daad voor de directe gevolgen van de ramp. Om een dergelijke
aansprakelijkheid te kunnen vaststellen, moet immers niet zozeer naar de gevolgen,
maar  vooral  naar de oorzaken  van de ontploffingen  op   13  mei 2000 worden gekeken,
met als uitgangspunt de wetenschap die Staat en gemeente tot op het moment van de

ramp bezaten of hadden moeten bezitten. Overheidsaansprakelijkheid kan niet worden

aangenomen op de enkele grond dat zich een risico heeft verwezenlijkt waarvan de
overheid op de hoogte was of had moeten zijn. Bepalend is of dat het risico dermate

groot was, dat daaruit een rechtsplicht voor een overheidsinstelling voortvloeide om
maatregelen te nemen ter verkleining van dat risico.'394

393
Zie uitgebreid Van Maanen (2007b), p. 127-141.

394
1n de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 2003 stelde deze over het risico: "

Daarbij spelen
zowel de aard van de mogelijke effecten als de kans op optreden een rol. Tevens dienen de
maatschappelijke kosten van zodanig optreden te worden afgewogen tegen de voordelen daarvan.
Zie Rechtbank Den Haag, 24-12-2003.
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Vanaf r.0. 21 gaat de rechtbank inhoudelijk in op de door eisers aangevoerde

stellingen:

Regelgevingsfalen door de Staat?
De rechtbank stelt voorop dat aan de staat een ruime beleidsvrijheid toekomt en dat de

rechter niet op grond van de Gw kan oordelen of de overheid regelgeving tot stand had

moeten brengen395:

"Eisers en interveniEnten lijken ervan uit te gaan dat de Vuurwerkramp zou zun

voorkomen  als het Vuurwerkbesluit op  13  mei  2000 van kracht zou zijn geweest.  Als

die veronderstelling juist is, wil dat echter nog niet zeggen dat de Staat als regelgever
onrechtmatig heeft gehandeld. Ook als mede wordt aangenomen dat de Staat toen al

kennis had van het zogenaamde classificatieprobleem (zie hierna onder 24.7), dan volgt
daaruit nog niet dat de Staat als regelgever heeft gefaald. Om tot een dergelijk oorded

te kunnen komen, zal niet de huidige, maar de indertijd geldende regelgeving moeten

worden beoordeeld„396

Daarmee kan de aansprakelijkheid van de Staat niet worden gebaseerd op gebreken in
de wet- en regelgeving.

Onjuiste vergunningverlening door de gemeente?
Ten aanzien van het verweer van de gemeente die een beroep doet op de formele

rechtskracht van de besluiten, is dit verweer volgens de Rechtbank gegrond. De
rechtbank ziet geen uitzondering voor het toepassen van dit beginsel. De eisers hadden

ten tijde van die vergunningverlening bezwaar en/of beroep dienen in te stellen, dit
hebben  zij   zelf nagelaten; terwijl deze rechtsgangen voor iedereen openstaan.397   De

vergunningverlening kan dan ook niet meer inhoudelijk worden getoetst.

Onjuiste advisering door de Staat?
Ook op grond van de advisering door de RVI en Keuringsdienst van Waren stelt de

gemeente dat de adviezen die destijds werden gegeven voor juist moeten worden

gehouden. Er bestaat volgens de rechtbank geen causaal verband tussen de advisering

en de schade. 398

395 Zie over het nalaten  van het opstellen van adequate wet- en regelgeving ook paragraaf 5.4.
196  Zie r.0. 21.2
397 Zie hierover in paragraaf 7 meer.
198  Zie r.0.23.
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Toezichtsfalen en gebrekkige handhaving door de gemeente?
Art. 18 lid 2 Wet milieubeheer stelt dat - in dit geval - de door B&W aangewezen
ambtenaren belast zijn met het toezicht en de controle op de naleving van de

bepalingen van de Wet milieubeheer en van de milieuvergunningvoorschriften. B&W
is tevens verantwoordelijk voor de daadwerkelijke handhaving (dwangsom, het
uitoefenen van bestuursdwang en het intrekken van de vergunning). De rechtbank
oordeelt ten aanzien van het door eisers gestelde concreet toezichtsfalen van de
gemeente dat, op grond van de gegeven criteria in r.0. 20.2 deze stelling beoordeeld
moet worden aan de hand van de kennis die de gemeente had op het moment van de

ramp. De rechtbank meent dat eisers niet hebben bewezen dat de controle gebrekkig
was, of dat de gemeente wist dat er meer dan de toegestane hoeveelheid vuurwerk

opgeslagen lag. Ook van gebrekkige bestuurshandhaving is volgens de rechtbank399

geen sprake; het afzien van handhaving is rechtmatig en volgens de rechtbank in lijn
met een uitspraak  door de Afdeling bestuursrechtspraak  van  de  Raad  op 12 november

2003. Ook op deze grond kan geen aansprakelijkheid van de gemeente worden

vastgesteld.

Falend rijkstoezicht?
Hebben de Inspectie Milieuhygiene, het bureau AMV, de RVI en de Keuringsdienst
van Waren gefaald in het houden van toezicht? De rechtbank oordeelt van niet en stelt
dat er geen sprake is van algemeen toezichtsfalen, omdat het toezicht is
gedecentraliseerd: "Gelet op de wettelijke taken van het bevoegd gezag, is de Staat

voor eventuele taakverwaarlozing bij het toezicht van rijkswege niet jegens eisers en
interveniiinten aansprakelijk."400 Ook voor het concrete/specifiek toezichtsfalen bestaat
geen grond; het bureau AMV hoefde bij haar bezoek niet de wanddikte te controleren
en de rechtbank meent dat er geen reden bestond om aan te nemen dat de zwaarte van
het opgeslagen vuurwerk niet klopte. Ten aanzien van de wetenschap die de staat
volgens de eisers moest hebben van de aanwezigheid van te zwaar en te veel vuurwerk
oordeelt de rechtbank:

"De rechtbank acht de beschikbare verklaringen en citaten, ook in samenhang bezien,
onvoldoende om te kunnen concluderen dat de rijkstoezichthouders hadden moeten
weten dat de etikettering van het bij SEF opgeslagen vuurwerk dermate ondeugdelijk
was, dat daardoor schadelijke effecten in de omgeving van de inrichting zouden
kunnen ontstaan. Daarbij moet worden bedacht dat de RVI, gezien haar wettelijke

399 Zie r.0. 24 en vergelijk ook HR 22 juni 2001, zaak C99/265HR, concl. A-G Spier; restaurant
Boeddha).

400 Zie r.0.25.
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taakomschrijving, in de gang van zaken binnen inrichtingen voornamelijk

geYnteresseerd was voor zover het aan het vervoer gerelateerde handelingen betrof. ,401

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van falend rijkstoezicht.

Schending van het commitnautair recht? (Seveso-richtlijnen)
Eisers stellen dat de Seveso-richtlijnen uit 1982 en 1996 te laat en onjuist zijn
geimplementeerd. Deze hadden op 3 februari  1999 aan de regelgeving moeten voldoen,
maar het nieuwe Besluit risico's zware ongevallen  trad  pas   in  op   19  juli   1999.   De

rechtbank oordeelt: "Gesteld noch gebleken is dat implementatiegebreken los van de
vergunningverlening tot schade voor eisers en intervenienten hebben geleid. Hun

beroep op schending van het Gemeensehapsrecht door de Staat kan daarom niet

slagen.
„402

Schending van de grondrechten van de eisers?
De rechter merkt op dat hij op grond van art. 21 en 22 Gw de sociale grondrechten niet
kan toetsen, omdat deze aan de overheid zijn gericht. Tevens kan de rechter art. 10

(onaantastbaarheid   van het lichaam)   en   11   (eerbiediging  van de persoonlijke
levenssfeer) Gw niet toetsen, omdat dit een toetsing van een formele wet aan de Gw
zou betekenen:03 De eisers beroepen zich op de uitspmak van het EHRM, in de

uitspraak Oneryildiz/Turkije werd een schending van art. 5 (recht op persoonlijke
vrijheid en veiligheid) en 8 (recht op eerbiediging van het gezinsleven) EVRM
geconstateerd.404

'Egalitd devant les charges publiques' ?
Kan een beroep op schending van het gelijkheidsbeginsel de eisers baten? Bij een
schending van dit beginsel dient de overheid de buiten het normale maatschappelijke of
bedrijfsrisico vallende 'onevenredige schade van een door een overheidsbesluit of
handeling getroffen beperkte groep burgers of instellingen te vergoeden. Ook dit405

beroep mag eisers ten slotte niet baten. De rechtbank stelt:

"Voor zover eisers en interveni8nten zich in dit kader baseren op zuiver nalaten, is het
beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten niet van toepassing, onidat niet is
voldaan aan het vereiste dat het moet gaan om een overheidsbesluit of andere
overheidshandeling. "

401 Zie r.0.25.10.
402 Zie r.0.0.26.2.
403 Zie r.o. 27.1 en 27.2.
404 Zie voor de bespreking van deze uitspraak paragraaf 5.3.
405  Zie van Maanen en de Lange (2005), p. 157-167.
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Ook het beroep op de beleidskeuze - gemaakt door de Staat ofgemeente - gaat niet op,
eisers hadden dit aan de orde moeten stellen in een bestuursrechtelijke procedure;
ofwel, het leerstuk van de formele rechtskracht speelt.
Oordeel van de rechtbank
Niets kan de eisers redden, de rechtbank oordeett dat noch de Staat, noch de gemeente
onrechtmatig hebben gehandeld en dus niet civielrechtelijk aansprakelijk zijn.

4.7.4 Kritiek op de uitspraak in de literatuur

De literatuur concludeert dat de rechter in de Vuurwerkramp-zaak niet tot aansprakelijkheid
406van de overheid (in dit geval de gemeente) wilde komen. Albers merkt op dat de

rechtbank namelijk maar mager aansluiting zoekt bij de Kelderluikcriteria (onzorgvuldig
handelen van de gemeente en de Staat). De rechtbank had bij de beginselplicht tot
handhaving moeten uitgaan van een verhoogde zorgplicht, zeker omdat het ging om
toezichts- en handhavingsbevoegdheden die de burger hadden moeten beschermen.

Verder strookt het oordeel over het 'rechtmatig' handelen van de gemeente Enschede
ten aanzien van de handhaving - de gemeente gedoogde jarenlang (illegale) activiteiten op
een vuurwerkopslagplaats in de woonwijk - juist niet met bestuursrechtelijke rechtspraak,
die uitgaat van een beginselplicht tot handhaving.

407

Barkhuysen en van Emmerik stellen dat aan de uitspraak Oneryildiz tegen Turkije
geen betekenis toegekend lijkt te worden. Voorts stellen zij dat het onduidelijk is, in
hoeverre de rechter getoetst heeft aan art. 2 EVRM ten aanzien van het concrete
toezichtsfalen. Procesrechtelijk uiten van Dam, van Maanen, Giesen, Barkuyzen en

408

Emmerik kritiek op de uitspraak van de rechtbank.409 Zij kunnen zich niet vinden in het
oordeel van de rechtbank over formele rechtskracht. Volgens hen werd het de eisers van de
civiele procedure tegen de Staat en de gemeente Enschede namelijk onmogelijk gemaakt
om hun vordering daadwerkelijk inhoudelijk te laten behandelen, omdat de rechtbank stelde
dat de eisers   in het verleden niet hadden geageerd tegen de vergunningen  van   1997  en
1999.  Giesen  en  van Dam stellen dat de rechter voorbij is gegaan aan de vraag,  6f eisers op
dat moment weI belanghebbende of derde belanghebbende waren en destijds dus in de
gelegenheid waren om te reageren.410 Door geen uitzondering te maken op het leerstuk van
de formele rechtskracht, ontnam de rechtbank de eisers de mogelijkheid om de

406  Zie Van Maanen (2007a), p. 139-140 van Maanen spreekt over een rechts-politiek gemotiveerde
onwil om gemeente of Staat (mede) verantwoordelijk te stellen voor de ramp en zie Albers
(2005), p. 482-497.

407 HR 5-11-1965, NJ 1966,136 m.nt. GJS (Kelderluik-arrest). Zie Albers (2005), p. 486.408 Zie Barkhuysen en van Emmerik (2003), p. 109-120 en Barkhuysen Van Emmerik (2004), p. 719-
720.

409 AB 2006, 225, mt. nt. G.A. van der Veen, JB 2006, 69, m.nt. R.J.N.S. Zie voorts Van Dam
(2002), p. 106-107 en Giesen (2005), p. 83-85, Barkuyzen en Van Emmerik (2006), p. 131 en tenslotte Van Maanen (2007 a en b), p. 137-138.

410

Giesen (2005), p. 84.
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rechtmatigheid  van de vergunningverlening te laten  toetsen.41 ' De uitspraak  is  dan  ook  erg

ongelukkig uitgevallen voor de slachtoffers. In maart 2007 werd duidelijk dat de
slachtoffers hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak van de rechtbank.412

Ik bespreek nu kort de uitspraak van het EHRM, die in het kader van

overheidsaansprakelijkheid na rampen van belang is en waarop de slachtoffers van de
Vuurwerkramp zich - tevergeefs - beriepen.

Onerylidiz/Turkije
413

Bij een methaangasexplosie op een afvalberg bij Istanbul op 28 april 1993 overleden

39 mensen; De overledenen woonden in een nabij de vuilnisbelt illegaal gebouwde -

maar  gedoogde - krottenwij k. De vuilnisbelt werd gebruikt  door vier stadsdistricten.

Als gevolg van de explosie verloor Oneryildiz 9 familieleden, zijn huis en al zijn
bezittingen. Wegens een onbevredigende rechtsgang in Turkije wendde Oneryildiz zich
tot het EHRM. Een onderzoeksrapport waarschuwde in  1991  al voor explosiegevaar op

de vuilnisbelt, maar de burgemeester en andere autoriteiten waren het niet eens over
wie er verantwoording droeg voor de vuilnisbelt.

Oneryildiz stelde de Turkse Staat aansprakelijk. Hij verweet de Staat schending van
o.a. art. 2 EVRM (recht op leven). Zowel de kleine als de meervoudige kamer van het

Hof hielden de Turkse staat aansprakelijk. Het Hof stelde dat uit art. 2 EVRM een
positieve verplichting voor de Turkse Staat voortvloeit ten aanzien van het nemen van

maatregelen in alle levensbedreigende risico's, waaronder die van het milieu."A De
overheid dient te handhaven, indien burgers door een normovertreding in levensgevaar

verkeren. De Staat was in de zaak Oneryildiz verplicht om actief in te grijpen, omdat

zich een illegale situatie voordeed en hij was ook verplicht om de omwonenden te

informeren over de gevaarlijke situatie:

'The Turkish authorities knew or ought to have known that there was a real and immediate risk

to a number of persons living near the Omraniye municipal rubbish tip. They consequently had a

positive obligation under Article 2 of the Convention to take such preventive operational
measures as were necessary and sidlicient to protect those individuals (...). especially as they
themselves had set tip the site and authorized its operation, which gave rise to the risk in

question.
415

41 1 Zie Barkuyzen en van Emmerik (2004), p. 716-718.
412   Zie het persbericht van 16 maart 2007 op de website van www.danielsadvocaten.nl.
413   EHRM  18-06- 2002, EHRC 2002, 64 m.nt. H. Janssen ( Oneryildiz 1) en EHRM 10-11-2004. AB

2005,43 m.nt. A.J.Th. Woltjer (Oneryildiz 11). Art. 2 EVRM stelt dat de overheid a) een positieve
verplichting heeft tot het implementeren van maatregelen, b) dat burgers een recht hebben op
informatie over gezondheidsrisico's en c) dat burgers een recht hebben op toegang tot een
adequate rechtsgang.

414 Zie hierover Barkhuyzen en Diepenhorst (2005), p. 291-293.
415 EHRM 10 november 2004 (Oneryildiz 11).
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Het feit dat de sloppenwijk illegaal door de bewoners was gebruikt, deed volgens het
Ho f niet af aan de verplichting om te handhaven en te informeren, zeker niet omdat het
de Turkse autoriteiten waren die de situatie gedoogden. Voorts oordeelde het416

EHRM dat niet alleen sprake was van een materieelrechtelijke schending van art. 2
EVRM, maar dat ook de nationale rechtsgang onder de maat was. Ten slotte oordeelde

het EHRM, dat art. 1 eerste Protocol was geschonden, omdat de nationale rechter de
vordering tot schadevergoeding  niet  op de juiste wijze had onderzocht. De Staat
Turkije werd opgedragen om aan Oneryildiz € 2000 en € 45.250 te betalen ter

vergoeding van geleden materiele en immateritle schade. Ook dienden de gemaakte
proceskosten te worden vergoed ten bedrage van € 16.000. Aan de drie overgebleven
zonen van Oneryildiz diende de Turkse overheid een bedrag van € 33.750, te betalen

dat gold als smartengeld.

4.7.5 Overheidsaansprakelijkheid voor de Legionella uitbraak?

Betrokkenheid van de Consumentenbond

Na de Legionella ramp werd respectievelijk door twee individuele slachtoffers (met de
Consumentenbond als tussenkomende en als voegende procespartij in het kort geding)
een procedure aangespannen tegen de standhouder Jong en Stichting de Westfriese
Flora, waar de Hoge Raad op 29 november 2002 een uitspraak over deed.417 Daarnaast
werd door de Consumentenbond een bodemprocedure aangespannen bij de Rechtbank
Alkmaar tegen de Jong, een andere standhouder (Sun Shop), de Stichting Westfriese
Flora en tegen de Staat. Het betrof een collectieve actie namens 242 slachtoffers. De
rechtbank verklaarde   in de uitspraak  van 12 december  2002 voor recht  dat  de  twee
standhouders aansprakelijk zijn voor de schade van de slachtoffers. De rechtbank wees
echter aansprakelijkheid van de Stichting en de Staat af. Daartegen stelde de418

Consumentenbond hoger beroep in bij  het Ho f te Amsterdam.

416 Barkuyzen en Van Emmerik (2003), p. 289-304
417 HR 29 november 2002, NJ 2003, 549 m.nt. JBMV (2 individuen en Consumentenbond) De

Consumentenbond raakte betrokken in de zaak, omdat de twee individuele slachtoffers hun
schade anders met voorrang zouden kunnen verhalen op de Jong Holding, ten nadele van de
overige slachtoffers. Op dat moment weigerde de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Jong
namelijk dekking te bieden. Zie voor de inhoud van het kort geding en de door de
Consumentenbond aangespannen bodemprocedure bij de Rechtbank Alkmaar. Zie  Van (2002), p.
46-52.

418 Rb Alkmaar, 12 december 2002, NJ 2003,68. Zie hierover Zie Frenk (2003), p. 48-51
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De vordering van de Consumentenbond in hoger beroep
In deze paragraaf behandel ik de uitspraak van het Hof van 25 oktober 2007 en richt
mij enkel op het oordeel van de rechter over de vordering tegen de Staat.419  De

Consumentenbond vordert 'dat voor recht zal worden verklaard dat (standhouder 1),

(standhouder 2), Flora en de Staat hoofdelijk aansprakelijk zijn voor vergoeding van
alle vorderbare materiele en immateriele schade van de slachtoffers die tengevolge van
een bezoek aan de Westfriese Flora besmet zijn geraakt met de legionellabacterie en bij
wie als gevolg daarvan ziekteverschijnselen zijn ontstaan die naar medisch oordeel

passen bij een besmetting met de legionellabacterie, en eventueel hun nabestaanden'.

Subsidiair vordert de Consumentenbond een verklaring voor recht van het
onrechtmatig handelen van de aansprakelijk gestelde partijen. De rechtbank wees de
primaire vordering af op grond van het feit dat de collectieve actie er niet toe strekt om
schadevergoeding te vorderen, maar enkel gebruikt kan worden ter verkrijging van een

verklaring voor recht (art.  3:305  a BW).  Het Hof bevestigt daarin de rechtbank:

"...dat  bij de beoordeling  van de primaire vordering  niet kan worden ontkomen  aan

beantwoording van de vraag in welke mate, afhankelijk van de bijzondere

omstandigheden van ieder geval, het ontstaan van de schade van elke individuele
gelaedeerde aan het handelen van elk der vier gedaagden kan worden toegerekend (in

de zin van artikel 6:98 BW) en in welke mate de aan elk der vier gedaagden en aan de
individuele gelaedeerde toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben

bijgedragen. Aangezien deze elementen in beginsel op individueel niveau moeten

worden onderzocht, lenen de belangen, ter bescherming waarvan de primaire vordering

is ingesteld, zich in onvoldoende mate voor bundeling, zodat zij niet gerekend kunnen

worden tot de gelijksoortige belangen waarop artikel 3:305 a BW het oog heeft.„420

De subsidiaire vordering van de Consumentenbond werd door de Rechtbank

afgewezen. Daarin oordeelde de Rechtbank dat de Staat niet krachtens wetgeving in
formele zin, de bevoegdheid had om normen ten aanzien van whirlpools in andere dan

openbaar toegankelijke ruimtes op te stellen, of om een verbod voor whirlpools uit te

vaardigen. Art. 22 Gw schept enkel een positieve verplichting van de Staat, maar
verschaft de burger geen in rechte inroepbare waarborgen. Daarbij merkt de Rechtbank

op dat aan wetgeving niet de eis kan worden gesteld dat zij voorziet in ieder mogelijk
risico. De Consumentenbond heeft onvoldoende gesteld dat het uitblijven van
regelgeving met betrekking tot geexposeerde whirlpoots niet gerechtvaardigd was. Het

Hofbuigt zich over de volgende aspecten:

419 Hof Amsterdam, 25 oktober 2007, LJN BB650.
420 Zie r.0.3.6.
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Beoordeling van de grieven

Wetenschap van de Staat?
De Consumentenbond voert grieven aan ter onderbouwing van de stelling dat de Staat
wetenschap zou moeten hebben en/of had van het gevaar van legionellabesmetting in
tentoongestelde whirlpools. Daarbij beroept de Consumentenbond zich op de artikelen
2,5 en 8 van het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM), artikel 12 van
het Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele Rechten
(IVESCR), artikel 11 van het Europees Sociaal Handvest (ESH), artikel 22 van de Gw
en op (wetenschappelijke) gepubliceerde onderzoeken over Legionella. De Staat stelt
dat zij bekend was met de risico's van legionellabesmetting bij het gebruik van
whirlpools, maar niet dat dit een algemeen en ernstig risico voor de volksgezondheid
zou inhouden, wanneer mensen in de nabijheid van een tentoongestelde whirlpool
zouden komen. Het Hofoordeelt als volgt:

421

"Aansprakelijkheid van de Staat kan niet worden aangenomen op de enkele grond dat
zich een risico heeft verwezenlijkt waarvan de Staat op de hoogte was of had moeten
zijn. Ook de omstandigheid dat de Staat naar aanleiding van de legionellabesmetting op
de 66e Westfriese Flora maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen,
betekent niet dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door die maatregelen niet
eerder te treffen. Uitgangspunt is dat de Staat bij de aanwending van de beperkte
collectieve middelen keuzes moet maken en dat het er niet om gaat of, achteraf
oordelend, een andere keuze beter was geweest.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                 I

Het ontbreken van preventieve regelgeving?
De Consumentenbond verwijt de Staat dat hij geen adequate wetgeving in formele zin
tot stand heeft gebracht, die ervoor kon zorgen dat het tentoonstellen van (met water
gevulde) whirlpools kon worden genormeerd of verboden. Het Hof oordeelt dat de
burgerlijke rechter niet kan en mag oordelen over de onrechtmatigheid van het niet
uitvaardigen van wetten in formele zin.422 Het ontbreken van toezicht door de
Staat?De Consumentenbond verwijt de Staat dat hij geen toezicht heeft gehouden.
Deze grief faalt eveneens, omdat er in  1999 geen regels bestonden ten aanzien van het
tentoonstellen van (met water gevulde) whirlpools.

423

Oordeel van het Hof
Het merendeel van de grieven van de Consumentenbond falen. Het Hof bekrachtigt
aldus het vonnis van de rechtbank; de vordering tegen de Staat moet worden
afgewezen.

421 Zie r.0.4.7
422 Zie r.0.4.8.4
423 Zie r.0.4.10.
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4.7.6 Evaluatie van overheidsaansprakelijkheid na rampen

Biedt de rechtspraak tot nu toe kansen voor slachtoffers om de centrale of decentrale
overheid na een ramp met succes aansprakelijk te stellen voor a) gebrekkig toezicht en
ontoereikende handhaving, of b) het nalaten, niet-juist, of niet-tijdig uitvaardigen dan wel

omzetten van (EG) wet- en regelgeving? Voor wat betreft de overheidsaansprakelijkheid
voor falend toezicht door de overheid bestaat er nauwelijks rechtspraak waarin de rechter

concrete criteria geeft voor overheidsaansprakelijkheid ten aanzien van derden met schade

voor gebrekkig toezicht en handhaving. Dit komt mede omdat het zelden tot een424

succesvolle aansprakelijkheidsstelling komt.
425

Er zijn een paar aanknopingspunten te vinden. Ten aanzien van
overheidsaansprakelijkheid voor falend toezicht geldt dat eerst gekeken moet worden naar

wat de taakstellingbepalingen zijn van de lokale en/of landelijke toezichthouders. De plicht
tot het houden van toezicht en handhaving is echter een bevoegdheid; die bevoegdheid

brengt een discretionaire vrijheid met zich mee. De rechter toetst het handelen van de
overheid aan de onrechtmatigheidscriteria van art. 6:162 BW. Geen toezicht houden en niet
handhaven is in beginsel niet onrechtmatig, 66k niet als er in een bepaalde situatie schade

ontstaat. Indien de overheid binnen de marge van de beleidsvrijheid beslissingen neemt en

deze beslissingen verantwoord kunnen worden, kan haar dat civielrechtelijk niet worden

aangerekend. Er is pas sprake van onrechtmatig nalaten, indien een overheid had moeten en

kunnen ingrijpen, in het bijzonder wanneer sprake is van een levensbedreigend of
gezondheidsbedreigend risico.

Wanneer de overheid dan precies moet ingrijpen, is niet duidelijk. In de uitspraak
inzake Oudewater stelde de rechter: "Eerst indien sprake is geweest van een in zeer ernstige
mate tekortschieten, opzettelijk of roekeloos onjuist gegeven adviezen en/of een in

redelijkheid geboden meer intensieve controle, kan aanleiding bestaan een overheidsorgaan,
in dit geval een gemeente, aansprakelijk te achten wegens het niet gebruiken van zijn

bevoegdheid. Pas indien er sprake is van schending van algemene beginselen van„426

behoorlijk bestuur, willekeur of misbruik is er sprake van onrechtmatig handelen.

De rechtspraak van het EHRM betekent geen verruiming van

overheidsaansprakelijkheid, maar maakt wel dat burgers art. 2 EVRM rechtstreeks in
kunnen roepen.

Ten aanzien van overheidsaansprakelijkheid voor het nalaten van - of niet-tijdig
creEren van - wet- en regelgeving gelden de algemene criteria dat wetgeving in formele zin

(art. 81 Gw) door de rechter niet kan worden getoetst op grond van art. 120 Gw. De rechter

424
Van  belang  zijn Hof Amsterdam 9 augustus  1990,  BR   1991,  308,  m.nt. H.C.W.M. Moesker
(Astrid Sterkenburg/Ruurlo), HR 22 juni 2001, nr. C99/265HR, LJN-nr: AB2237  (rest.
Boeddha), Rb. Utrecht 26 augustus 2003, JB 2003/304 m.nt. C.L.G.F.H. Albers, (Oudewater),Rb.
Rotterdam 26 mei 2004, NJF 2004,508 (Caldic Chemie BV/Rotterdam).

425  Zie Voor meer informatie Albers (2005). 9 482-497.
426 Rb. Utrecht 26 augustus 2003, JB/304mt. nt. C.L.G.F.H. Albers zie r.0.3.7.
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kan materiele wetgeving wel toetsen en onrechtmatig achten, deze wetgeving kan getoetst
worden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en aan de algemene
rechtsbeginselen. Indien EG recht niet-tijdig of onjuist is omgezet, kan de Staat hier
aansprakelijk voor gehouden worden; de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie
heeft criteria ontwikkeld. 427

Al met al zal er enkel in uitzonderlijk te kwalificeren gevallen sprake zijn van
onrechtmatig overheidshandelen. Daama dient ook nog causaal verband te kunnen worden
aangetoond tussen de schade en het onrechtmatige gedrag van de overheid. De drempels

liggen dus hoog; al wordt in het geval van de Enschede Vuurwerkramp in de literatuur
kritiek geuit op de motivatie van de uitspraak.

De Nederlandse rechtspraak lijkt terughoudend in het vaststellen van
overheidsaansprakelijkheid, er wordt niet gekozen voor een strengere behandeling van
overheidstoezichthouders. Los van alle juridisch-technische obstakels kunnen op de428

achtergrond echter ook rechts-politieke afwegingen bij een rechter meespelen.429 De kansen
voor slachtoffers om de overheid met succes aansprakelijk te stellen zijn aldus nihil te
noemen.

4.8 Het ontvangen van excuses van de wederpartij

De besproken onderzoeken in hoofdstuk 2 laten zien dat slachtoffers de behoefte kunnen
hebben   aan het ontvangen van excuses   door de wederpartij,   dat   zij de gemaakte   fout
erkennen. Het niet aangeboden krijgen van excuses - zeker in het geval waarin het gaat om
tragische schadeveroorzakende gebeurtenissen - kan een slachtoffer er zelfs toe bewegen
om juist te gaan procederen.

Echter, het aansprakelijkheidsrecht streeft niet naar het 'verkrijgen van excuses'. Op
grond van art.  87 Rv kan de rechter op verzoek van partijen of ambtshalve proberen om een
schikkingscomparitie te bereiken. Bij een comparitie kan ruimte bestaan voor het aanbieden
van excuses, maar de rechter kan partijen niet ambtshalve dwingen tot het maken van
excuses. Bovendien hangt het maken van excuses af van de 'goede wil' van de wederpartij.
Bovendien speelt mee dat men kan bang zijn om aansprakelijk gesteld te worden doordat
met het aanbieden van excuses tegelijkertijd schuld of aansprakelijkheid wordt bekend.430
Dit hangt samen met de door partijen waargenomen druk van   de

aansprakelijkheidsverzekeraars.

427 Zie  EG  Hof van Justitie 19 november  1991,  NJ  1994 2 (Frankovich)  en  EG  Hof van Justitie,  6
maart 1996, NJ  1997, 145 (Brasserie du Pkheur).428
van Dam (2006).

429 Spier stelt voor om, indien en voorzover het geldend recht (wet of rechtspraak) niet nopen tot
aansprakelijkheid, terughoudendheid te betrachten bij overheidsaansprakelijkheid, aangezien het
om de algemene middelen gaat. Zie de conclusies van Spier bij HR 7 mei 2004, LJN AO6012,
C02/310HR (overweging 4.45.1), HR 24 mei 2005, L.IN A01296, C02/322HR (overweging 3.9).430
Robbennolt (2003), p. 465-468.
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In de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeringen van artsen stellen de

polisvoorwaarden namelijk dat artsen geen schuld of aansprakelijkheid mogen erkennen.

Soortgelijke polisvoorwaarden gelden ook in de aansprakelijkheidsverzekeringen van
gemeenten, waarvan onderstaand voorbeeld getuigt:

"Verzekerde dient zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid en/of het
doen van toezeggingen en/of ander handelen - zoals het verrichten van betalingen -
waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid of waardoor de
belangen van X zouden kunnen worden geschaad." Om te voorkomen dat een
gemeente bewust of onbewust schuld erkent, is in een aantal verzekeringen tevens de

volgende bepaling opgenomen: "Tenzij in enig schadegeval tussen X en

verzekeringnemer anders is overeengekomen blijft de behandeling van schaden,

aanstellingen van deskundigen (experts, advocaten e.d.), het aanspannen van
procedures, het treffen van schikkingen en voorts al hetgeen met schadebehandeling en

-afwikkeling te maken heeft, voorbehouden aan X, dit alles voor zover het schade

betreft die onder deze polis voor dekking in aanmerking komt."

Het aanbieden van excuses en het erkennen van een gemaakte fout lijken artsen - en
misschien ook weI de decentrale overheid - gelijk te stellen aan het erkennen van

aansprakelijkheid, uit vrees voor de aansprakelijkheidsverzekeraar.
Toch lijkt hier niet veel reden toe. Legemaate refereert aan een uitspaak van de

Rechtbank Zwolle, waarin een KNO-specialist in tranen excuses aanbood aan een patidnt,
bij wie hij tijdens het uitvoeren van een operatie - naar eigen zeggen - een fout maakte. De

verzekeraar wijst aansprakelijkheid af, omdat het tot de risico's van het uitvoeren van de
betreffende operatie hoorde. De rechtbank - en ook het Hof in hoger beroep - stelde echter

wel aansprakelijkheid van de arts vast. Deze aansprakelijkheid werd niet gebaseerd op de
aan de patiEnt aangeboden excuses van de arts over zijn fout, maar op grond van de door de
arts gegeven feitelijke beschrijvingen over zijn werkwijze tijdens de operatie.431

Ten aanzien van de Staat ligt het anders. In art. 8 lid 4 van het Besluit van 22
december 1995, houdende regels inzake het beheer van aan het Rijk toebehorende en
toevertrouwde niet-geldelijke zaken (Besluit Materieelbeheer 1996) staat:432 .,De risico's

van schade voor het Rijk en van aansprakelijkheidsstelling van het Rijk worden niet
verzekerd". Enkel de Minister van Financitn kan toestemming geven om hier van af te

wijken (art. 8 lid 4). Het Ministerie van Financien kan in bepaalde gevallen - namens het

Rijk - de schade tengevolge van aansprakelijkheidsstelling afwikkelen (art. 8 lid 6).

431 Zie Legemaate (2006). Zie voor de uitspraak Rb. Zwolle, 6 november 2002, zaaknr. 71941 HA
ZA 01-1367 en Hof Arnhem 2 december 2003, LJN nr. AO0863. Legemaate vermeldt dat art.
7:953 BW stelt dat het verbod om 'fouten' toe te geven geen gevolgen heeft, indien de erkenning

gaat over juiste feiten.
412  Stb. 1996.23 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 januari 1998, Stb. 1998,53.
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De     'angst' voor aansprakelijkheidsverzekeraars geldt    niet ten aanzien     van    de

Rijksoverheid. Die angst ligt meer in het feit dat de overheid bang is voor een vloedgolfaan
claims, waarbij de algemene middelen in gevaar zouden kunnen komen. Evenwel bestaat
ook hier natuurlijk een verschil tussen het aanbieden van excuses en de erkenning van

civielrechtelijk aansprakelijkheid.
Het aansprakelijkheidsrecht geeft mijns inziens niet de juiste prikkels af tot a) het

geven van openheid van zaken, b) het erkennen van fouten en c) om excuses te maken. Het
omgekeerde lijkt eerder het geval. Het aansprakelijkheidsrecht lijkt juist een prikkel te
geven tot ontkenning van betrokkenheid bij de ramp, uit angst om aansprakelijk te worden
gesteld en om in een 'verdomhoekje' te worden geplaatst.

4.9 Het belang om te leren van de ramp

Indien na een ramp blijkt dat er fouten zijn gemaakt, wensen slachtoffers dat de
verantwoordelijke partijen van die fouten leren en veranderingen tot stand brengen, zodat
zoveel mogelijk wordt getracht om een dergelijke gebeurtenis in de toekomst te
voorkomen, of dat de schadelijke gevolgen van een (natuur)gebeurtenis zoveel mogelijk
kunnen worden beperkt. Die gemaakte fouten kunnen niet alleen v66r de ramp zijn
gemaakt, maar bijvoorbeeld ook tijdens de rampenbestrijding. Hadfield spreekt ten aanzien

, 433van dit belang over het willen bereiken van een 'responsive change .
'Preventie' wordt als een belangrijke functie van het aansprakelijkheidsrecht

genoemd.434 Het aansprakelijkheidsrecht als systeem beoogt om negatief en potentieel
schadetoebrengend gedrag te voorkomen. Het aansprakelijkheidsrecht kan volgens Stolker,
Devine en de Bel in beginsel leiden tot meer veiligheid en tot een hoger risico- en
kostenbewustzijn, doordat men beseft dat men persoonlijk, of als collectief aansprakelijk
kan worden gehouden. De Mot meent dat het vanuit rechtseconomisch perspectief

435

'efficient' kan zon om de overheid mede aansprakelijk te stellen, ik citeer: "...De overheid
wordt dan via haar aansprakelijkheid aangespoord om optimaal gebruik te maken van de
preventie-, controle- en sanctiemogelijkheden waarover zij beschikt om de cheapest cost
avoider te sturen in de richting van meer zorg.„436

Het is wel de vraag of het aansprakelijkheidsrecht ten aanzien van de overheid een
exclusieve meerwaarde kent op de doelstelling van preventie. Stolker, Devine en Bel
waarschuwen voor de negatieve keerzijde van het besef om persoonlijk aansprakelijk
gehouden te kunnen worden. Dit besef kan leiden tot angstig of irrationeel gedrag, dat puur

gericht is op het voorkomen van schadeclaims. Zij haken aan bij de term 'defensive
medicine' en passen dit toe op het handelen van de overheid, sprekend van 'defensive

433 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.3.
434 Faure en Hartlief(2002), p. 18 e.v.
435

Stolker, Devine en de Bel (2001), p. 106-107.
416  De Mot (2001), p. 1670-1674.
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bureaucracy'. Dit begrip staat voor ongewenst bureaucratisch overheidshandelen.

Defensive bureaucracy kan het lerend vermogen na een ramp niet ten goede komen. Zij

stellen dat dergelijk gedrag voorbij kan gaan aan andere maatschappelijke belangen.
Giesen werpt ook de vraag op, of preventie door middel van het

aansprakelijkheidsrecht het juiste instrument is om de toezichthouder te prikkelen, of dat
andere mechanismen effectiever werken.437 Die andere mechanismen kunnen volgens

Barendrecht zijn: De angst voor eigen lijf en leden, morele verontwaardiging, vrees voor

reputatieschade, druk van de media, veiligheidsregulering, voorschriften van de
aansprakelijkheidsverzekeraar, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. Maar
ook positieve prikkels kunnen hun invloed laten gelden, zoals de beloning van zorg,
premieverlaging, subsidieverlening, of reputatieversterking.438

Hartlief en Visscher stellen dat de discussie over de preventieve werking van het
aansprakelijkheidsrecht op een verkeerd niveau wordt gevoerd, namelijk over het
aansprakelijkheidsrecht 'an sich'. Het zou volgens hen beter zijn om het debat op een
deelterrein van het aansprakelijkheidsrecht te voeren, bijvoorbeeld op het deelterrein van

verkeersaansprakelijkheid ofoverheidsaansprakelijkheid.
439

Het is de vraag of het aansprakelijkheidsrecht ten aanzien van een partij als de
overheid een preventieve werking heeft. Concreet betekent dit dat het bestaan van het
aansprakelijkheidsrecht de overheid zou moeten aanzetten tot gedrag wat - kort door de
bocht - leidt tot een veilige(r) samenleving.

Mijns inziens kunnen vraagtekens gezet worden bij die preventieve werking en
daarrnee het 'lerend vermogen' van het aansprakelijkheidsrecht. Niet het

aansprakelijkheidsrecht, maar de ramp 'an sich' en het bijzondere karakter van de overheid
lijken ervoor te zorgen regels worden heroverwogen en aangescherpt, dat het beleid wordt

geevalueerd    en dat verbeteringen worden aangebracht     in de rampenbestrij ding.     Dit
illustreerden de Legionella epidemie, de Enschede ramp en de Nieuwjaarsbrand te
Volendam. Het lerend vermogen vond niet plaats door tussenkomst van - o f de dreiging van

- het aansprakelijkheidsrecht, maar op grond van onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken

en gevolgen van de ramp en uitgebreide politieke verantwoording en debat. De overheid

lijkt gevoeliger voor mechanismen zoals veiligheidsregulering en de vrees voor
reputatieschade. Tegelijkertijd is er geen empirisch onderzoek beschikbaar waaruit dit

blijkt, dus kan er niets met zekerheid worden gesteld. Bovendien kan men zich afvragen, of
ten aanzien van de overheid niet heel andere mechanismen ervoor zorgen dat de overheid -

mede - zorg draagt voor een veilige samenleving. Mijns inziens is bijvoorbeeld ten aanzien

van de rijksoverheid de rol van de Tweede Kamer van onmiskenbaar belang en ook de
kiezer. Ten slotte dient men zich te realiseren dat de overheid - anders dan private partijen -

437
Giesen (2005), p. 148 e.v. Zie ook Barendrecht (2002), p. 605-617.

438 Zie Barendrecht (2002), p. 607 e.v.
439  Hartlief (2003), p. 12.
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een intrinsieke wil heeft om veiligheid voorop te stellen, zij bestaat zelfs bij de gratie van
o.a. dit thema.

4.10 Procedurele belangen

4.10.1   Respect  en  begrip

Ten aanzien van het belang van respect en begrip blijkt uit empirisch onderzoek dat
slachtoffers dit vaak niet krijgen van de wederpartij en diens belangenbehartiger.440 Ook het

onderzoek van de VU, het onderzoek van Relis en de Nationale Ombudsman wijzen op
dergelijke bevindingen.44' Het gebrek aan respect en begrip kan mensen er zelfs toe zetten
om te gaan procederen.

442

4.JO.2 Een 'voice'

Hoewel slachtoffers in een civiele procedure de volwaardige status van procespartij hebben
en worden geacht om de regie te houden, blijkt in de praktijk dat de stem van het
slachtoffer meestal wordt vertolkt door de belangenbehartiger van het slachtoffer. De
juridische strijd draait tussen de wederpartij, diens belangenbehartiger en de
aansprakelijkheidsverzekeraar, die ook weer van belangenbehartigers is voorzien. Het
slachtoffer staat vaak langs de kant en heeft niet goed zicht op de procedure, door
communicatiestoornissen met een advocaat en doordat de wederpartij niet 'zichtbaar' is.
Dat kan bij veel slachtoffers voor frustratie en onmacht zorgen.

4.10.3 Advies, steun en begeleiding tijdens het proces

In paragraaf 3 refereerde ik aan het onderzoek van Stichting de Ombudsman, waarin bleek
dat er niet altijd goede communicatie plaatsvond tussen het slachtoffer en de
rechtshulpverlener. Ook indien geen WCAM traject wordt doorlopen, geldt nog dat443

slachtoffers met velen zijn, en dat er vanwege die schaalgrootte niet voor ieder slachtoffer
het nodige advies en de steun en begeleiding kan zon. Indien dit niet door juridische

440
Huver e.a. (2007), p. 67-68, zie ook het rapport van de Ombudsman (2003), p. 28-33. Stichting de
Ombudsman constateerde dat de gedragscode van verzekeraars categorisch werd genegeerd.

441 Idem, p. 17 e.v.
442

Het ging om de wrongful birth zaak, waarbij een vrouw door de fout van een arts zwanger was
geraakt. Het motie f van een gedupeerde van een medische fout om te gaan procederen tegen haar
arts kwam voort uit onvrede over een kwetsende opmerking die de arts had gemaakt, in de trant
van: "Zeur niet mens.  Wees blij  dat je een gezond  kind hebt" Zie HR 21 februari  1997, NJ  1999,
145. Zie Vranken (2001), p. 14-21 .

443 Zie de Ombudsman   (2003)  p.   22-23.   In het onderzoek  van   de VU waren slachtoffers  weer
optimistischer over hun belangenbehartiger, zie Huver e.a. (2007), p. 70. Hierbij ging het echter
vooral om de tevredenheid over de frequentie van contact.
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belangenbehartigers geboden kan worden, zie ik hier een rol weggelegd voor een
organisatie als Slachtofferhulp.

4.10.4 Begrijpelijke beslissingen en informatie ontvangen

De informatie die slachtoffers krijgen moet begrijpelijk voor hen zijn, evenals een

rechterlijke beslissing. Wellicht dat de Gedragscode Letselschade zou kunnen worden

toegepast op een juridische procedure na rampen; dit zou voor slachtoffers wellicht een
hulp kunnen zijn, om het proces inzichtelijk te maken. Daarnaast is de belangenbehartiger

in de positie om informatie over de procedure zo begrijpelijk mogelijk te verwoorden aan

slachtoffers. Wellicht dat Slachtofferhulp daarin eveneens een rol van betekenis kan
spelen.444

4.10.5  Voldoende  belang kunnen aantonen

Op grond van art. 3:303 BW dient een partij voldoende belang te hebben bij het instellen

van een vordering: 'Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe'. Bij

het belang van erkenning refereerde ik al aan de Jeffrey zaak, waarin de ouders een

verklaring voor recht vorderden om aansprakelijkheid van het ziekenhuis vast te laten

stellen. Hun belang bij deze vordering was, dat zij pas dan een begin konden maken met de

rouwverwerking; dit belang werd door de Hoge Raad niet aangemerkt als 'voldoende

belang' in de zin van art. 3:303 BW.
Ook na man-made rampen kan het voor sommige slachtoffers zeer belangrijk zijn, om

bepaalde immateriele belangen te vervullen, zoals waarheidsvinding, of erkenning, of het

bereiken van 'responsive change'. Meestal zal de vordering kunnen worden gebaseerd op
de geleden schade en hoeft er wat dat betreft geen probleem te ontstaan in het ontvankelijk

verklaren van de vordering, maar wat indien slachtoffers met een collectieve actie deze

immateriele belangen ten grondslag voeren ter verkrijging van een verklaring voor recht?445

In art. 3:303 BW wordt overigens niet expliciet gesteld dat een zuiver emotioneel

belang geen voldoende belang is in de zin van de wet. De rechter wordt vrijheid toegekend

om het criterium 'voldoende belang' zelf in te vullen.446 Dergelijke belangen zouden in het

maatschappelijk belang aangemerkt kunnen worden als een immaterieel belang. Van Dam
stelt dat aan wezenlijke immateriEle belangen - zoals in de zaak van Jeffrey - niet de

444  Zie ook het rapport van de Ombudsman (2008), p. 62.
44S Zie tevens Wiggers-Rust (2000), p. 150-153. Wigers-Rust bespreekt o.a. de visie van Drion, die

stelt dat er in de rechtspraak een aantal voorbeelden te vinden van zijn immateriele belangen die

wel tot voldoende belang werden gerekend, zoals persoonlijkheidsrechten, portretrecht,
emotionele belangen van derden bij de uitleg van een overeenkomst, aantasting van de eer en
goede naam, en andere aantasting van de persoon, recht op wetenschap van afstamming, gelijke
behandeling en schrik- of shockschade.

446  Zie Kamerstukken Ii, 2004/05 28 781, nr. 8, p. 6-7 en zie ook nr. 10.
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toegang tot het recht mag worden ontzegd. Het is opmerkelijk dat immateriele belangen
447

wel een rol spelen bij o.a. een vordering tot vergoeding van immateritle schade, maar niet
448bij een internationaal erkend en fundamenteel recht zoals toegang tot het recht.

4.10.6  Toegang tot het recht:  Het beginsel van formele rechtskracht

Het belang van toegang tot het recht speelt een belangrijke rol bij het aansprakelijk stellen
van de overheid en is ook juridisch verankerd (art.  17 Gw en art. 6 EVRM).449 Slachtoffers
kunnen in beginsel naar de burgerlijke rechter stappen om schade op de overheid te
verhalen, maar die mogelijkheid is er niet altijd. De civiele rechter kan namelijk niet meer

450oordelen over appelabele besluiten waartegen geen bezwaar of beroep is aangetekend.
Dit geldt ook indien het beroep ongegrond wordt bevonden. Deze regel wordt ook wel de
leer van de formele rechtskracht genoemd. Dit beginsel beoogt om a) de rechtszekerheid
van zowel burgers als het bestuur te bevorderen, b) efficilintie te creEren in de taakverdeling
tussen de burgerlijke en administratieve rechter en c) forumshoppen tegen te gaan.

Op de leer van de formele rechtskracht worden drie uitzonderingen gemaakt. Ten
eerste kan het zijn dat de overheid zelf heeft erkend dat een beschikking rechtens onjuist is
gegeven. De ker van de formele rechtskracht gaat ook niet op, wanneer het een
belanghebbende niet kan worden aangerekend dat hij niet in bezwaar of beroep is
gegaan. Tot slot kan het een belanghebbende niet worden aangerekend, wanneer hij

451

toegang tot het recht zoekt via de civiele rechter bij beroep tegen een zelfstandig
schadebesluit.452 De leer van de formele rechtskracht speelde vooral bij de rechtszaak naar

aanleiding van de Vuurwerkramp een voor slachtoffers beperkende rol.

4.10.7 De visie van slachtoffers over de civiele rechtsgang

4.10.7.1  Individuele stress

Onderzoek wijst uit dat slachtoffers zel f niet tevreden zijn over een aantal aspecten van het
civiele proces. Slachtoffers geven aan dat zij de procedure als belastend ervaren.453 Er dient

447  Van Dam (2003), 9 30-31.
448  Van Dam (2003), p. 25-34.
449 En zie tevens de nationale en internationale documenten over de rechten van slachtoffers van

misdrijven.
450 Van Wijk, Konijnenbelt en van Marie (2000), p. 661 e.v.
45'   HR 16 mei  1986, NJ 1986,723 (Heesch/Van den Akker).
452

HR  17 december  1999, AB 2000, 89 (Groningen/Raatgever).
453 Zie Huver e.a. (2007), p. 31 en 67-68. Zie in deze context ook Velthoven, ter Voert en van

Gammeren-Zoeteweij (Geschilbeslechtingsdelta 2003), die bij de respondenten van o.a. arbeids-
huur-, onroerend goed en familiegeschillen ook meer stress tegenkwamen in gevallen waarin er
sprake was van een juridische procedure, dan bij respondenten die het lieten komen tot een
oordeel in een juridische procedure.
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in sommige gevallen gewaakt te worden voor secundaire ziektewinst, hoewel er geen echt
empirisch gefundeerd bewijs aanwezig is.454 De procedure zelf zorgt voor veel stress, zowel

aan de kant van het slachtoffer, als aan de kant van de potentiele schadeveroorzaker(s). De
houding van de wederpartij en haar belangenbehartiger speelt daarin een negatieve ro 1.455

Het in hoofdstuk 2 aangehaalde onderzoek van Relis laat zien dat zowel aan de kant

van de wederpartij en de belangenbehartiger, als aan de kant van de belangenbehartiger van
het slachtoffer - maar in iets mindere mate - gedacht wordt dat het enkel om geld gaat.
Slachtoffers geven   j uist    aan    dat    het    hen    om    veel    meer    dan    dat gaat; informatie    en

waarheidsvinding, respect, erkenning en het ter verantwoording roepen van de
schadeveroorzakers.

Ook het onderzoek van de VU laat zien dat de meerderheid van de 61 geinterviewde
letselschadeslachtoffers de juridische procedure als belastend ervaart en soms zelfs als

herstelbelemmerend. Dat ligt aan de volgende elementen: Respondenten stellen dat zij
weinig informatie krijgen over wat zij kunnen verwachten van een proces en wat er van hen
wordt verwacht; zij hadden het gevoel dat ze alles zelf moesten uitzoeken. De respondenten
zouden willen zien dat de looptijd werd geminimaliseerd. Ook het gedrag van de
wederpartij en zijn belangenbehartiger (verzekeraar) zou verbeterd kunnen worden; men
mist respect, begrip en een meewerkende houding. Tot slot werd de administratieve

belasting als zwaar beschouwd.

4.10.7.2  Collectieve stress?

Het onderzoek van Picou laat aanwijzingen zien dat 'litigation stress' niet alleen nadelig
456

kan zijn voor individuele slachtoffers, maar ook voor een gemeenschap als zodanig.

Langdurige klinische interventie (voorafgaand aan, gedurende en na de rechtsgang) heeft

volgens Picou niet altijd een helende werking, omdat de a) aard van het
aansprakelijkheidsrecht met zich meebrengt dat partijen al bij voorbaat tegenover elkaar

komen te staan, b) er veel onzekerheid en stress ontstaat door de tijd die met advocaten

moet worden doorgebracht en c) door de voor slachtoffers vaak onbegrijpelijke

complexiteit van de processtukken en d) door de onzekerheid over de uitkomst.

4.10.7.3  Kostbare  en  tijdrovende  procedure

Wanneer wordt teruggegrepen naar de rampen in Nederland, is de Legionella uitbraak van
1999 pas recent - in oktober 2007 - beslist. Hiervoor werd een bedrag van € 300.000

besteed aan advocaatkosten. Ook in de Vuurwerkramp Enschede loopt de civielrechtelijke
procedure nog. De slachtoffers hebben in maart 2007 aangegeven hoger beroep aan te

454 Zie Huver e.a. (2007), p. 32-35 en Blanchard, Hickling, Taylor, Buckley e.a., (1998), p. 337-354.
455 Zie Huver e.a. (2007), p. 69-70.
456 Picou, Marshall en Gill(2004) p. 1493-1522. Zie voorts Kroll-Smith (1985), p. 564-575.
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tekenen tegen de beslissing van de rechtbank van 13 december 2006. De caft-eigenaar van t

Hemeltje, de gemeente Edam-Volendam en de slachtoffers kwamen in 2004 tot een
schikking. Toen werd ook - op een procedure van 1 individueel slachtoffer na - de
ingeslagen civielrechtelijke weg stopgezet.

4.11 Evaluatie

In dit hoofdstuk onderzocht ik of de overheid in haar rol als civielrechtelijk aansprakelijk
gestelde partij de belangen van slachtoffers kan dienen. Ik besprak stuk voor stuk de
volgende belangen: Erkenning, financieel herstel, partijen ter verantwoording willen
roepen, het ontvangen van excuses, willen weten wat er is gebeurd, leren van de ramp en de
procedurele belangen. Geconcludeerd kan worden dat het aansprakelijkheidsrecht in theorie
een aantal belangen kan dienen.

Het belang van erkenning lijkt vooral een belangrijke rol te spelen bij de vergoeding
van immateriffle schade, in die hoedanigheid wordt aan erkenning ook een functie
toegeschreven. De vergoeding van immateriale schade lijkt niet alleen belangrijk voor
directe slachtoffers, maar ook voor de nabestaanden van tengevolge van de ramp overleden
slachtoffers en de naasten van ernstig gewonde slachtoffers. Het recht biedt directe
slachtoffers de mogelijkheid om schadevergoeding te ontvangen voor hun leed. Deze
mogelijkheid bestaat echter (nog) niet voor het leed van nabestaanden en naasten.

Onderzoek naar het door slachtoffers gelegde verband tussen erkenning en de vergoeding
van smartengeld lijkt aanwijzingen te geven dat slachtoffers zelf ook een verband zien
tussen erkenning en vergoeding van deze schade.

Daamaast wordt in de literatuur ook de mogelijkheid van het vorderen van een
verklaring voor recht genoemd, om erkenning te vinden. Het in hoofdstuk 2 besproken
Amerikaanse onderzoek over de 9/11-slachtoffers liet zien dat deze slachtoffers behoefte
hadden aan de vaststelling van aansprakelijkheid, zodat daarmee door een onafhankelijke,
rechtsprekende publieke instantie het signaal werd afgegeven dat er - door de
wederpartij(en) - fouten zijn gemaakt en dat het recht daar consequenties aan verbindt.
Dergelijke signalen zijn ook te vinden in enkele van de in dit hoofdstuk besproken
Nederlandse rechtszaken, zoals het Geoffrey-arrest.

Ten aanzien van het belang van financieel herstel biedt het aansprakelijkheidsrecht op
papier eveneens veel, zo niet de beste mogelijkheden. Echter, de nabestaanden van
overleden slachtoffers en de naasten van ernstig gewonde slachtoffers worden geen
afdoende mogelijkheden geboden  om hun schade te vergoeden, 'dankzij' de wettelijke

bepalingen van art. 6:107 en 6:108 BW. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het
voorontwerp ter vergoeding van inkomensschade voor nabestaanden en naasten voortgang
boekt. Waarschijnlijk wordt hiermee gewacht, totdat duidelijkheid is ontstaan over de
resultaten van het tweede deel van het in hoofdstuk 2 genoemde VU onderzoek.

126



Civielrechtelijke overheids-aansprakelijkheid

Het belang om partijen ter verantwoording te roepen wordt mijns inziens niet
afdoende bescherming geboden. Het civiele procesrecht zou, gezien de inrichting ervan,

een middel moeten kunnen vormen om de schadeveroorzakende partij juridisch te

confronteren; om ter verantwoording te roepen. Maar van een mogelijkheid tot een directe

confrontatie is in de praktijk niet of zelden sprake. De belangenbehartiger van het
slachtoffer correspondeert met de belangenbehartiger van de wederpartij

(schadeveroorzaker /verzekeraar) en daarbij lijkt het slachtoffer langs de zijlijn te staan.

Na bestudering van de rechtspraak ten aanzien van overheidsaansprakelijkheid na

rampen moet echter een belangrijke observatie worden gedaan: Het lukt slachtoffers tot nu

toe niet om de overheid met succes aansprakelijk te stellen. De rechtspraak lijkt crop te

wijzen dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen ruimte zal zijn voor het aannemen van

onrechtmatig overheidshandelen. Daarna zal een rechter zich nog dienen te buigen over

lastige vragen naar causaal verband tussen de schade van de slachtoffers en het

onrechtmatig overheidshandelen. Dit betekent dat daarmee ook geen sprake is van
financieel herstel of erkenning binnen het aansprakelijkheidsrecht.

Voor het belang van excuses lijkt binnen een civiele procedure geen ruimte. Het

tegenovergestelde is eerder het geval; het bestaan van het aansprakelijkheidsrecht lijkt
eerder een prikkel voor partijen om zich van het aanbieden van excuses te weerhouden.

Voorts scoort het aansprakelijkheidsrecht niet voor wat betreft de wens van
slachtoffers om een ramp in de toekomst te willen voorkomen; ofwel om een 'responsive

change' te bereiken. Hoewel aan het aansprakelijkheidsrecht een preventieve functie wordt

toegekend, is het op basis van de literatuur niet duidelijk dat het aansprakelijkheidsrecht ten

aanzien van de overheid hierin exclusief kan voorzien ten aanzien van de positie van de
overheid. Hierbij lijken betere en andere mechanismen te passen. Bovendien lijkt een ramp

zelf voor de beoogde 'responsive change'  aan de zijde van de overheid te zorgen, althans in

Nederland.
Voor de bescherming procedurele belangen biedt het aansprakelijkheidsrecht op

papier potentieel. Echter, in de praktijk lijkt het met de positie van het slachtoffer tegen te
vallen voor wat betreft bijvoorbeeld de directe confrontatie, maar ten aanzien van de
mogelijkheid om toegang tot informatie te verkrijgen. Uiteindelijk is de rechter gebonden

aan hetgeen partijen aandragen, stellen en bewijzen. Ook onderzoek lijkt dit te bevestigen:

Veel slachtoffers ervaren een civiele procedure als stressverhogend door a) de miskenning
van immateritle belangen door de wederpartij, b) het gebrek aan informatie, c) de duur van

de procedure en d) de administratieve belasting.
Ten slotte dient de WCAM besproken te worden. De toekomst moet bepalen of deze

wet na ook na man-made ranipen voldoende bescherming kan bieden aan de belangen van
slachtoffers. Er dient te worden bedacht dat er na een man-made ramp, met ernstige

gevolgen en verwijtbaar handelen van indirecte en directe schadeveroorzakers meer

belangen spelen dan enkel financiBle, het zijn vooral immateriEle belangen waar het
slachtoffers om te doen is. De onderzoeken in hoofdstuk 2 lieten dit zien. Ten aanzien van
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de procedurele belangen van slachtoffers is het de vraag hoe de WCAM in de praktijk
werkt, nader onderzoek zou aanbevelenswaardig zijn. Ten aanzien van het belang van
financieel herstel, biedt de WCAM geen garantie. De wet biedt een kader voor het sneller
afwikkelen van massaschade, maar geen garantie voor een vergoeding.
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5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk onderzoekt of de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware

ongevallen  van 25  mei  1998 (WTS) aansluit bij de belangen van slachtoffers van  een  ramp.

De WTS biedt het enige wettelijke structurele kader dat een tegemoetkoming kan bieden na

een ramp.
Een groot aantal belangen zijn niet relevant om te onderzoeken: De verlening van

immateri8le hulp, het ontvangen en geven van informatie, willen weten wat er is gebeurd,
het vinden van verantwoordelijken en het leren van de ramp. Gezien de aard van de wet heb

ik deze belangen buiten beschouwing gelaten. Immers, de WTS biedt enkel een

vergoedingsmechanisme en kan voor de bovengenoemde belangen weinig betekenen.

Daarom zullen enkel het belang van financieel herstel, erkenning en de procedurele

belangen worden onderzocht.
In paragraaf 2 ga ik in op een tweetal gebeurtenissen die van directe invloed zijn

geweest op de totstandkoming van de WTS. In paragraaf 3 bespreek ik de aanloop naar de

WTS. Paragraaf 4 gaat in op de voorwaarden voor toepassing van de WTS. Paragraaf 5

behandelt de WTS in werking. In paragraaf 6 bespreek ik het financieel belang, in paragraaf

7 het belang van erkenning en in paragraaf 8 de procedurele belangen. In paragraaf 9
worden de belangen geEvalueerd.

5.2 Twee gebeurtenissen voorafgaande aan de WTS

5.2.1 De overstromingen van 1993 en 1995

In 1993 en 1995 kreeg Europa te maken met ernstige overstromingen die een grote
schadeomvang tot gevolg hadden.  In  1993 werd Limburg het zwaarste getroffen; huizen  en

gebouwen dienden te worden herbouwd  en de totale schadeomvang werd geraamd  op  fl.

254 miljoen. Daarvan was fl. 74 miljoen geleden door niet-agrarische bedrijven en fl. 19
miljoen door de agrarische sector. In 1995 hielden de overstromingen langer aan en hadden

een aanzienlijk grotere impact op Nederland. Hoewel de totale schadeomvang minder
bedroeg  dan  in 1993, waren de schadeposten moeilijk  vast te stellen, omdat  het  ging  om

veel economische schade. Er ontstond een publiek debat over de vraag welke partij de
schade zou dienen te dragen, aangezien het merendeel van de schade niet werd gedekt door

private verzekeringen. Uiteindelijk besloot de overheid ad-hoc vergoedingsregelingen te

treffen.
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5.2.2 De grondslagen voor de vergoedingsregelingen

De overheid voelde zich verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade, aangezien er
voor de gedupeerden geen mogelijkheid bestond om zich te verzekeren. Rosenthal merkt
op, dat het treffen van ad-hoc vergoedingsregelingen mede te maken had met het feit dat de
overstromingen zich afspeelden tegen de achtergrond van de landelijke politieke
verkiezing. Daarnaast stelt Rosenthal dat de overheid zich mede verantwoordelijk voelde,
omdat zij jarenlang de staat van de dijken had genegeerd.

457

5.2.3 De schadeafwikkeling van  de overstroming in  1993  en  1995

De schadeafwikkeling van de overstroming in 1993

Particulieren
De tegemoetkomingsregeling werd gebaseerd op de regeling die na de aardbeving in
Roermond was getroffen. Enkel de niet-verzekerbare schade kwam in aanmerking voor
vergoeding. Er werd een schadefonds opgericht, dat werd beheerd door het Nationaal
Rampenfonds. Schade van particuliere huishoudens die minder dan fl. 20.000 bedroeg
werd voor 90% gecompenseerd, de volgende fl. 10.000 kwam voor 75% voor
vergoeding in aanmerking en elke fl. 10.000 daarboven werd vergoed met een
percentage van 50%.

Bedrijven
Bedrijven en ondernemingen kwamen in aanmerking voor financiale bijstand door de
oprichting van het 'Overstromingsfonds Limburg'. Hierbij rees discussie tussen de
overheid en de getroffen ondernemingen over het aandeel van de overheid in een
schadevergoedingsregeling. De overheid wilde komen tot een vergoedingsregeling die

gebaseerd was op een 50/50 verhouding, maar ondernemers wensten een meer
genereuze regeling. Een tweede dispuut ontstond ten aanzien van de raming van
omzetschade. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de omzetschade van
ondernemingen voor 60% te vergoeden en er werd een kredietregeling getroffen. Het
Ministerie van Economische Zaken richtte een speciaal fonds op ten bate van bedrijven
met ernstige financiele moeilijkheden.
Het ministerie van Landbouw en Visserij droeg zorg voor de schaderegeling in de
agrarische sector. De agrarische sector kon rekenen op een vergoeding van 65% van
het schadebedrag, ook voor hen werden speciale kredietfaciliteiten opgezet.

457
Rosenthal (1997), p. 396.
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De schadeafwikkeling van de overstroming in 1995

Particulieren
Het Nationaal Rampenfonds droeg zorg voor de schadevergoeding ten bate van
particulieren. Zij  had in totaal  F 164 miljoen te besteden; daarvan bestond F 82 miljoen

aan giften, de overheid heeft dit bedrag verdubbeld. Het Nationaal Rampenfonds

vergoedde de schade aan woningen van gedupeerden voor 90% en de inboedelschade

werd vergoed in een bandbreedte van 50-100%. Het Ministerie van Binnenlandse

Zaken stelde bovendien een tegemoetkoming beschikbaar aan gedupeerden van fl. 500

ter vergoeding van evacuatiekosten. Na de vergoedingsregelingen die het Nationaal

Rampenfonds had getroffen, werd een aanvullend funds gecreterd.

Bedrijven
Het overstromingsfonds Nederlandse Ondernemingen droeg zorg voor een
vergoedingsregeling voor bedrijven en werd beheerd door de Kamer van Koophandel
in Gelderland. De vergoedingsregeling bedroeg 65% van het schadebedrag en ook
werden weer de nodige kredietfaciliteiten gearrangeerd. Iedere gedupeerde
onderneming ontving bovendien een bedrag van fl. 1500 ter dekking van de kosten

voor evacuatie, hoewel het bedrag hoger kon uitvallen, indien er meer kosten gemaakt
werden. De agrarische sector was aangewezen op vergoeding door het Ministerie van
Landbouw en Visserij. Na moeilijke onderhandelingen kwam men tot vergoeding van

65%-90% voor schade aan de bedrijfsinventaris en voor gemaakte schoonmaakkosten.

5.3 herbezinning bij de overheid

5.3.1 Natuurrampen: Verzekerbare risico's?

Bij de rampen en overstromingen werd het de overheid duidelijk dat zij niet of minder diep

in de buidel zou hoeven te tasten indien de schade verzekerd zou zijn. Verzekeraars
weigerden echter dekking voor zoetwateroverstromingen en aardbevingen te verlenen en

hadden daartoe de zogenaamde 'Bindende Besluiten' opgesteld. Het Verbond van458

Verzekeraars achtte de risico's van zoetwateroverstromingen en aardbevingen niet
verzekerbaar. De verzekerbaarheid bepaaide volgens de verzekeraars de beslissing om
risico's weI of niet te verzekeren.

Wanneer het op basis van verzekeringswiskundige - actuariele - formules niet
mogelijk is om het risico qua frequentie en schadeomvang in te schatten, wordt een risico
als 'niet verzekerbaar' gekwalificeerd'. Verzekeraars stellen zich op het standpunt, dat het

458
Het gaat om het Bindend Besluit Overstroming en het Bindend Besluit Aardbeving en
Vulkanische Uitbarstingen. Het Bindend Besluit m.b.t. aardbevingen is tengevolge van de
aardbeving in Roermond in 1992 opgeheven. Zie Faure en Hartlief(2001), p. 151 en 152.

131



Hoofdstuk 5

hen dan ontbreekt aan nauwkeurige data, waardoor antiselectie en een cumulatie-effect van
de schade kan optreden. Indien verzekeraars toch zouden instemmen om dergelijke risico's
te verzekeren, zou dat een mogelijk gevaar kunnen betekenen voor de financiele positie van
de verzekeringssector.

Ten aanzien van de beweringen over verzekerbaarheid klinken in de literatuur echter
kritische geluiden. Sommige auteurs menen dat verzekeraars technisch over voldoende

459

mogelijkheden beschikken, om onzekerheden op te vangen; bijvoorbeeld door middel van
het poolen van risico's. Bovendien stelt deze literatuur de juistheid van de als
onverzekerbaar gekwalificeerde risico's aan de kaak. Faure en Hartlief vragen zich afof het
soms niet een zaak van eenvoudigweg niet 'willen' verzekeren is, dan een risico niet
kunnen verzekeren. Voorts stelt de literatuur dat, indien het een kwestie is van niet willen
verzekeren, verzekeraars alert dienen te zijn op mededingings-rechtelijke wettelijke
bepalingen. Immers, indien er sprake zou zijn van de vorming van prijskartels en

460

beperking van de concurrentie door de verzekeringssector, zou dit in strijd zijn met deze
bepalingen.

5.3.2 Een verzekeringspool?

De gedupeerde bedrijven en burgers waren positief gestemd met de hen aangeboden
tegemoetkomingsregeling, maar toch eisten een aantal burgers schadevergoeding van de
overheid en ondernamen juridische stappen. De overheid ondervond echter budgettaire

461

problemen doordat zij zeer loyaal was opgetreden. Zij wenste met de ad-hoc
vergoedingsregelingen geen precedent te scheppen voor gedupeerden van toekomstige
rampen. De overheid trad in onderhandeling met het Verbond van Verzekeraars om naar
een oplossing te zoeken voor het financieringsvraagstuk. Aanvankelijk stemden de
verzekeraars in  1993  toe in een samenwerkingsverband tussen verzekeraars en overheid; er
zou een pool worden gevormd waarbij verzekeraars fl. 50 miljoen zouden inleggen. Zij
verzochten de overheid om in te stappen voor fl. 200 miljoen. Dit weigerde de overheid,
omdat zij niet meer wilde inbrengen dan fl. 80 miljoen.

462

5.3.3  Een  convenant?

In 1995 werden de onderhandelingen heropend en kwamen beide partijen tot een convenant
over een te vormen rampenfonds. De totale capaciteit van het fonds zou fl. 500 miljoen in
vijf jaar bedragen. Het fonds zou gefinancierd worden door middel van een
premieverhoging op alle brandverzekeringen. Indien gedupeerden tengevolge van

459 Zie voor een kritische evaluatie van de WTS eveneens Faure en Hartlief (2001), p. 151 e.v.
460  Faure en Hartlief (2002).
461

Rosentahl (1997), p. 396.
462

Van de Bunt (2001), p. 184 e.v.
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zoetwateroverstromingen of aardbevingen geconfronteerd werden met schade aan de

woning en inboedel, zouden zij tot een bepaald bedrag een vergoeding kunnen ontvangen

uit het fonds. Dit convenant heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een wetsvoorstel,

vanwege fundamentele bezwaren van de Raad van State. De Raad van State was van463

mening dat het aandeel van de overheid erg klein was. De Raad refereerde aan art. 21 GW

en wees op de zorgplicht van de overheid om het land bewoonbaar te houden. De

maatschappelijke solidariteit zou volgens de Raad niet in de weg staan aan de vergoeding

van schade tengevolge van dergelijke rampen; er diende volgens de Raad van State een

beroep gedaan te worden op de publieke middelen. Het convenant voert geen fundamentele

argumenten aan, waarom de schadelast bij brandverzekeraars zou worden neergelegd.464

Het negatieve advies van de Raad van State leidde uiteindelijk naar de totstandkoming van

de WTS.

5.3.4 De dejinitieve oplossing in de vorm van de WTS

De Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen van 12 juni 1998 is in
feite het politieke antwoord op verzekerbaarheidsproblemen ten aanzien van overstromings-

en aardbevingsrisico's, die volgens de private industrie niet zonder tussenkomst van de

overheid waren op te lossen.465 Met de WTS beoogt het Rijk om op een structurele manier

financidle hulp te bieden, los van vragen over eventuele civielrechtelijke

overheidsaansprakelijkheid. Per ramp zal een bedrag van maximaal € 500 miljoen uit de

algemene middelen beschikbaar worden gesteld. Indien blijkt dat de schadeomvang de

beschikbaar gestelde capaciteit overtreft, wordt door de overheid beoordeeld of aanvullende

financiBle capaciteit noodzakelij k     is.      De     wet is nader uitgewerkt     in het Besluit

tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen van 10 november  1998.466

5.4 De WTS kort uiteengezet

5.4. 1  Criteria voor toepassing van de wet

De WTS kan bij koninklijk besluit van toepassing worden verklaard op voordracht van de

Minister van Binnenlandse Zaken, die ook coiirdinerend Minister op het terrein van de

rampenbestrijding is. Slechts ingeval zich a) een zoetwateroverstroming, b) een aardbeving

of c) een andere ramp van vergelijkbare orde voordoet, die valt onder art.  1 onder b wet

463  Kamerstukken H, 24 640, nr. 1, p. 2-3.
464     Kamerstukken  11.24  640 nr.  1. p. 2
465   Wet  van  25  mei   1998,  Stb.   199,  325, in werking getreden  op  12  juni   1998. Zie verder

Kamerstukken 11 1996-1997, 25159, nrs.  1-2. Zie kntisch Faure en Hartlief (2002), p.  170-
189.

466  NV 11, 25159, nr. 5, p. 4. Zie voor het besluit Stb.  1998,648.
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rampen en zware ongevallen van 30 januari 1985, vindt toepassing plaats.467 Het betekent
dat toepassing van de WTS afhangt van het op dat moment geldende politieke oordeel over
het wel of niet kwalificeren van de gebeurtenis als een ramp.  In de eerste drie dagen na de
ramp wordt een 'quick scan' verricht, die wordt uitgevoerd door de Dienst Regelingen van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 468

De gebeurtenis moet zich kenmerken door a) een ernstige verstoring van de openbare
veiligheid, b) waarbij het leven en de gezondheid van vele personen dan wel grote materiele

belangen in ernstige mate worden bedreigd en waarbij c) een geco6rdineerde inzet van
diensten en organisaties van verschillende disciplines noodzakelijk is. Voor wat betreft de
toepasselijkheid van de WTS op rampen van vergelijkbare orde, wordt in de Memorie van

Toelichting op de wet aangegeven, dat niet wordt gedoeld op vliegtuigrampen,
ordeverstoringen, extreme droogte of misdrijven.

469

5.4.2 Subsidiariteit als leidend beginsel

De WTS is subsidiair van aard en dient gezien te worden als een vangnetregeling, op grond
waarvan gedupeerden geen recht hebben op volledige schadeloosstelling. Dit betekent470

dat voor redelijkerwijs verzekerbare, verhaalbare, of vermijdbare schade geen
tegemoetkoming wordt gegeven. Dit komt tot uitdrukking in art. 4 lid 3: 'Redelijkerwijs
verzekerbare schade (art. 4 lid 3 onderdeel a), schade die uit anderen hoofde voor,471

vergoeding in aanmerking komt (art. 4 lid 3 onderdeel b), schade die is ontstaan door eigen
schuld van de gedupeerde (art. 4 lid 3 onderdeel c), schade die is ontstaan doordat de

gedupeerde onvoldoende preventieve of schadebeperkende maatregelen heeft genomen (art.
4 lid 3 onderdeel d), of schade die het gevolg is van een zoetwateroverstroming tengevolge
van  in  de  door  de  Amvb  van 1996 toegestane activiteiten  (art.  4  lid 3 onderdeel  e).  Het
begrip 'redelijkerwijs verzekerbaar' houdt in, dat het risico niet wordt uitgesloten van
dekking op de polissen van schadeverzekeringen, zonder dat er sprake is van beperkende
voorwaarden of een disproportionele premie.472

467 Kamerstukken Ii, 1997-1998,,25 159, nr 140b. in de Memorie van Antwoord op vragen van
de Eerste Kamer over de toepassing van de WTS, stelde de toenmalige Minister Dijkstal dat
er was gekozen voor het enkel benoemen van een zoetwateroverstroming, of een aardbeving
als ramp, omdat voor deze typen rampen geen verzekeringsoplossing kon worden gevonden
en de vergoeding van schade dus voor rekening van de overheid kwam.

468 Zie wet van 30 januari 1985 zie Stb. 1985, 88.
469 MvA, Kamerstukken 11, 1996/1997,  25159,  nr.   5,  p.  3  en MvA Kamerstukken 11, 1997-1998,

25159, nr. 14Ob, p. 3.

410  Kamerstukken II, 1996-1997,25 159, nr. 5,p. 6.
471 Hieronder wordt verstaan dat de hoogte van de premie en de omvang van de dekking in

redelijke verhouding tot elkaar dienen te staan. Zie Faure en Hartlief (2002), p. 231-232.
472 Kamerstukken 11, 25159, nr. 3, p. 15.
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5.4.3 Vergoedbare schadecategorieen

De wet beoogt niet om gedupeerden integraal schadeloos te stellen, het gaat om een

tegemoetkoming. In art. 4 WTS worden de schadecategorieen genoemd die voor een
tegemoetkoming in aanmerking komen:

•     de schade aan woning, woonwagen of woonschip (art. 4 lid 1 onderdeel a),
•  de schade aan de inboedel, zoals bedoeld in art. 5 boek 3 BW (art, 4 lid 1

onderdeel b),
•      de schade aan openbare infrastructurele voorzieningen (art. 4 lid 1 onderdeel c),
•     de schade aan vaste en vlottende activa (art. 4 lid 1 onderdeel d),
•     de teelplanschade (art. 4 lid 1 onderdeel e),

•     de bedrijfsschade (art. 4 lid 1 onderdeel f),
•     de opstartkosten van het productieproces voor ondememers (art. 4 lid 1 onderdeel

g),

•  de evacuatiekosten per risicoadres zoals reis en verblijfkosten, kosten voor

transport, bereddingskosten en de kosten voor opruiming Cart. 4 lid 1 onderdeel
h).

Schade aan (woon)boten, tuin en tuinaanleg en auto's, worden niet vergoed omdat deze

objecten als redelijkerwijs verzekerbare schade worden beschouwd.473 Ook omzetschade

dient voor eigen rekening van gedupeerden te komen.474 Wel kan, bij Ministeritle regeling

worden bepaald dat ook andere schade- en kostencategorieen voor vergoeding in
aanmerking komen (art.4 lid 2). De hoogte van de vergoeding wordt nader bepaald bij
algemene maatregel van bestuur. De artikelen 6 lid 1 tot en met 5 geven regels voor het
bepalen van de tegemoetkoming.

De vergoedingssystematiek kan per ramp variEren (art. 5 lid 2 WTS), afhankelijk van
de aard en omvang van de schade. Er kan bij Ministeriele regeling worden overgegaan tot

het hanteren van drempelbedragen, uitkeringspercentages, of het aanbrengen van een
uitkeringsplafond.

475

Op de procedure tot aanvraag voor een tegemoetkoming is de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. De WTS voorziet met art. 8 in een hardheidsclausule,
waarmee kan worden afgeweken  van  art.  6  lid  3  en  art.  7  lid  1. De hardheidsclausule  is

opgenomen om te voorkomen dat een gedupeerde in ernstige financiele moeilijkheden raakt

door de ramp, of indien hij geen beroep  kan doen op andere voorzieningen.
476

473 Kamerstukken 1/, 25159, nr. 3, p. 14.
414  Kamerstukken 11, 25159, nr. 5, p. 25-26.
475 NV Il, 25159, nr. 5, p. 10.
476 Kamerstukken 11,25 159,nr. 3, p. 17.
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5.5 Actuele ontwikkelingen ten aanzien van de WTS

5.5.1  De commissie Tegemoetkoming Rampen en  Calamiteiten

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de schadeafwikkeling van de Vuurwerkramp
werd door Kamerlid Wagenaar de suggestie gedaan om een studie te verrichten naar de rol
van de overheid bij de schadeafwikkeling na rampen. Het was volgens Wagenaar beter om
op een meer fundamentele wijze te bestuderen wat de positie van de overheid zou moeten
zijn bij de schadeafwikkeling na rampen, dan dat de overheid telkens op een ad-hoc wijze
beslist en een ad-hoc schadecommissie installeert.477 Op 21 maart 2003 stemde de
Ministerraad in met het voorstel om een 'commissie van wijzen' te installeren die zich met
de voorgestelde studie bezig zou houden.478 In april 2003 werd daarom de 'Commissie
Tegemoetkoming bij Rampen en Calamiteiten' (CTRC) geYnstalleerd door de Minister en
Staatssecretaris van BZK. De commissie diende eind maart 2004 een advies uit te brengen

479over de onverplichte financiale tegemoetkomingen - door de overheid - na rampen.

5.5.2 Aanbevelingen van de CTRC

De commissie presenteerde in december 2004 haar eindrapport. Volgens de CTRC dient de
WTS fundamenteel te worden herzien en gewijzigd te worden in een Nationaal
Solidariteitsfonds. Dit solidariteitsfonds dient als vangnetregeling ter vergoeding van
rampschade en kent een bevoorschottingsfunctie en een definitieve vergoedingsfunctie.

480

De commissie adviseert dat in de herziening van de WTS de volgende punten worden
opgenomen: a) Een centraal coordinatiepunt voor de afwikkeling van de schade, b)
bepalingen voor financiele noodhulpvoorzieningen, c) een bevoorschottingsfonds voor
financitle tegemoetkomingen, d) de mogelijkheid van een regres en/of collectieve
vordering op aansprakelijke partijen en e) een tegemoetkomingsfonds - Nationaal
Solidariteitsfonds - voor niet definitief niet-verhaalbare schade. Ik zal nu ingaan op het481

Solidariteitsfonds.

477
Handelingen TK, 2001-2002,27157, nr. 73, p. 4834 en Handelingen TK, 2001-2002,27575,
nr. 8, p. 313

478 De CTRC wordt ook wel 'Commissie Borghouts' genoemd, het voorzitterschap viel ten deel
aan dhr. mr. H.C.J.L Borghouts. In de CTRC namen prof. mr. J.M. Barendrecht, prof. mr.
J.E.M. Polak, drs. van Lidth de Jeude, mevr. drs. M. Van Rossen, D. Brands, mevr. E. M.
Stuger, mr. E.H.A.R. Loermans en mevr. Mr. E.D.G. Kiersch zitting.479 Zie voor het eindrapport CTRC, 'Solidariteit met beleid - Aanbevelingen over financiele
tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten', Den Haag: December 2004. Te downloaden
OP

<http://www.ctrc.nl/uploaded_files/Eindrapport%20CTRC%20drukversie.pdf>,480
Eindrapport p. 58-66.

481
Zie aanbeveling 15-19 van het eindrapport, p. 60-61.
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De CTRC adviseert om binnen dit fonds ook een bevoorschottingsfonds onder te

brengen, dat slachtoffers alvast kan compenseren in letsel- en overlijdensschade. Het zou
dan gaan om een voorschot in de tegemoetkoming voor de inkomstenderving, de kosten

voor levensonderhoud en de kosten voor hulp en aanpassing tengevolge van letsel.482 Ten

aanzien van de hoogte van de voorschotten kunnen normatieve bedragen als uitgangspunt

gelden.
483

Ten aanzien van de definitieve tegemoetkomingen dient een tegemoetkoming te
worden vastgesteld als een vast deel van de feitelijk geleden schade, indien dit mogelijk is.
Voor wat betreft inkomensschade adviseert de commissie tot een inkomensafhankelijke

tegemoetkoming in inkomensverlies, variErend tussen 60 en 80 % van het genoten

inkomen, waarin een vast deel een bijrage van 75% op het normbedrag redelijk is. Ingeval
van onverhaaibare schade adviseert de Commissie dat het tegemoetkomingsfonds ook

uitkeringen verschaft voor immateriEle schade, die bij kan dragen aan de erkenning en
verwerking van leed.484 Ook voor inboedelschade en schade aan de opstal zou een
tegemoetkoming op zijn plaats zijn. Voor onverzekerden zou dit bedrag maximaal 50% van
de schadesom kunnen bedragen.

Het Nationaal Solidariteitsfonds zou voorts kunnen functioneren als een

belangenbehartiger voor de slachtoffers; het zou namens hen overeenkomsten kunnen

afnemen voor het zelfstandig instellen van schadevorderingen jegens de veroorzakers.

Ingeval van letselschade zou kunnen worden samengewerkt met het Instituut
Letselschade. 485

Het fonds zou moeten worden gevoed uit de algemene middelen, waarbij de
Commissie de optie niet uitsluit om het fonds tevens te voeden door middel van een opslag

op de premie van aansprakelijkheids-, inboedel- en opstalverzekeringen.486 De Commissie

meent tot slot dat er binnen het Solidariteitsfonds ruimte moet zijn voor een vergoeding
voor geleden immateriele schade.

In onderstaand overzicht volgen de belangrijkste punten van de CTRC:

Algemene uitgangspunten CTRC t.a.v. de schadeafwikkeling:
1. De veroorzaker van de ramp behoort de schade (volledig) te vergoeden.

2. Mensen en bedrijven moeten zich beter beschermen tegen de financi8le gevolgen van

rampschade;
3. Voor onverzekerbare schade en schade die door omvang zo groot is dat
aansprakelijkheid en verzekering nimmer een reale kans op succes kunnen bieden,

482   Idem, p. 6 1
483

Idem, p. 65
484 Zie aanbeveling 21 van het eindrapport, p. 65.
485

Zie aanbeveling 20 van het eindrapport, p. 63.
db Idern, p. 65-66.
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moet er een consistent en bruikbaar overheidsvangnet komen in de vorm van een
solidariteitsfonds.

De CTRC pleit voor een Nationaal Solidariteitsfonds:
• Als centraal co6rdinatiepunt;
•  Voor het leveren van eerste financiBle noodhulp;
•  Ter bevoorschotting van compensatie;
• De mogelijkheid van regres en collectieve vordering op
aansprakelijken/veroorzakers moet worden opgenomen;
•  Een definitieve tegemoetkoming voor onverzekerbare schade geven bij het ontbreken
van een aansprakelijke partij  en bij reele onmogelijkheid van aansprakelijke om een
schadevergoeding uit te keren.

Aanbevelingen CTRC:
1. Het management van processen bij schadeverhaal kan worden verbeterd door
randvoorwaarden te stellen en waarborgen te bieden. Het gebruik van gedragscodes
moet stevig worden gesteund. Ook dienen preprocessuele afspraken te worden
gemaakt;
2. Verkorten van de gerechtelijke aansprakelijkheidsprocedures, voor wat betreft de
vaststelling van aansprakelijkheid, als de afwikkeling van de schade daarvan;
3. Totstandkoming van een Protocol van deskundigen die de reeks van opvolgende
gebeurtenissen onderzoekt, zodat dat diens bevindingen door alle betrokkenen benut
kunnen worden;
4. Wet collectieve afwikkeling massaschade gebruiken als instrument voor het
vereenvoudigen van het afwikkelingstraject;
5. Overgaan tot het instellen van een Nationaal Solidariteitsfonds.

5.5.3 Het Kabinetsstandpunt op het advies van de CTRC

5.5.3.1 Algemene visie van het Kabinet

Het Kabinetsstandpunt betreffende het eindrapport van de CTRC stelt in de eerste plaats dat
het Rijk zich terughoudender wenst op te stellen in de vergoeding van rampschade en wijst
op eigen verantwoordelijkheden van burgers en bedrijven. De schadeafwikkeling na
rampen is een zaak van verzekering en aansprakelijkheid. De mogelijkheden binnen deze
vergoedings-systemen dienen te worden verbeterd, zodat slachtoffers in eerste instantie hun
schade langs deze weg kunnen verhalen. Het Kabinet wijdt niet uit over de verhouding
tussen de WTS en civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid.

In het Kabinetsstandpunt wordt een apart hoofdstuk aan de herziening van de WTS
gewijd. Daarin wordt gewezen op een evaluatieonderzoek van de WTS, dat in 2004 werd
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uitgevoerd. Het Kabinet wil af van de huidige limitatieve opsomming van
schadecategorietn, zoals nu in art. 4 is opgenomen.487 Wel dient een bepaling te worde

opgenomen dat ook onverzekerbare, onvermijdbare en onverhaalbare personenschade

(inkomensschade en letselschade) een plaats verdienen in de WTS. Daarbij denkt het
Kabinet aan een mogelijke samenloop met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het
Kabinet wijst op de versobering van het sociale voorzieningenstelsel, die ook zijn invloed
kan hebben op de tegemoetkomingen voor de vergoeding van personenschade.488

5.5.3.2 Niet overgenomen aanbevelingen

Ten aanzien van de aanbevelingen over de WTS stelt het Kabinet dat het geen voorstander
is van een op te richten courdinatiepunt, omdat bestaande stichtingen die de schade na de

Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand hebben opgericht, de expertise en kennis in huis
hebben om bij een toekomstige ramp ingezet te kunnen worden. Voor wat betreft het489

opnemen van bepalingen over financiele noodvoorzieningen, meent het Kabinet dat de
WTS niet de aangewezen plek hiervoor is, maar dat dit een taak is van gemeenten op grond
van de WRZO. Gemeenten kunnen op hun beurt op grond van art. 25 WRZO een bijdrage
van het rijk krijgen voor hun uitgaven in het kader van de rampenbestrijding.

490

Het Kabinet ziet geen meerwaarde in een afzonderlijk in te stellen solidariteitsfonds
zoals de Commissie voor ogen heeft. Het Kabinet meent dat de WTS voldoet als algemeen

vangnet voor de vergoeding van rampschade. Het Kabinet is weI voornemens om voor
personenschade bepalingen op te nemen in de WTS.491

Het Kabinet neemt de aanbeveling van de CTRC om inkomensafhankclijke
tegemoetkomingen te verstrekken voor inkomensschade niet over, omdat een
inkomensafhankelijke tegemoetkoming niet strookt met de gedachte van een vangnet.492

Over de aanbeveling van de CTRC om het solidariteitsfonds te laten werken als belangen

behartiger, stelt het Kabinet dat het solidariteitsfonds dan een dubbele rol speelt; namelijk
als verstrekker en beslisser over tegemoetkomingen en als belangen behartiger. Dat lijkt het
Kabinet niet juist. Het Kabinet merkt op, dat het voor slachtoffers met de collectieve493

afwikkeling van massaschade makkelijker zal zijn om schade af te wikkelen.
Verder stemt het Kabinet niet in met de door de CTRC voorgestelde

hardheidsclausule om ook onverzekerden een tegemoetkoming te geven van 50% van de

487 Zie Kamerstukken 11, 29668, nr. 11, p. 40-41.
488

idem, p. 40.
489  Idem, P' 30-31.
490  Idem, P· 33.
491  Idem, P' 2 en p. 3 1-32.
492

Idem, p. 35
493  Idem, p. 33-34.
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schadesom. Het Kabinet stelt dat wat verzekerbaar is, verzekerd moet worden, omdat

anders een ongewenst signaal wordt afgegeven.
494

Tot slot meent het Kabinet dat er voor de vergoeding van immateritle schade binnen

de WTS geen plaats is, omdat een dergelijke tegemoetkoming de slachtoffers van rampen

zou bevoordelen ten nadele van slachtoffers van individuele ongevallen, die ook geen
aanspraak kunnen maken op immateriele schade.495 De WTS blijft als fonds gefinancierd
uit de algemene middelen, per gebeurtenis zal een bedrag van € 500 miljoen worden

uitgekeerd.
496

5.5.3.3 Overgenomen aanbevelingen

Het Kabinet stemt in met de mogelijkheid om aan gedupeerden en slachtoffers voorschotten
toe te kennen voor personen- en zaakschade. Het Kabinet wijst crop dat dit in lagere

regelgeving ten aanzien van de WTS ook al gebeurt.
497

5.6 Financieel herstel

5.6.1 De WTS en private verzekering

Na een ramp wensen slachtoffers een financiele vergoeding die snel, adequaat en gepast is.
Omdat de WTS in nauw verband staat met de private verzekeringen van slachtoffers, is het
goed om te bespreken welke schade te verzekeren is. Er zijn een aantal verzekeringen die

worden aangeboden, waaronder de meest bekende: De opstal-, glas-, inboedel-,

motorvoertuigen-, ziektekosten-, aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en

pensioenverzekering. Onder overige verzekeringen kunnen de kostbaarhedenverzekering,
de ongevallen- en levensverzekering worden genoemd. Deze verzekeringen bieden echter
niet voor ieder risico dekking.

In Nederland bestaat de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf, waarbinnen art. 64 lid 2
stelt dat schadeverzekeraars geen dekking mogen verlenen voor groot molest. Hieronder
wordt gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij
verstaan.498 Met deze verbodsbepaling wil de overheid een deconfiture van de verzekeraar

voorkomen. De meeste gevaarlijke 'alledaagse' risico's van brand en explosie worden

gedekt. Bij de Vuurwerkramp viel veel schade onder de private verzekering.

Een problematisch risico vormt terrorisme, door de Pensioen- en Verzekeringskamer

(PVK)  beschouwd als klein molest. Het Verbond van Verzekeraars liet echter  vlak  na  11

494 1dem, p. 34.
495

Idem, p. 44-45.
496

Idem, 29668, nr. 11, p. 45-46.
497

ldem, 29668, nr. 11, p. 42-44.
498 Dit verbod geldt niet voor de zee- lucht- transport- luchtvaart en reisverzekering.
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september weten dat dit risico verzekeraars in de toekomst een financiEle strop kan
499

bezorgen. Na   de   aanslagen   van   11   september   2001   is   in   2003 de Nederlandse

Herverzekeringsmaatschappij voor Terreurschade opgericht door verzekeraars en de
Nederlandse overheid. De verzekeringspool biedt dekking voor alle particuliere en500

bedrijfsverzekeringen binnen de branches leven, zorg en schade. Hiermee beoogt de NHT
een breed draagvlak te cre8ren. De dekkingscapaciteit van de NHT is gelimiteerd tot in
totaal € 1 miljard, deze dient voor een jaar.501 Verzekeraars zijn echter niet verplicht tot
deelname aan de NHT.

Voor wat betreft de dekking voor overige risico's geldt dat de in de WTS
opgenoemde gebeurtenissen - mits onverzekerbaar - financiele verlichting kunnen bieden

voor gedupeerden. De ontwikkelingen in de verzekeringswereld ten aanzien van niet door
de WTS gedekte gebeurtenissen staan echter  niet  stil.  Op 14 december  1999  kwam  een

rapport van het Verbond van Verzekeraars uit over de mogelijkheden van uitbreiding van
de dekking op de inboedel en opstalverzekering voor particulieren en bedrijven. In 2000
werd de dekking   op de inboedel- en opstalverzekering voor bedrij ven en particulieren
uitgebreid, ook schade als gevolg van extreme regenval valt tegenwoordig onder de

dekking.
502

Onderstaande kaders geven aan hoe de WTS vanaf zijn inwerktreding is toegepast in
de praktijk. Vanaf paragraaf 4.3 onderzoek ik of de WTS aansluiting zoekt bij het belang
van financieel herstel. Dit doe ik door te kijken naar de snelheid van de WTS
tegemoetkomingen en de adequaatheid van de regeling in vergelijking met andere

regelingen.

5.6.2 de WTS in de praktijk

Extreme regenval in september en oktober 1998

De  WTS  werd  voor het eerst van toepassing verklaard op de extreme regenval van  13

en  14  september  1998 in Zuid-West Nederland  (WTS  I)  en  op de extreme regenval  op

27 en 28 oktober in Noord-Oost Nederland (WTS II).503 De Minister rechtvaardigde de

toepassing onder andere vanwege het uitzonderlijke karakter van de extreme regenval.

Het ging om meer dan 100 millimeter neerslag, een verschijnsel  dat zich slechts minder

499
terrorisme, juni 2003, te downloaden op'Bondig' Dossier over

<http://www.erasmus.nl/cm/pdf/dossier-terrorisme.pdf>.
500 Zie voor meer informatie Ammerlaan en van Boom (2003), p. 2330-2339.
501 Het centrum voor Verzekeringsstatistiek schat de schade van een terroristische aanslag in

Nederland echter op € 10 miljard.
02 Uitgezonderd zon de zout- en zoetwateroverstromingen als gevolg van doorbraken van

waterkeringen. De verzekeringsoplossing van de dekking geldt niet voor de agrarische sector

(landbouwgewassen). Zie Kamerstukken H, 1999/2000,24 071, nr. 55.
503  Besluit van 5 maart 1999, Stb. 1999, nr. 128,
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dan eens in de 125 jaar voordoet. Dat is opmerkelijk, want strikt genomen wordt de
WTS niet toegepast op zware regenval. Verdere redenen voor toepassing waren dat er
sprake was van een maatschappelijke ontwrichte situatie, waarbij een gecoardineerde
inzet van verschillende hulpdiensten noodzakelijk was. De regelingen kwam tot stand
op 25 oktober 1998 en op 16 december 1998.504

Particuliere gedupeerden hadden recht op een vergoedingspercentage van 90% op
inboedelschade tot fl. 20.000. Schade tussen de fl. 20.000 en fl. 30.000 werd voor
driekwart vergoed. Schadebedragen van fl. 30.000 tot fl. 60.000 werden voor 50%
vergoed. De opstalschade tot fl. 60.000 werd vergoed voor 90%. Voor schadebedragen

hoger dan fl. 60.000 werd geen vergoeding geboden. Het eigen risico voor bedrijven en
particulieren bedroeg fl. 2000. Bedrijven hadden recht op een percentage van 65% voor
schadebedragen lager dan fl. 28.600; schade die dit bedrag oversteeg werd volledig
vergoed. Het maximum eigen risico voor bedrijven bedroeg fl. 10.000. Er kwamen 929
meldingen van gedupeerde particulieren. Voor particulieren bestonden geen aparte
regelingen, los van de WTS. Voor agrarische bedrijven die buiten de werkingssfeer van
de WTS vielen, werd de Regeling Oogstschade van 1998 toegepast, die een
tegemoetkoming bood voor schade aan landbouwgewassen.505 De regeling sloot op 25
januari 1999, er kwamen 4000 meldingen binnen.

De dijkdoorbraak te Wilnis van 2003
In de gemeente Ronde Venen ter hoogte van Wilnis brak in de nacht van 25 op 26
augustus een veendijk door. De calamiteit had op lokale schaal aanzienlijke impact:
1500 mensen dienden tijdelijk getvacueerd te worden omdat een deel van de woonwijk
blank kwam te staan. In een hoger gelegen woonwijk raakten woningen ernstig
beschadigd als gevolg van het verzakken van fundamenten. De schade aan woningen,
bedrijfspanden, woonboten, auto's en tuinen, huisraad, straten en waterleidingen liep
op tot € 16 miljoen. In de week van de dijkdoorbraak verklaarde de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij koninklijk besluit de WTS van
toepassing. In de nota van toelichting in het Staatsblad stelde Minister dat de506

dijkdoorbraak was aan te merken als een ramp in de zin van art. 3 WTS (een ramp van
vergelijkbare orde als in art. 1 WTS). De Minister rechtvaardigde toepassing van de
WTS voorts met het argument dat de financitle gevolgen van de dijkdoorbraak op
lokale schaal niet door gemeente en gedupeerden zelf konden worden gedragen. De
concrete tegemoetkomingsregeling werd in september 2003 bij Ministeriele regeling
vastgelegd. Deze was gebaseerd op de tegemoetkomingsregeling naar aanleiding van

504 Zie Stert. 1998,208, p. 9 en Stcrt. 1998,244, p. 18.
505

Zie Stcrt. 1998, nr. 234, p. 14 en Stcrt. 1998,244, p. 16.
506

Staatsblad 2003, nr. 369, p. 2. De Minister refereert aan de doorbraak van de damwand in
Tegelen in januari 2003, waarbij de WTS ook van toepassing werd verklaard. De gevolgen
van de dijkdoorbraak in Wilnis overtreffen die van Tegelen.
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de overstroming van de Maas in januari 2003, voor de vergoeding van schade die het

rechtstreekse en onmiddellijke gevolg was van het bezwijken van de dijk.507

Het schadegebied van Wilnis omvatte de twee direct getroffen woonwijken Veenzijde I

en II en twee arkenparken. Er werd voor de vergoeding van schade onderscheid508

gemaakt tussen a) particulieren, b) kerkgenootschappen, stichtingen en verenigingen c)

gemeenten, provincies, waterschappen en andere openbare lichamen en d) bedrijven.
Ik bespreek kort de regeling voor particulieren: Op grond van art. 10 bestond voor de

gedupeerde geen recht op een tegemoetkoming, indien de geleden schade niet hoger
was dan € 10.000 bij bedrijven. Voor de categorieen a en b werd het drempelbedrag

gesteld op € 500. De hoogte van de vergoeding was als volgt:
•     Schade aan woning of woonwagen: 90 % van het schadebedrag;

•    Voor schade aan de inboedel:
0   90% van het schadebedrag tot € 9100;
o   daarna 75% van het schade bedrag van € 9100- € 13600;
o  en 50% van het schadebedrag van € 13600- € 27200;

• Vergoeding van gemaakte bereddings- en opruimingskosten aan woningen of
woonwagen: 65 % van het kostenbedrag 509;

• Voor schade aan openbare infrastructurele voorzieningen: 58,5 % van het
schadebedrag;

• Voor schade aan vaste en vlottende activa: In beginsel 65% van het schadebedrag;

• Vergoeding van gemaakte opstartkosten: 65% van de kosten.

Het ad-hoc particulier opgerichte schadefonds wilde gedupeerden financieel schadeloos

stellen voor de schade die zij niet via andere instanties of verzekeringen konden

verhalen. Het schadefonds stelde nadrukkelijk dat zij die schade wenste te510

vergoeden, die niet onder toepassingsbereik van de WTS viel, het ging met name om
de niet verzekerde schade, of schade die niet binnen de in de WTS genoemde

schadecategorieen viel. Gedupeerden konden, op grond van urgentie en draagkracht,
voor een tegemoetkoming in aanmerking komen voor de geleden schade aan
tuinhuisjes, niet onder verzekering vallende schade aan woonarken, auto's en boten. De

schade diende wel geregistreerd te staan in de schaderapporten van de
schaderegistratie-instantie Stichting BCE. Voor schadebedragen boven de € 2000 en
niet vallend onder de WTS, konden gedupeerden een voorschot ontvangen van 25%
van het schadebedrag. Het Rampenfonds zamelde een bedrag in van € 484.000. In
totaal deden ongeveer 240 mensen echter voor een bedrag aan € 619.370 een beroep op

507
Regeling Tegemoetkoming schade dijkdoorbraak Wilnis 2003, Stcrt. 2003, 202, p. 9. Zie
voor de WTS- Maasregeling Stcrt. 2003,9.

508 Art. 2 Regeling Tegemoetkoming schade dijkdoorbraak Wilnis 2003, p.1
509 Zo werden opruimingskosten van de laag slip die zich in de sluitkelders van woningen had

gevormd, wel vergoed o.g.v. de WTS.
510 zie voor de website van het schadefonds <www.dijkdoorbraak.nl>.
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het particuliere schadefonds. Na uitkering op basis van de WTS bleef een restschade
over van € 750.000. Daarvan werd 475.000 vergoed door het opgerichte lokale

rampenfonds.
Over de vergoeding van die schade stelt de onderzoekscommissie Houben in december
2004 dat het waterschap niet tekortgeschoten is in de publieke zorgplicht.5"  Toch zijn

er volgens de Commissie wel voldoende gronden aanwezig om 'het waterschap als
collectief op te laten komen voor alle individuele gevallen van particulieren en
bedrijven voor wat betreft de restschade, die overblijft na uitkering op grond van de
WTS of 'uit anderen hoofde'.512 De Commissie adviseert de Minister dat de
uitkeringen die voortvloeien uit de extra bijdrage van het waterschap, niet in mindering
worden gebracht op de uitkeringen die op grond van de WTS plaatsvinden, ook al is
dat volgens deze wet wel mogelijk.513 Zij stelt dat aan de suppletie van het waterschap

geen precedentwerking kan worden verbonden voor het waterschap of het
uitvoeringsbeleid van de WTS. Het gaat om 'een eenmalige, specifieke, bijzondere,
tegemoetkoming, die niet zou mogen worden afgetrokken van de WTS." Ook voert de
Commissie als argumenten aan dat er met de oprichting van de Stichting Rampenfonds
Dijkdoorbraak Wilnis een vangnet is gevormd voor gedupeerden met schade waarop de
WTS niet van toepassing is. Voorts gaat het om een beperkte schadeomvang van de
burgers en bedrijven en vreest de Commissie dat de gevoelens van solidariteit van
burgers onderling worden doorkruist wanneer de overheid zou korten op de WTS
uitkering. De commissie adviseert het waterschapsbestuur om het resterende bedrag

514

aan restschade op deze manier te vergoeden. Het betekent dat het waterschap de
resterende € 275.000 voor zijn rekening neemt.

Overstroming van de Maas en breuk damwand Tegelen in 2003
Van 2 tot en met 6 januari 2003 overstroomde het buitendijkse gebied langs de Maas
en in de gemeente Venlo tengevolge van zeer hoge waterstanden van eind december
2002. In de provincie Limburg ontstond aanzienlijke schade, die niet verzekerbaar was.
In Tegelen bezweek op 5 januari 2003 een damwand, tengevolge van de waterdruk. De
WTS werd van toepassing verklaard, omdat het ging om een overstroming die zich
minder dan 66n keer in de tien jaar voordoet. Bovendien waren de waterkeringswerken
in  de getroffen gebieden  nog niet voltooid. De regeling  kwam tot stand  op 16 januari
2003.515

511 Eindnota commissie Houben, (2004), p. 37. Te downloaden OP:

http://www.derondevenen.nl/index.ohp?simaction=content&pagid=34&mediumid=l &stukid
=5953.

512
idem, p. 9 punt 17.

513 Zie art 4 lid 2 sub b WTS.
514 Eindnota commissie Houben (2004), p. 40.
515 Zie Stcrt. 2003, nr. 9, p. 9.
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De voor vergoeding in aanmerking komende schade
Gedupeerde particulieren kenden een eigen risico van € 500 (art. 13 lid 3) en kregen
90% van hun schade aan woning, woonwagen of woonschip vergoed (art. 4). De
overheid kwam op de volgende wijze tegemoet aan de geleden inboedelschade (art. 5):
De tegemoetkoming bedroeg 90% over het schadebedrag tot € 9100. De
tegemoetkoming voor het schadebedrag tussen € 9100 en € 13600 bedroeg 75% en

voor schadebedragen tussen de € 13600 en € 27200 50%. Er werd geen
tegemoetkoming gegeven voor het schadebedrag hoger dan € 27200 Voorts kregen

particulieren 65% van hun bereddings- en opruimingskosten vergoed (art. 6); gemaakte
evacuatiekosten werden voor  100% van het kostenbedrag vergoed.  Er werd tevens een

tegemoetkoming gegeven van minimaal € 230 en maximaal € 455. Kerken en
stichtingen kenden een eigen risico van eveneens € 500. Voor hen gold voor wat betreft

de vergoeding aan de vaste en vlottende activa hetzelfde regime als in art. 4 en 5 ten
aanzien van particulieren (art. 8 lid 2). Openbare lichamen kenden een eigen risico van

€ 1000 De schade aan openbare infrastructurele voorzieningen werd voor 58,5 % van
het schadebedrag vergoed (art. 7). Datzelfde percentage gold ook voor schade aan de

vaste en vlottende activa (art. 8 lid 3). Het eigen risico van bedrijven bedroeg € 1000
tot een maximum van € 4450 (art. 13 lid 1 en art, 15.). De hoogte van de
tegemoetkoming aan vaste en vlottende activa wast 65% van het schadebedrag (art. 8).

Voor geleden teelplanschade werd in beginsel 65% van het schadebedrag vergoed (art.

9). De bedrijfsschade van dieren werd vergoed met 65% van het schadebedrag (art. 10).
De opstartkosten werden vergoed met  65%  van de kosten  (art.   11). De bereddings-  en

opruimingskosten werden voor 65% van de gemaakte kosten vergoed (art. 12).

Er is niet bekend of er nog gebruik kon worden gemaakt van andere

vergoedingsbronnen. Verzekeringen boden geen uitkomst, omdat het risico van

overstroming niet werd gedekt op de zaak- en inboedelverzekeringen.

5.6.3 Snelheid van de tegemoetkoming

De WTS kan na een ramp relatief snel van toepassing worden verklaard. Dit betekent dat

gedupeerden niet in onzekerheid hoeven te verkeren over de vaag of de WTS een

tegemoetkoming biedt. Op grond van de WRZO is de gemeente verantwoordelijk voor de
schaderegistratie en dient aan gedupeerden schade-inventarisatieformulieren ter

beschikking te stellen.
Artikel 5 WTS bepaalt de procedure voor de aanvraag van een tegemoetkoming. De

gedupeerde dient middels een schademeldings-formulier binnen zes weken een aanvraag in
te dienen bij uitvoeringsorganisatie LASER.516 De schade wordt opgenomen door een door

516 LASER is een agentschap en huisuitvoerder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en het Bureau Courdinatie en Expertise.
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de Minister aangewezen schade-expert, die de gedupeerde een afschrift van het
schaderapport overhandigt (art. 5 lid 2). Dit vindt plaats door de uitvoeringsorganisatie
LASER. De schade kan op verzoek van de gedupeerde opnieuw worden vastgesteld (art. 5
lid 3). LASER stuurt de gedupeerde na de registratie een aanvraagformulier, dat binnen drie
weken teruggestuurd dient te worden. Binnen dertien weken beslist de Minister over de
aanvraag.

Tot nu toe voorziet de WTS niet in de mogelijkheid om voorschotten te verstrekken,
hoewel dit in lagere regelgeving van de WTS al wel gebeurt. Deze voorschotten kunnen

belangrijk zijn voor gedupeerden, om zo snel mogelijk in het gedeeltelijke herstel van de
schade te voorzien. In de toelichting op het CTRC rapport stelt het Kabinet dat deze
mogelijkheid in de toekomst wordt opgenomen in de WTS:,7 In de praktijk blijkt dat de
WTS inderdaad snel wordt toegepast; binnen anderhalve week weten gedupeerden waar zij

aan toe zijn.

5.6.4  Adequaatheid  en  gepastheid  van  de  tegemoetkoming

De WTS geeft geen volledige schadevergoeding. Voor gedupeerden betekent dit echter dat

- ingeval van onverzekerbare, onverhaalbare en onvergoedbare schade na een natuurramp -
zij toch kunnen rekenen op een financieel vangnet; in het andere geval zouden zij alle
schade zelf moeten dragen. Ten aanzien van de gepastheid van de regeling kan worden

opgemerkt dat deze voor wat betreft de vergoeding van zaakschade een zeer uitgebreide
schadecategorie hanteert. Bovendien kan op grond van de wet voor een 'per ramp
passende vergoedingssystematiek worden gekozen.

Buiten de WTS geeft de overheid vergoedingen voor materiale schade binnen het
Schadefonds Geweldsmisdrijven voor slachtoffers van geweldsmisdrijven. MateriEle
schade, die het directe gevolg is van het misdrijf, kan vergoed worden tot een maximum
van € 22.700. Hierbij gaat het niet om zaakschade, die tengevolge van het misdrijf is
ontstaan, maar om vergoeding van gederfde inkomsten, de kosten van hulp en de
vervoersinkomsten. 518

Vooralsnog kan de WTS voor wat betreft de vergoeding van personenschade nog niet
veel betekenen; bij de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand vond zij geen toepassing.
Bovendien geeft de WTS ook geen indicatie van de hoogte van de vergoedingen. Voor de
vergoeding van immateriele schade lijkt binnen de WTS geen plek.

Ook het Kabinetsstandpunt op het eindrapport van de CTRC laat duidelijk weten dat

voor vergoeding van immateriele schade op grond van een herziene WTS nog steeds geen
ruimte is. Wanneer men echter constateert dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven, ook
gefinancierd uit de algemene middelen, w61 voorziet in een tegemoetkoming voor
immateriEle schade, is dat merkwaardig. Dit schadefonds kan maximaal € 9.100 uitkeren

517 Zie ook paragraaf 3.6.3.
318 Zie de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven: <www.schadefonds.nl>.
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voor geleden immateriele schade. Ook het structurele asbestfonds geeft een
tegemoetkoming van € 17.500 voor erkenning van het leed. Het is overigens niet duidelijk

of de slachtoffers zich gewend hebben tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor

vergoeding van immateriele schade.

Voor wat betreft de regelingen naar aanleiding van de Vuurwerkramp Enschede en de

cakbrand Volendam leverde de overheid een bijdrage aan de financiering, de regelingen in
Enschede voor particulieren werden hoofdzakelijk gefinancierd door het NRF. De
regelingen voor de slachtoffers van de caftbrand Volendam zijn door de SSNV
gefinancierd en de regelingen van de CFA door het Rijk. Ook de gemeente droeg zorg voor
een aantal regelingen. Voor een uitgebreide bespreking hiervan verwijs ik naar hoofdstuk 6.

5.7 Erkenning

De wet doet enkel dienst als een vergoedingsmechanisme en draagt niet de functie van

erkenning in zich. Dit betekent niet dat slachtoffers zich niet erkend kunnen voelen, doordat
zij van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de geleden zaakschade. Wanneer

gedupeerden zich niet kunnen verzekeren, maar getroffen worden door natuurgeweld en als
gevolg daarvan zel f opdraaien voor de schade, kan het ontvangen van een tegemoetkoming

toch een gevoel van erkenning geven. Gedupeerden zouden de tegemoetkoming van de
overheid kunnen beschouwen als een teken van betrokkenheid. Dit geldt alleen ten aanzien

van tegemoetkomingen voor materiele schade. De WTS kent namelijk geen mogelijkheid

om immateriEle schade te vergoeden.

Het probleem van de WTS is, dat op grond van deze wet geen mogelijkheid bestaat

om andere dan materidle zaakschade (art. 4 lid 1 WTS) te compenseren. Slechts een

Ministeriele regeling kan bepaten dat een tegemoetkoming voor andere schade- en

kostencategorieen uitgekeerd wordt(art. 4 lid 2 WTS). In de MvT werd rekening gehouden
met de mogelijkheid van het bestaan van andere schade- en kostencategorie8n. Er werd
ruimte overgelaten voor de vergoeding van andere dan materiele zaakschade.519 Deze

mogelijkheid heeft men echter alleen op papier gecreilerd, van een daadwerkelijke
toepassing ten aanzien van het geven van een tegemoetkoming voor personenschade is het

nog niet gekomen. Hierover was de Minister van BZK in het Tweede Kamer debat over de
Vuurwerkramp ook duidelijk, hij stelde dat het geen optie was dat de overheid tegemoet

komt aan de geleden immateridle schade van slachtoffers van rampen. Met zoveel woorden

staat dit voorts ook in de kabinetsreactie op advies van de CTRC.

519 Kamerstukken II, 25 159, nr. 3, p. 14.
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5.8 procedurele belangen

De procedurele belangen die bij de aanvraag tot een tegemoetkoming dienen te worden
onderzocht zijn a) begrip en respect, b) advies en steun tijdens de procedure, c)

begrijpelijke beslissingen en d) een beslissing door een neutrale derde. De beslissing van de
Minister is een beschikking in de zin van de Awb. Gedupeerden kunnen tegen de beslissing
van LASER een bezwaarschrift indienen. Gedupeerden dienen dus gehoord te worden door
een neutrale autoriteit, tenzij daar op grond van 7:3 Awb een gegronde reden voor bestaat

om dit niet te doen. Indien gedupeerden het niet eens zijn met de beslissing van LASER,
kan tevens een klacht worden ingediend bij de Ombudsman.

De beslissing wordt in beginsel niet gemaakt door een 'neutrale derde', maar door de
overheid zelf Wel wordt de schade door een onafhankelijke schade-expert getaxeerd. Er
kan tegen de beslissing van LASER beroep en bezwaar worden ingediend. Gedupeerden
kunnen tevens naar de arrondissementsrechtbank om de beslissing over hun
tegemoetkoming aan de rechter voor te leggen.

Helaas is er geen empirisch onderzoek beschikbaar over de tevredenheid van de

gedupeerden met de aanvraagprocedure. Dat betekent dat er niet geoordeeld kan worden
over het ervaren van begrip en respect, het krijgen van advies en steun en of de beslissing
op de aanvraag voor gedupeerden begrijpelijk is.

5.9 Evaluatie

In dit hoofdstuk onderzocht ik of de WTS de volgende belangen kan dienen: Financieel

herstel, erkenning en de procedurele belangen. Er bestond geen reden om de overige
belangen te onderzoeken, vanwege de aard van de wet.

Wat duidelijk is geworden, is dat de WTS beoogt om een tegemoetkoming te bieden
voor rampschade veroorzaakt door - in beginsel - natuurrampen. Ten aanzien van het
belang van financieel herstel moet worden geconcludeerd dat, zoals de huidige wet is
vormgegeven, deze ten aanzien van particuliere gedupeerden op dit moment enkel een

tegemoetkoming biedt voor de materille zaakschade. Gezien het doel waarvoor de wet is
ontworpen - een vangnet bieden voor onverzekerbare schade tengevolge van natuurrampen
- biedt de WTS een remedie, maar geen volledige schadevergoeding; het gaat enkel om
onverzekerbare en onverhaalbare schade. Ook in de reactie op het rapport van de CTRC
stelt het kabinet dat de eigen verantwoordelijkheid v66r de verantwoordelijkheid van de
overheid gaat. Dit betekent dat slachtoffers zich adequaat moeten verzekeren voor risico's
die verzekerbaar zijn. In gevallen waar een verzekeraar geen dekking kan verienen (of wil
verlenen) ligt deze verantwoordelijkheid echter niet bij een slachtoffer. Vooral ten aanzien
van het risico van natuurrampen (dij kdoorbraken, zoutwater-overstromingen) geldt   dat
verzekerden zich niet tegen dit risico kunnen indekken en dat de WTS dienst moet blijven
doen.
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Wanneer echter de door een mensenhand veroorzaakte rampen erbij worden

betrokken, waarbij er veelal sprake is van fysiek letsel en overlijden, biedt de huidige WTS
voor slachtoffers met materiEle en immateriele personenschade minder mogelijkheden. De
overheid erkent zelf ook in de kabinetsreactie op het advies van de CTRC dat de WTS aan
herziening toe is. Daarom is zij voornemens om in ieder geval bepalingen voor letsel- en
overlijdensschade op te nemen. Het is ook niet meer dan fair, dat wanneer de overheid

materiele zaakschade uit de algemene middelen vergoedt, zij ook de slachtoffers met niet-
verzekerbare personenschade een tegemoetkoming biedt. Hier kom ik op terug in hoofdstuk
6.

Voor wat betreft het belang van erkenning kan gesteld worden dat de WTS niet de
functie of de doelstelling heeft van erkenning.  In het kader van de herbezinning op de WTS
wil de overheid niet zo ver gaan dat zij een tegemoetkoming biedt voor geleden

immateridle schade. Het is in de ogen van slachtoffers wellicht onbegrijpelijk dat de
overheid in hun 'erkenning van leed' niet wit bijdragen, zeker wanneer een Asbestfonds en
een Schadefonds Geweldsmisdrijven dit weI doen vanuit de algemene middelen.520 Het

argument van de overheid, dat slachtoffers van rampen voorgetrokken worden ten opzichte

van   slachtoffers van 'individueel onheil', vormt vanuit dat perspectief bezien   geen

argument.
De WTS sluit in theorie aan bij de procedurele belangen. Er is weI onderzoek nodig

naar de beleving van getroffenen ten aanzien van de aanvraagprocedure. Nu kan nog geen
antwoord gegeven worden op de volgende belangen: Het krijgen van respect en begrip, het
ontvangen van advies en steun en of de beslissing op een begrijpelijke wijze is kenbaar

gemaakt aan de aanvragers.
Het is jammer dat er tot nu toe geen onderzoek is verricht naar de tevredenheid van

gedupeerden over de afwikkeling van schade op grond van de WTS. Het is mijns inziens
aanbevelenswaardig om meer empirische kennis te verkrijgen over deze tevredenheid,
omdat daarmee meer gegronde uitspraken kunnen worden gedaan over de belangen van
slachtoffers van rampen in relatie tot de WTS.

520 Ik kom hier op terug in hoofdstuk 6.
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6.1 Inleiding

Politiek-bestuurlijke gezagsdragers dienen altijd verantwoording af te leggen over hun

handelen; dat is 66n van de basisbeginselen van een democratische rechtsstaat.52' Vanaf de

jaren negentig lijkt de overheid zich zelfs in toenemende mate te moeten verantwoorden.

Die verantwoording over het politieke handelen voorafgaande aan de ramp staat vaker in

het teken van medeverantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van de

verwezenlijking en ernstige gevolgen van de ramp. De verantwoording gaat dan
hoofdzakelijk over het weI of niet gehouden toezicht en de handhaving. Ook dient

verantwoording afgelegd te worden over het politiek-bestuurlijk handelen na een ramp.

Dan gaat het om de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en de nazorg.522 De

rijksoverheid is immers verantwoordelijk voor het systeem, de toetsing, de financiering en

de randvoorwaarden van de rampenbestrijding.523

In dit hoofdstuk onderzoek ik of de overheid op  grond  van  het

verantwoordingsproces de belangen van slachtoffers kan dienen. In dit hoofdstuk zullen

alle belangen worden onderzocht, uitgezonderd het belang van het ontvangen van
immateriele steun en hulpverlening van het sociale netwerk. Het belang van erkenning en

het ontvangen van immateridle steun en hulp bespreek ik samen, aangezien er ten aanzien

van de overheid een verband tussen deze twee belangen bestaat. Het belang van de toegang

tot informatie bespreek ik samen met de procedurele belangen.

In paragraaf 2 ga ik eerst in op wat het afleggen van politieke verantwoording inhoudt

en wat de functies zijn van politieke verantwoording. In paragraaf 3 bespreek ik de
instrumenten van het parlement om hun controlebevoegdheden op de gezagsdragers zo
goed mogelijk te kunnen uitoefenen. In paragraaf 4 ga ik in op de verschillende fasen

binnen het proces van politieke verantwoording. In paragraaf  5   tot   en   met   12   ga   ik

vervolgens in op respectievelijk het belang van eerste hulp en opvang, informatie,

erkenning en immateriEle steun (deze belangen bespreek ik samen) en hulp, financieel

herstel, waarheidsvinding, het ter verantwoording roepen van partijen, het willen ontvangen

van excuses, het willen voorkomen van rampen en de procedurele belangen. Dit hoofdstuk

sluit af met een evaluatie in paragraaf 13.

52'   Zie Muller (1994), P. 2-3.
522 Na de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand diende vooral verantwoording afgelegd te worden

over het politiek handelen ten tijde van voor de ramp. Na de Herculesramp en de Bijlmerramp
ging de verantwoording mede over het overheidsoptreden na de ramp. Zie voor de definitie van
het begrip nazorg hoofdstuk  1.

523 Boogers, Brandsen en Tops (2003), p. 13.
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6.2 Politieke verantwoording in een democratische rechtsstaat

6.2.1 Begripsvorming

Politieke verantwoording kan omschreven worden als het geven van uitleg en het
verschaffen van informatie over het politiek-bestuurlijk handelen, door een politiek-
bestuurlijke gezagsdrager tegenover een volksvertegenwoordigend orgaan. Die
verantwoording dient afgelegd te worden over de activiteiten van personen en organisaties,
de formele en feitelijke bevoegdheden van de gezagsdragers en ambtenaren, of over non-
activiteiten (niet handelen en niet-beslissen). Politieke verantwoording kent twee

524

betekenissen: Het doelt op politiek correct handelen en tegelijkertijd op het principe van
'accountability' of 'answerability', ofwel het ter verantwoording geroepen kunnen
worden. 525

De belangrijkste pijler van politieke verantwoordelijkheid op centraal niveau is de
ministeriele verantwoordelijkheid, die voortvloeit uit art. 42 lid 2 Gw. De ministeriele526

verantwoordelijkheid schept een aanspreekbaarheidrelatie tussen de Ministers en het
parlement (art. 68 Gw.). De Minister dient op grond van zijn bevoegdheid verantwoording
af te leggen over het optreden van de regering, de Ministerraad, zijn eigen Ministerie, het
optreden van de Koningin en de leden van het koningshuis en voor de activiteiten van het
ondergeschikte bestuursapparaat.527 In Nederland maakt men bestuurskundig een
onderscheid tussen 'brede' en 'enge' Ministeriele verantwoordelijkheid. Met ruime

verantwoordelijkheid wordt gedoeld op het nemen van verantwoordelijkheid door de
Minister, zonder dat er sprake is van concrete verwijten, die  hem o f haar zijn te maken.  Het

begrip 'enge Ministeriele verantwoordelijkheid' drukt uit dat Ministers enkel

verantwoordelijk zijn voor de fouten van hun ambtenaren, indien een Minister feitelijk in
de gelegenheid is geweest om het gedrag van de ambtenaren te beYnvloeden en het de
Minister persoonlijk te verwijten valt, dat hij niet heeft ingegrepen. Die
verantwoordelijkheid geldt ook, indien de Minister foute informatie aan het parlement
verstrekt. In de politiek hanteert men het begrip 'enge politieke verantwoordelijkheid' en
dat lijkt soms voor onbegrip te zorgen in de samenleving en bij de media, omdat men daar
uit lijkt te gaan van een brede definitie van verantwoordelijkheid.528

Bij het onderzoeken de politieke verantwoording, beperk ik mij in dit onderzoek tot

de verantwoording van de Ministers aan de Tweede Kamer. 529

524
Zie Muller (1994), p.19

525

Zie A. Heywood (2000), p. 117 en Broeksteeg (2004).
526 Zie Bovend' Eert en Kummeling (2004), p. 213-225.
52'  ldem, p 225-257.
528 Zie van Gunsteren (2000), p. 307-311  en zie ook NRC 27 april 2001,

<http://www.nrc.nl/W2/Lab/Enschede/010427-d.html>
529

Het gaat mij er dus niet om, of, hoe en op welke wijze het politieke verantwoordingsproces na
rampen is verlopen.
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6.2.2 De functies  van  politieke verantwoording

Het afleggen van politieke verantwoording dient ter waarborging van de legitimiteit van het

publieke bestuur. Muller onderscheidt vier functies van verantwoording.530 53' Ten eerste
dient verantwoording afgegeven te worden, zodat het vertegenwoordigende orgaan de

rechtsstatelijkheid, de efficiEntie en de effectiviteit van beslissingen kan controleren. De
eerste functie is inherent aan een democratische rechtsstaat, het wordt ook wel een
institutionele functie genoemd. Ten tweede dient verantwoording te worden afgelegd, zodat

men kan leren van zowel de gemaakte fouten als van succesvol politiek-bestuurlijk
handelen. De verantwoording dient dan als instrument voor preventie. De derde functie
betreft het versterken van de legitimiteit als functie van het afleggen van verantwoording;
waarmee het vertrouwen en het controlerende vermogen van een verantwoordingsforum
worden versterkt. Muller noemt tot slot het afleggen van verantwoording als

'reinigingsritueel', als een vorm van afsluiting. Bovens spreekt van een 'public catharsis';
deze vorm van publieke zuivering kan bijdragen aan zingeving en is bedoeld om te

begrijpen waarom de gebeurtenis zich heeft kunnen verwezenlijken.
532

6.2.3  De fasen van  een  politiek  verantwoordingsproces

533

Het proces van politieke verantwoording kan worden ingedeeld in vijf fasen.

Achtereenvolgens bestaan de a) agendafase, waarin het onderwerp op de politieke agenda

wordt gezet b) de inlichtingen- en onderzoeksfase, waarin schriftelijke of mondelinge
informatie wordt gegeven door de besluitvormer, zodat het parlement zich een mening kan
vormen (art. 68 Gw.), c) de debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering, waarin de

politiek-bestuurlijke gezagsdrager uitleg geeft over de genomen beslissingen en zich
verdedigt in discussie met het volksvertegenwoordigende orgaan d) de sanetioneringsfase,
waarin positieve of negatieve consequenties worden verbonden aan het oordeel over de
verantwoordelijkheid van de gezagsdrager en tot slot e) de uitvoeringsfase, waarin de

beslissingen of voornemens die in de sanctioneringsfase zijn genomen, feitelijk dienen te

worden uitgevoerd.
Volgens Muller zijn deze fasen van verantwoording niet altijd in scherp te

onderscheiden, noch dat zij elkaar altijd in chronologische volgorde opvolgen. In de
534

literatuur gaat het vaak om drie fasen: De inlichtingen fase, de debatfase tussen de Tweede

Kamer en de regering en de sanctiefase. 535

530
Muller (1994), p. 26-29. Politieke verantwoording valt onder het bredere begrip publieke

verantwoording. Zie voor een beschouwing overpublieke verantwoording Bovens (1990).
531  Muller (1994), p. 26-28.
532  Bovens (1990)
533  Muller (1994). p. 19-20.
534

Muller (1994), p. 20.
535  Dolleen Elzinga (1994) p 554-561 en Holterman (1998), p. 86.
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In dit onderzoek staat de inhoudelijke politieke verantwoording centraal, niet het
proces. Indien een zekere mate van structuur nodig is - en nodig is voor het onderzoek naar

de belangen - zal ik onderscheid maken in de fasen van het proces van politieke
verantwoording. Daarnaast ga ik bij de politieke verantwoording ook expliciet in op

536

onderzoeksrapporten, of, in het geval van de Bijlmerramp, de parlementaire enqutte.
Daarom combineer ik de inlichtingenfase met de onderzoeksfase.

6.3 Instrumenten van het parlement

6.3.1 Middelen ter controle

Het parlement beschikt over staatsrechtelijke en politieke instrumenten voor het uitoefenen
van controle. De staatsrechtelijke middelen van de Tweede Kamer betreffen het recht van
amendement, het verwerpen van wetsvoorstellen, het aanvaard krijgen van moties, het

537
budgetrecht en de onderzoeks- en enqutterechten. Zo kan een mini- of vervolgenqutte
worden ingesteld, of extern onderzoek worden laten verricht.538 Daarnaast kan de Kamer na

rampen gebruik maken van de resultaten uit onderzoeken van de Rijksinspecties, externe

onafhankelijke onderzoeken en de onderzoeken van de onafhankelijke Onderzoeksraad
voor Veiligheid. Dit onderzoek kan tevens de basis vormen voor het vragen van nadere
inlichtingen of het voeren van debat.  Edn van de belangrijkste middelen tot onderzoek die
de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft, is het recht van de parlementaire enquete.

6.3.2 De parlementaire enqu6te

De Wet op de Parlementaire Enqutte  van 5 augustus 1850 (hierna: WPE) regelt het aan de
le en 2< Kamer toegekende recht van enqutte; deze wet vormt een uitvoering van art. 95
Gw.539 Indien de Kamerleden/commissie(s) van mening zijn dat zij geen, niet voldoende, of
verkeerde inlichtingen van het Kabinet hebben ontvangen, kan met een meerderheid van

540stemmen in de Kamer een parlementair onderzoek worden gestart (art. 1 WPE). In de

praktijk besluit de Kamer tot de instelling van een parlementaire enqutte, indien de
informatie die zij nodig heeft, enkel via het instrument van de parlementaire enqutte naar
boven kan komen; de parlementaire enquete dient daarom als waarheidsvinding.

536  Bij een aantal belangen zal ik niet ingaan op alle drie de fasen, omdat het onderscheid voor het
onderzoek naar deze belangen niet noodzakelijk is.

537 Zie hierover Muller en Coenen (2002).
538 Haller, Mauritz, Muller & Stolker (2002), p. 97-101.
539 Wet van 5 augustus  1850, Sth.  1997,  510; Stb.  2001,584. De Eerste Kamer heeft nog nooit een

verzoek ingediend tot het houden van een parlementaire enqutte.
540 Vaak wordt besloten    tot de instelling    van een onderzoekscommissie op grond    van    het

vooronderzoek door een werkgroep uit de Kamer.
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De procedure is als volgt: Na publicatie in de Staatscourant wordt uit de Kamer een

enquttecommissie samengesteld (art. 2 WPE). Deze enquetecommissie krijgt een aantal

bevoegdheden, op grond waarvan zij onderzoek kan doen. E6n van die bevoegdheden is het
laten verschijnen van getuigen, die onder ede kunnen worden verhoord (art. 4 en 8 WPE).
Daarnaast geeft art. 3 van de WPE de commissie de bevoegdheid om inzage, afschrift of
kennisneming van informatie te vorderen van personen en rechtspersonen die over deze

informatie beschikken. De resultaten van de parlementaire onderzoekscommissie dienen

aan de Kamer overhandigd te worden, die op haar beurt in debat kan gaan met de regering

over de resultaten van de enqu6te. In het wetsvoorstel ter vernieuwing van de WPE vormt
541

waarheidsvinding nog steeds het hoogste doel. Op grond daarvan krijgt een
parlementaire enquttecommissie ook meer bevoegdheden tot haar beschikking en dienen de

getuigen een betere bescherming te krijgen.542

6.3.3 De vertrouwensregel

De Kamer beschikt over de vertrouwensregel, die inhoudt dat een bewindslid dient af te

treden, indien een meerderheid van het parlement het vertrouwen in de gezagsdrager

opzegt. Deze sanctie kan worden gezien als 'last resort'-middel, er bestaan echter geen

objectieve criteria voor het wel of niet opzeggen van het vertrouwen; hier zijn geen
juridische regels voor.543 Broeksteeg betoogt dat de vertrouwensregel een zelfstandige

betekenis toekomt en onderscheiden dient te worden van de ministeriele

verantwoordelijkheid.

6.4 Eerste hulp en opvang

Het belang van eerste hulp en opvang vormt uiteraard geen functie van politieke
verantwoording. In die zin doet het belang ook niet direct ter zake; het verlenen van

medische, psychosociale en financiele hulp in de eerste uren na de ramp ligt in handen van

de professionele en vrijwillige rampenbestrijdingsdiensten. Dit neemt niet weg dat
gezagsdragers wel verantwoording dienen af te leggen over de wijze, inzet en middelen die

zijn ingezet bij de hulpverlening. Op rijksniveau kan dankzij een verantwoordingsproces
worden geleerd van de de gebeurtenis en kunnen er ten aanzien van de eerste hulp en

541  Kamerstukken Ii, 2003-2004,29547, nr. 1
542 Kamerstukken Il 2005-2006,30 415 nrs.2 en 3.
543  Zie van Van Thijn (1998), p. 17-18, die vier stelregels formuleerde als criteria voor het vertrek

van een bewindslied: 1) voor overheidsoptreden met ernstige gevolgen van dien, 2) voor een
ernstige gezagscrisis op het niveau van de hoogstverantwoordelijken, 3) bij het in het geding zijn
van de integriteit van openbaar bestuur of ambt, 4) wanneer een calamiteit niet uitsluitend toe te
schrijven is aan menselijke fouten en organisatorische tekortkomingen, maar er ook
systeemfouten in het geding zijn en de verantwoordelijke Minister nalaat corrigerend op te treden.
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opvang maatregelen worden getroffen om deze te verbeteren. Een aantal voorbeelden
kunnen dit verduidelijken.

Na   de   Herculesramp   van    15   juli    1996 werd geconstateerd   dat de wijze   van
rampenbestrijding en het verlenen van le hulp door de civiele en militaire
hulpverleningsdiensten ernstig tekortschoot. Er was niet alleen sprake van menselijk

544

falen, maar ook van organisatorische gebreken bij de hulpverleningsdiensten en de
politiek. Zo zouden de verantwoordelijke Ministers van Defensie en BZK langs elkaar
hebben heen gecommuniceerd bij de rampenbestrijding. Hierdoor zouden er onnodig
veel slachtoffers zijn gevallen. Daarnaast bleek dat de nazorg aan de slachtoffers,

545

betrokkenen en nabestaanden te wensen overliet. Na de Herculesramp heeft o.a. het
Kabinet een aantal maatregelen genomen op het gebied van de voorbereiding en

oefening van de rampenbestrijding, de nazorg, de hulpverlening en het onderzoek. 546

De hulpverlening na de Nieuwjaarsbrand verliep niet vlekkeloos. De Commissie
Alders stelde dat de hulpverleningsdiensten te weinig samen zouden hebben gewerkt,
waardoor onnodig meer slachtoffers waren gevallen. Het rampenplan van de

547

gemeente Edam-Volendam vol(leed volgens de commissie niet aan de eisen van de Wet

op de Rampen en Zware Ongevallen (WRZO). Ook na de Nieuwjaarsbrand werden
maatregelen genomen ter verbetering van de - voorbereiding van de -
rampenbestrijding en de hulpverlening. 548

Ten aanzien van de medische zorg en monitoring van de slachtoffers zorgde in het
bijzonder de Parlementaire Enqutte naar aanleiding van de Bijlmerramp voor inzichten:

Na de Bijlmerramp: gezondheidsonderzoek

Onderzoeks- en inlichtingenfase
Naar aanleiding van de nasleep in de Bijlmerramp werd in april 1998 een parlementaire
enqu6te gestart, onder leiding van Meijer. De parlementaire enqutte kwam, omdat er
onder getroffenen onduidelijkheid bleef bestaan over het verband tussen hun
gezondheidsklachten en de toedracht van de ramp. Het rapport werd gepresenteerd op
22 april 1999. Hierin kwam ook de zorg voor de getroffenen ter sprake. Hoewel de
commissie geen direct verband kon aantonen tussen de lading van het vliegtuig en de

544 Kamerstukken 11, 1999-2000,24 814, nrs. 13 en 14. Bij de Herculesramp kwamen 34 mensen om
het leven.

545 van Thijn (1998), p. 102-117.
546 Zie Kamerstukken 11, 1999-2000,24 814, nrs.  13  en  14, p.  30-34.
547 Commissie Alders (2001), p. 115-124.
548 Zie Kamerstukken Il, 2000-2001,27575, nr, 5, p. 36-41.
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gezondheidsklachten van de getroffenen, constateerde de commissie wei gebreken in
het serieus nemen van de slachtoffers. De Commissie Meijer deed de aanbeveling om
een medisch onderzoek onder de getroffenen te houden, om het eventuele verband

tussen de gezondheidsklachten en de Bijlmerramp te kunnen achterhalen. 549

Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
Ten aanzien van de zorgzame overheid werd de directe nazorg genoemd, die volgens
de PvdA respect verdiende: "Dat deze enqube zoveel heeft losgemaakt, komt omdat

mensen het onacceptabel vinden dat slachtoffers in de kou blijven staan en omdat zij
zich met die slachtoffers kunnen identificeren, in de zin van: Wat hen overkwam, kan

mij ook overkomen. Niemand in de Bijlmer vroeg om dat vliegtuig en slechts weinigen
waren zo weerbaar dat ze daarna de problemen zelf aankonden. Juist op het moment
dat je het als individu aflegt tegen een collectieve dreiging, verwacht je van het
collectief, de overheid, dat die het voor je opneemt.

„550

De toenmalige Minister Borst van VWS noemde als lessen voor de toekomst

onmiddellijke en open voorlichting en de oprichting van een lange termijn steun- en

informatiecentrum, dicht bij de belanghebbenden. Ten aanzien van de opgetreden
551

ongerustheid stelde Borst dat zij als Minister niet in staat was om alles te repareren en
dat er ook een verantwoordelijkheid lag bij de mensen die onrust veroorzaken.„552

Borst stelde ten aanzien    van   het    Bij lmer dossier   dat zij heeft gedaan   wat   ze   kon

doen.
„553

Uitvoeringsfase
Door het Ministerie van VWS werd in januari 2000 alsnog een uitgebreid lichamelijk
onderzoek gestart naar de gezondheidsklachten, om de onrust onder de bewoners en
hulpverleners weg te nemen onder de naam Medisch onderzoek Vliegramp

Bijlmermeer. Dit onderzoek stond los van het Hulpfonds Gedupeerden Bijlmermeer.
Het ging om a) een individueel, b) een epidemiologisch en c) een effectonderzoek.554 In

2004 werden de resultaten van het grootschalige onderzoek bekend. Hierin werd
geconcludeerd dat de klachten van betrokkenen niet toe te schrijven waren aan

Bijlmerramp
555

549 Kamerstukken Il, 1998-1999,26241, nr. 8-9, p. 404-405.
550

Handelingen 1998-1999, nr. 82, p. 4745.
551 Handelingen TK 1999, nr. 83, p. 4838-4839.
552

Handelingen TK 1999, nr. 83, p. p. 4836.
553

Handelingen TK 1999, nr. 83, p. 4837.
554 Kamerstukken 11. 1998-1999, 26241, nr. 30, 37 en 39. Zie voorts NRC, 22 juni 1999. De

gemeente Amsterdam nam de financiering van het onderzoek voor de hulpverleners voor haar
rekening, de Staat die van de bewoners. <http://www.nrc.nl/W2/Lab/Enquete/220699.html>

555 Kamerstukken 11, 2004-2005,26241, nr.47 en 48.
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Sinds 2002 richt de nazorg zich vooral op het beperken van de gevolgen voor de
gezondheid. De belangrijkste pijlers van die nazorg zijn de opzet van een IAC, het houden
van gezondheidsonderzoeken en het bieden van psychosociale zorg:56 In 2003 werd een
Centrum voor gezondheidsonderzoek na rampen opgericht (CGOR), als onderdeel van het
RIVM.557

6.5 Informatie geven en ontvangen

Voor slachtoffers is het na een ramp van belang dat zij informatie krijgen over een aantal
aspecten: Over het lot van hun dierbaren, over de toedracht van de ramp, over de
beschikbare hulpverlening, en over de procedure van de schadeafwikkeling.

558

Ten aanzien van de behoefte aan informatie over de beschikbare hulpverlening en
afwikkeling na een ramp, dient te worden geconcludeerd dat - op aangeven van
onderzoekscommissie Meijer - aan dit belang door het proces van politieke verantwoording
tegemoet kan worden gekomen. Naar aanleiding van de geleerde lessen van de
Bijlmerramp werd na de parlementaire enquete een Advies en Behandelcentrum Nazorg
Vliegramp Bijlmermeer voor mensen met gezondheidsklachten opgezet. Na de
Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand werd een regionaal Informatie en Adviescentrum

opgericht:

Na de Vuurwerkramp
In Enschede werd op 22 mei 2000 een Informatie- en Adviesloket voor getroffenen,
verwanten, nabestaanden en geYnteresseerden opgericht. Het IAC diende een
zorgvuldige en geintegreerde informatieverstrekking te bieden op het gebied van

huisvesting, sociaal-psychologische hulpverlening, juridische of gezondheidsvragen,
bouwzaken, nutszaken, financiEn, verzekeringen en algemene informatie. Het IAC
diende bij te kunnen dragen aan het verwerkingsproces van getroffenen en
gedupeerden en om de ontwikkeling van een PTSS tegen te gaan. De Commissie559

Oosting onderscheidde drie functies van het IAC: Aanbieder van geYntegreerde
560informatie, als bewaker en als signaleerder.

Na de caf6brand Volendam
Ook na de caftbrand te Volendam werd een AIC opgezet en werd de informatie- en
communicatiefunctie deels opgepakt door de belangenvereniging SSNV. AIC 'Het

556 Kamerstukken Il, 2007-2008,29247, nr.55.
557zie de website van het RIVM, <www.rivm.nl/ceor>.
558 Over het belang van informatie en het politieke verantwoordingsproces zel f zie paragraaf 12 van

dit hoofdstuk.
559 Zie onderzoeksrapport Commissie Oosting (2001), p. 204.
560 Zie onderzoeksrapport Commissie Oosting (2001), p. 203.
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Anker' is later overgegaan in het Centrum voor Reintegratie en
Nazorg (CRN) het  Anker. 561

In 2002 stuurden de ministeries VWS en BZK de Handreiking de 'Opzet Informatie en

Adviescentrum' als circulaire naar o.a. de gemeenten en Gedeputeerde Staten.562 Het

opzetten van een IAC wordt aan gemeenten juridisch niet verplicht gesteld maar weI
dringend aangeraden.563 IAC Het thema nazorg is ook als onderdeel opgenomen in de

Handboeken Crisisbesluitvorming en Rampenbestrijding.
564

Vooral de Bijlmerramp heeft geillustreerd wat de effecten kunnen zijn van een niet of
onjuiste voorlichting aan getroffenen over de toedracht van de ramp. Na de Legionella
ramp werd weI ingespeeld op de informatiebehoefte van getroffenen en geYnteresseerden

over de effecten van Legionella op de gezondheid. Na de Vuurwerkramp en de
Nieuwjaarsbrand werd het eerder genoemde IAC opgezet, om tegemoet te kunnen komen

aan de informatiebehoefte van o.a. de slachtoffers.

Na de Bijlmerramp

Inlichtingen- en onderzoeksfase
De commissie Meijer was van oordeel dat de regering niet voldoende gehoor heeft

gegeven aan de maatschappelijke onrust die ontstond toen niet duidelijk was of er
verband was tussen de gezondheidsklachten en de lading van het verongelukte

vliegtuig. In aanbeveling 9 van de enqu6tecommissie Meijer werd opgenomen dat er
tijdens en na rampen sprake moet zijn van open, eerlijke en tijdige voorlichting.

Wanneer dit niet zo is, kan dit worden opgevat als een gebrek aan maatschappelijk
invoelingsvermogen.565 De commissie wees erop dat dit ook met zoveel woorden in art.

11 a Wet op de rampen en zware ongevallen (WRZO) staat, nader uitgewerkt in art.  11
van het Besluit Informatie inzake rampen en zware ongevallen.

Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
Het Kabinet nam de aanbeveling over, dat er voorlichting diende te komen over de

gevolgen van de ramp op het welzijn en de gezondheid van de omwonenden en
slachtoffers.

561 Zie <www.nazorgvolendam.nl>.
562 Zie  voor de handreiking: <http://www.minbzk.nt/contents/pages/95 18/handreikingopzetiac.pdf
563  Zie voor meer informatie over de juridische status van deze handreiking Boogers, Brandsen en

Tops (2003), p. 37-39
564 Zie eerder hoofdstuk 1, paragraaf 7.3
565 Kamerstukken 11, 26241,nr. 33, p. 6.
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Uitvoering
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Meijer werd met het starten

566van het medisch onderzoek een informatiepunt opgericht voor de getroffenen.

Na de Legionellaramp
De GGD functioneerde als regionaal aanspreekpunt voor de getroffenen.567 Ook werd
een voorlichtingscampagne gestart over de gevaren en preventie van Legionella.

6.6 Erkenning, immateriiile steun en hulp

6.6.1 Inleiding

Na rampen zou de overheid kunnen zorgen voor een vorm van erkenning voor de
getroffenen. Dat kan door het bieden van vormen van niet-financiele erkenning, zoals het
tonen van betrokkenheid, bezoek van de koningin, het organiseren van
herdenkingsdiensten, het financieren van belangenorganisaties, of een gedenkteken.
Daarmee kent het belang van erkenning in dit hoofdstuk een verband met de immateriele

steun en hulp die van de overheid kan uitgaan. De representanten van
slachtofferorganisaties in het onderzoek van de GGZ lieten weten dat zij bij het organiseren
van o.a. herdenkingsdiensten een rol voor de overheid zagen weggelegd.568 Tevens staat
erkenning in verband met de procedurele en interactionele belangen. Ik kom daar op terug
in paragraaf 1 1.569 Naast immateriele steun en hulp kan de overheid erkenning bieden door
het geven van een financiale tegemoetkoming.

In paragraaf 6.2 ga ik niet uitvoerig in op de verschillende fasen van politieke
verantwoording, omdat het onderscheid in fasen niet van belang is; het gaat immers om
feitelijke uitvoering van voorzieningen ten behoeve van slachtoffers. In paragraaf 6.3 ga ik
in op het verband tussen erkenning en de financitle tegemoetkomingen, de financiffle

tegemoetkomingen zelf bespreek ik in paragraaf 8 bij het belang van financieel herstel.
Deze paragraaf sluit af met een evaluatie over erkenning in paragraaf 6.4.

6.6.2 Erkenning in de vorm van immateriile hulp en steun

Erkenning van de slachtoffers door de overheid zou op vele wijzen mogelijk zijn. Dat
erkenning een wezenlijke behoefte vormt bij slachtoffers van rampen, werd in hoofdstuk 2

en 3 uiteengezet. In de onderstaande kaders bespreek ik de verschillende uitingen van

566 Kamerstukken 11, 26241, nr. 33, p. 10-11.
567 Kamerstukken 11, 1998-1999, nrs. 11 en 14.
568 Zie hoofdstuk 2, paragraaf3 en hoofdstuk 3, paragraaf3.
569 Zie voor de bespreking van procedurele belangen paragraaf 12.
160



Politieke verantwoording na rampen

erkenning door de overheid na de Bijlmerramp, de Legionella epidemie, de Vuurwerkramp

en de Nieuwjaarsbrand.

Bijlmerramp
•  Daags na de ramp bezocht de koningin het rampgebied;
•  Op  18  oktober  1992  vond een religieuze herdenkingsdienst plaats, die onder andere

werd bijgewoond door politici;
• Pas naar aanleiding van de Parlementaire Enqutte kreeg de regering aandacht voor

de zorg en de klachten van de getroffenen. De Parlementaire Enquae gaf ook inzicht in

het gemis van getroffenen aan een open en eerlijke informatieverschaffing door de
overheid. In 2000 werd alsnog gestart met een grootschalig medisch onderzoek onder

de getroffenen;
570

•  Een paar dagen na de ramp beloofde Burgemeester van Thijn dat er een gedenkteken
zou  komen  voor de getroffenen. Het duurde echter  tot 1996 voordat  er een monument

kwam, mede door de problemen die de Werkgroep Bijlmermonument ondervond om te

komen tot een unaniem aanvaard monument;
•  Er vindt jaarlijks een herdenking plaats van de Bijlmerramp.

Legionella epidemie
• Ook na de Legionella uitbraak werd door het AMC anderhalf jaar na de
Bovenkarspel uitbraak, onderzoek gedaan naar de gezondheidsgevolgen op lange

termijn voor de slachtoffers. Ook hier werd duidelijk dat sommige slachtoffers fysieke
en psychische klachten ontwikkelden, die kenmerken hadden van PTSS.571 Hoewel de

Legionella uitbraak 23 doden veroorzaakte, komt uit het onderzoek naar voren, dat -
ondanks het ontbreken van een zichtbare stressor - door de legionellabesmetting te
Bovenkarspel 18 getroffenen PTSS hadden ontwikkeld. Het feit dat onderzoek gedaan
werd naar het bestaan van klachten, ervoeren sommige slachtoffers ook erkenning voor

hetgeen zij door moesten maken;
572

• De overheid stimuleerde het lotgenotencontact door middel van financiEle steun aan

de vereniging Veteranenziekte en het Patitntenfonds.573 Op de 7 lotgenotendag van de

570 De resultaten van het effectonderzoek van de verrichte medische onderzoeken laten echter zien
dat de meerderheid van de mensen met klachten het medisch onderzoek niet als een geruststelling
ten aanzien van de gezondheidsklachten heeft ervaren. Zie Verschuur, Marie, Cuijpers e.a.
(2004), Te downloaden op <www.movb.nl>.

571

<http://www.laboratorium.nl/?nav=nieuws&sub=&deep=&cmd= detail&id=521>
572 Zie ook het in 2006 verschenen RIVM rapport (in opdracht van het Ministerie van VWS)

'Handreiking Gezondheidsonderzoek na rampen', wat als 66n van de maatschappelijke doelen
van medisch onderzoek '(h)erkenning voor slachtoffers' noemt. Tegelijkertijd stelt het onderzoek
dat er voor dit effect wetenschappelijk geen bewijzen te vinden zijn. Zie p. 33-36.
<www.rivm.nl>.

573 Rapport Berenschot, p. 44.
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Legionella uitbraak, werd wederom ingegaan op voortdurende erkenning en
574 Deherkenning van de problemen waarin de slachtoffers verkeren.

belangenvereniging was blij met de betrokkenheid van Minister Borst;
• De slachtoffers van de uitbraak kregen een gedenkteken in de Bomentuin te
Bovenkarspel;
•  Er vindt een jaarlijkse herdenking plaats van de Legionella uitbraak.

Vuurwerkramp
• Een paar dagen na de ramp bezochten Minister President Kok en Koningin Beatrix

de rampplek en bezochten zij de Diekmanhal, waar een groot aantal slachtoffers werd

opgevangen;

•   Op  16  mei 2000 herdacht de Tweede Kamer de slachtoffers  van de Vuurwerkramp
door het nemen van enkele ogenblikken stilte,.575

• Na de Vuurwerkramp werd in juni 2000 een herdenkingsdienst gehouden, waarin

een toespraak werd gehouden door o.a. Burgemeester Mans en de Commissaris van de

Koningin Hendrikx;
• De Commissie Oosting merkte in haar eindrapport op, dat sommige slachtoffers zich
niet erkend voelden, doordat hun naam niet was opgenomen in de geadresseerden voor
de nieuwsbrief over de ramp, of omdat zij buiten een financi8le regeling vielen,.576

• Voor de slachtoffers van de Vuurwerkramp is in 2004 een gedenkteken opgericht;
• Er vindt een jaarlijkse herdenking plaats ter nagedachtenis aan de slachtoffers en de

gevolgen van de ramp.

Nieuwjaarsbrand
• Na de Nieuwjaarsbrand vond op 1 januari 2001 een herdenkingsdienst plaats,
waarbij o.a. de Minister-president, de Commissaris van de Koningin en de
burgemeester van de gemeente Edam-Volendam een toespraak hielden;
• Op nieuwjaarsdag bezocht de minister van VWS een aantal ziekenhuizen, waarin
slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand waren opgenomen. Dit gebeurde ook op 2 januari
door Hare Majesteit de Koningin, de toenmalige vice-premier Jorritsma en de
Commissaris van de Koningin Noord-Holland;577

•  Op 8 januari beloofde de Minister tijdens een bezoek aan het VU-ziekenhuis dat er
een polikliniek voor brandwonden zou worden opgericht te Volendam,.578

• De slachtoffers van de caf6brand Volendam mochten - als uitkomst van de getroffen
schikking tussen de gemeente, de caftbaas en de slachtoffers - meebeslissen over wat

574 <www.veteranenziekte.nl>.
575

Handelingen TK 1999-2000, nr. 75, p. 4917-4919
576 Zie rapport Oosting (2001), p. 243.
577 Zie Kamerstukken 11, 2000-201,27 575, nr. 2.
578 Zie Kamerstukken 11, 2000-201,27 575, nr. 2.
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er diende gebeuren met het pand. Zij kozen uiteindelijk voor een hergebruik van het
pand als een informatiecentrum en herdenkingsruimte:79 Ook zal er de komende 50

jaar geen horeca-activiteit plaatsvinden;
•  In 2003 werd een gedenkteken opgezet voor de;
•  Er vindt een jaarlijkse herdenkingsdienst plaats.

Schipholbrand
• Ter nagedachtenis aan de ramp werd een herdenkingsdienst gehouden.

Niet   altijd   is er sprake van erkenning   door de overheid, zo blijkt   uit   het
onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad van Veiligheid: Het onderzoeksrapport van
de Onderzoeksraad voor veiligheid stelde: 580

"Gezien de aard van de gebeurtenissen hadden de celbewoners meer aandacht en
erkenning moeten krijgen. Bij erkenning gaat het erom dat de mensen als betrokkenen
worden beschouwd en dat erkend wordt dat het erg is wat zij hebben meegemaakt.
Positieve aandacht en erkenning hadden bijvoorbeeld tot uitdrukking gebracht kunnen
warden door de nazorg planmatig en geco6rdineerd aan te pakken, extra
voorzieningen  te  trefen.  afleidende  en  verstrooiende  programma's  aan  te  bieden  of
creatieve of sportieve activiteiten te organiseren, waardoor het gevoel geen greep te

hebben op het eigen leven zou kunnen zijn venninderd. De erkenning had ook tot
uitdrukking kunnen komen door alle celbewoners de gelegenheid te geven de
herdenkingsdienst als groep bij te wonen. in persoon dan wei op afstand, in het
detentiecentrum waar zij verbleven. In Zeist mocht een beperkt aantal celbewoners
naar  de  herdenkingsdienst op TV kijken."

6.6.3  Erkenning door jinanciile  tegemoetkomingen

6.6.3.1  Een  tegemoetkoming in  de  immateriile schade

De overheid wil de slachtoffers met een financieel gebaar erkenning bieden. Na de
Bijlmerramp en de Legionella epidemie deed de overheid uitkeringen ter vergoeding van

immateriEle schade. Zo luidden de beweegredenen om over te gaan tot de oprichting van
het Hulpfonds Gedupeerden Bijlmermeerramp: "Het Kabinet is het eens met de Tweede

Kamer dat de politiek niet voorbij mag gaan aan de medische, sociale en financiele

problemen waarin sommigen, bewoners dn hulpverleners, als gevolg van deze ramp nog
verkeren. Aan de slachtoffers die kosten hadden gemaakt tengevolge van psychosociale„581

579 Zie het bericht op de website: <http://edam.volendam.nl/zoeken.asp?zoek=bsnv&cat=1&tijd=
1&max=25>.

580 Zie het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2006), p. 157.
581 Zie Kamerstukken 11, 1998-1999,26241, nr. 31.
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en financiEle problemen werd eenmalig een vergoeding van immateriele schade geboden
ten bedrag van € 1815,-. Indien de gemaakte kosten hoger waren, kon maximaal een bedrag

van € 9530,- worden uitgekeerd. Tevens werd voor slachtoffers met ernstige problemen een
persoonlijk hulpplan en begeleiding geboden. In de toelichting op het uitkeringsreglement

wordt bij art. 3 en 4 vermeld dat de uitkering is bedoeld als erkenning van leed.
Na de Legionella uitbraak werd de motivatie voor het oprichten van de

Uitkeringsregeling fonds Slachtoffers Legionella epidemie gevonden in het feit dat "de
uitbraak moet worden gekwalificeerd als een 'unieke gebeurtenis' qua samenloop van
omstandigheden, het grote aantal slachtoffers, het onvoorzienbare karakter, het schokkende
ernotionele effect en de grote publieke betrokkenheid."582 Slachtoffers kregen eenmalig een
forfaitaire uitkering van € 1820. Indien zij meer dan 48 uur in een ziekenhuis hadden
doorgebracht, hadden recht op een aanvullende tegemoetkoming van € 1820. Voor de
nabestaan-den van overleden slachtoffers werd een bedrag uitgekeerd van € 4540.

In beide gevallen was er sprake van het uitkeren van standaard bedragen ter
vergoeding van immateritle schade. De tegemoetkoming stond voorts los van enige

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de overheid. Na de Vuurwerkramp en de
Nieuwjaarsbrand deed de overheid echter geen tegemoetkomingen voor immateriEle
schade. Voor deze slachtoffers werden echter wel tegemoetkomings-regelingen gecreaerd,

die meer recht deden aan de geleden personen- en zaakschade.

6.6.3.2 Onderzoek naar erkenning en overheidsregelingen

Ten aanzien de tegemoetkoming voor immateritle schade, meent van de Bunt dat
benadeelden hier gedeeltelijk erkenning aan kunnen ontlenen, ook al gaat het om een
tegemoetkoming: "Hoewel geen sprake is van volledige compensatie van het slachtoffer,
zal ook een tegemoetkoming het slachtoffer als een maatschappelijke bevestiging van het
ondergane leed kunnen helpen zijn leed te verwerken. Met name omdat de overheid

„583onverplicht een aanspraak op een tegemoetkoming geeft.
Er is echter weinig informatie beschikbaar over hoe slachtoffers het financiale gebaar

van de overheid beoordeelden. In een nieuwsbrief van de MOVB staat dat sommige
slachtoffers van de Bijlmerramp het gevoel hadden, erkend te worden omdat zij - ook al
ging het om een 'symbolisch' bedrag - een tegemoetkoming ontvingen uit het Hulpfonds

Gedupeerden Bijlmermeer. Tegelij kertijd ontstond      er bij sommige slachtoffers584

verwarring, omdat er voor een aanspraak op een tegemoetkoming wel een verband diende
te bestaan tussen de psychosociale problemen en de gemaakte kosten tengevolge daarvan.

582 Zie Kamerstukken If. 1999-00,27094, nrs. 221 en 1, p.  1
583

Van de Bunt (2003), p. 263.
584 Zie het nieuwsbericht van 27 september 2002 op de website van het inmiddels gesloten 'Medisch

Onderzoek Vliegtuigramp Bijlmermeer: <http://www.movb.nl/artman/publish/printer_68.shtml>
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In de nieuwsbrief van de belangenvereniging voor de slachtoffers van de Legionella

epidemie staat echter vermeld dat het financiele gebaar van de overheid volgens de

vereniging geen recht doet aan de werkelijk geteden schade. Er wordt een verband

getrokken met de regelingen die na de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand tot stand zijn

gekomen. Vanuit dat perspectief wordt de tegemoetkoming na de Legionella epidemie niet

als fair beschouwd.585 Een dergelijke mening wordt ook gegeven in een inventarisatie van

financiele regelingen na rampen, bijgevoegd als onderzoeksbijlage in het rapport van de
CTRC.586

De tegemoetkomingsregelingen voor personenschade na de Vuurwerkramp en de

Nieuwjaarsbrand sprongen in op de concrete financiele nadelige gevolgen als gevolg van
functionele invaliditeit en de kosten van hulp en voorzieningen tengevolge van letsel. Ook

werd voor nabestaanden een regeling getroffen die meer recht deed aan hun financiele

positie. Er is geen onderzoek gedaan naar de beleving van erkenning bij de slachtoffers.

Deze regelingen doen echter wel meer recht aan de concrete situatie van slachtoffers; met
deze regelingen kunnen slachtoffers het leven - gezien de omstandigheden - toch
oppakken. Het is echter niet met zekerheid vast te stellen of slachtoffers zel f de regelingen

als een blijk van erkenning ervaren. Ook in gevallen van overheidstegemoetkomingen is
empirisch onderzoek wenselijk om te onderzoeken of slachtoffers zich daadwerkelijk

erkend voelen en om welke redenen.

6.6.4 Evaluatie

Ten aanzien van het bieden van erkenning in de zin van het ontvangen van immateriele

steun, hulp en aandacht aan de getroffenen kan de overheid na rampen een grote rot van
betekenis spelen. Zo kan de overheid een 'speciale' maatschappelijke behandeling

faciliteren, in de zin van het financieren en bieden van zorg en andere faciliteiten.587 Voorts

kan gedacht worden aan het organiseren van en het tonen van betrokkenheid bij rituele

activiteiten, zoals een herdenkingsdienst. Daarnaast kan door de overheid een vorm van

erkenning worden geboden door het in acht nemen van procedurele en interactionele
belangen.

588

Bij het bieden van erkenning in de vorm van een financidle tegemoetkoming voor

leed is het niet zeker of slachtoffers zich met dit gebaar ook daadwerkelijk erkend voelen.

De overheid wil met het doen van die tegemoetkomingen slachtoffers in hun leed erkennen.

Daarbij verschilt het karakter van de regelingen die na de rampen tot stand zijn gekomen

aanzienlijk.    Na   de Bij Imerramp   en de Legionella uitbraak   werd een financieel gebaar

gegeven als erkenning van het leed van de getroffenen. Bij de Vuurwerkramp en de

585 <http://www.legionellaziekte.nl/nieuwsbrieven/2-5.htm>
586 Zie het onderdeel van het CTRC rapport door Van den Wall Blake, Van Dijk e.a (2004), p. 16.
587 Zie de website van het MOVB: <http://www.movb.nl/artman/publish/printer_68.shtml>.
588 Zie paragraaf 12 van dit hoo fdstuk.
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Nieuwjaarsramp werden geen regelingen gecreeerd voor immateriele schade. WeI werden
een aantal regelingen opgesteld, die meer recht deden aan de financiele positie van de
slachtoffers.

Er is echter geen onderzoek gedaan naar het geven van een blijk van erkenning door de
overheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dit belang wel meegenomen in haar
onderzoek. Verder onderzoek naar erkenning en de rol die de overheid daarbij kan spelen is
aanbevelenswaardig, omdat deze behoefte onder slachtoffers wel leeft.

6.7 Financieel herstel

6.7.1  Financieel  herstel  binnen de politieke verantwoording

Het afwikkelen van financiele claims valt ook onder de nazorg. Maar kan het proces van
politieke verantwoording dit belang dienen? Hiertoe onderzoek ik de inhoudelijke politieke
verantwoording na de Bijlmerramp, de Legionellose epidemie, de Vuurwerkramp en de
Nieuwjaarsbrand.

De Bijlmerramp

Inlichtingen- en onderzoeksfase
In het enqutterapport van de commissie Meijer werd vooral ingegaan op de nasleep

van de Bijlmerramp en de onduidelijkheid over de vermeende samenhang van de
onbekende lading van het vliegtuig en de gezondheidsklachten van de gedupeerden.
Daarbij bestond veel aandacht voor de medische en psychische zorg, maar het rapport
pleitte niet voor een vorm van 'financiele nazorg'. In het eindrapport sprak de
commissie niet over het bieden van een tegemoetkoming aan getroffenen.

Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
Tijdens het overleg naar aanleiding van het rapport diende volgens de Kamer de rol van
de overheid na een ramp vooral te moeten gaan richting een 'caring government'. Er

werd gerefereerd aan de manier waarop de Britse overheid omging met de ramp de
'Herald of Free Enterprise' van 6 maart  1987. Ook de Nederlandse overheid zou een
hechte betrokkenheid bij de nazorg aan de slachtoffers moeten tonen. Hierin zou een

goede en heldere voorlichting aan de slachtoffers centraal moeten staan en aandacht
589

geschonken moeten worden aan de sociale en financiele problemen. Bovendien
refereerde de PvdA aan wetenschappelijk onderzoek, waarin werd gesteld dat het
raadzaam zou zijn om een financieel noodfonds voor de lange termijn problematiek

589 Zie Kamerstukken 11,1 998-1999,26241 nr. 9, p. 57 en zie ook Handelingen IN, nr. 82, p. 4755.
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van de slachtoffers op te richten:90 Kamerlid van Gijzel (PvdA) vroeg aandacht voor

de financitle en psychosociale problemen van veel Bijlmerslachtoffers, die om die
reden het hoofdstuk niet konden sluiten. Van Gijzel diende hiertoe een motie in, die
met een meerderheid van stemmen werd aangenomen.591 Minister Borst kwam terug op

het pleidooi van Gijzel en wilde het door van Gijzel voorgestelde noodfonds positief
tegemoet treden en binnen het Kabinet gaan bespreken.

592

Uitvoeringsfase
Op 30 juni kwam het Kabinet met een brief aan de Tweede Kamer over de oprichting
van een noodfonds voor de slachtoffers van de Bijlmerramp. Het Kabinet was het593

eens met de Tweede Kamer dat de politiek niet voorbij mag gaan aan: "De medische,

sociale en financiEle problemen waarin sommigen, bewoners dn hulpverleners, als

gevolg van deze ramp nog verkeren." Bij de oprichting van het noodfonds wilde het
Kabinet ten aanzien van de procedurele regels aansluiten bij noodfondsen die zijn

opgericht ten tijde van de sillicose-problematiek en de aardbeving in Limburg, teneinde

objectiviteit en doelmatigheid te kunnen waarborgen. Het Kabinet stelde voor dat er

een stichting zou worden opgericht met een bestuur dat zal functioneren als een

zelfstandig bestuursorgaan.
594

Het Kabinet stelde van tevoren al vast dat de kring van gedupeerden zou moeten

bestaan uit bewoners en (al dan niet) vrijwillige hulpverleners die door de
Bijlmervliegramp zijn getroffen. Ook stelde zij vast dat er alleen een vergoeding wordt

geboden voor de opgetreden kosten als gevolg van medische, sociale en financi8le
problemen. Deze kosten dienen direct in causaal verband te staan met de ramp en niet

verhaalbaar te zijn op een verzekering of anderszins. De maanden daarna droeg een
595

interdepartementale stuurgroep zorg voor de oprichting van het noodfonds en om het
uitkeringsreglement op te stellen. Het fonds wordt het 'Hulpfonds gedupeerden

Bijlmerramp' genoemd.
596

Op 9 december 1999 werd de Stichting Hulpfonds gedupeerden Bijlmerramp
daadwerkelijk opgericht om een tegemoetkoming te geven aan de belanghebbenden. 597

Belanghebbenden waren de bewoners, bezoekers of hulpverleners die tengevolge van
de ramp in een vicieuze cirkel van financiele en psychosociale problemen terecht

waren gekomen en tengevolge hiervan kosten hadden gemaakt (art. 2). In de toelichting

590 Zie Kamerstukken II, 1998-1999-26241, nr. 9, p. 57 en zie ook Handelingen Il,nr. 82, p 4755.
591 Zie Handelingen TK 1998-1999, nr. 83, p. 4805-4890 en Kamerstukken Il, 1998-1999,26 241,

nrs.  16 en 26.
592 Zie Handelingen 11, 1999, nr. 83, p. 4838-4848 en Kamerstukken Ii, 1998-1999,26241 nr, 31.
593 Kamerstukken 11, 1998-99,26 241, nr. 31.
594 Het Kabinet noemt art. 29 lid 1 Comptabiliteitswet, waarbij een privaatrechtelijke rechtspersoon

wordt opgericht door de Staat.
595 Kamerstukken 11, 1998-99.26241, nr. 31, p. 2.
596 Kamerstukken 11. 1999-00, nr. 34.
597 Kamerstukken 11, 1999-00, nr. 38 en zie Stert, 26 januari 2000, nr. 18, p. 15.

167



Hoofdstuk 6

op art. 3 en 4 van de uitkeringsregeling werd vermeld dat het bedrag gezien diende te
worden als erkenning van ondervonden leed. Van de in totaal 2800 aanvragen werden
2380 inhoudelijk beoordeeld en uiteindelijk werden 1965 aanvragen gehonoreerd. Van
de 682 aanvragen voor een aanvullende uitkering werden er uiteindelijk 274
toegewezen, en aan hen werd gemiddeld €2500 uitgekeerd. Dit kwam neer op een
totaal toekenningspercentage van 40,3%. Voor 85 personen werd een persoonlijk598

plan opgesteld.

De Legionellose uitbraak

Inlichtingen- en onderzoeksfase
Er is geen onderzoek of extern onderzoek dat zich heeft uitgelaten over een financieel
gebaar naar de slachtoffers toe.

Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
Het Kamerlid Kant (SP) stelde in februari 2000 Kamervragen aan de Minister
betreffende een tegemoetkoming voor de getroffenen en nabestaanden van de
Legionella uitbraak. Uit het antwoord van de Minister werd duidelijk dat er op dat
moment overleg plaatsvond tussen de Consumentenbond en het Ministerie over de
schadeafwikkeling.

599

Uitvoeringsfase
Op 27 april 2000 berichtte de Minister over de (medische) nazorg en de resultaten van
medische inventariserende onderzoeken.600 Ook deed de Minister verslag van een
overleg dat plaatsvond tussen de Stichting Fonds Slachtoffers Legionella en de
Minister betreffende een financieel gebaar voor geleden immateriele schade aan de
getroffenen en nabestaanden.601 Op 18 februari 2000 besloot de Minister tot het bieden
van een financieel gebaar aan getroffenen en nabestaanden. Met het gebaar wilde de
Minister echter geen aansprakelijkheid erkennen voor de uitbraak: "Dit gebaar staat

geheel los van de aansprakelijkstelling van de Staat voor de uitbraak door de
Consumentenbond. De stichting stelde een uitkeringsreglement met een kring van

„602

gedupeerden en de vorm van de uitkeringen. De Minister stelde een bedrag beschikbaar

van € 910.000 (fl. 2 miljoen) voor de tegemoetkomingen en uitvoering van de
Stichting. De Minister verantwoordde de beslissing tot het doen van een financieel

gebaar met de motivatie dat het ging om een unieke gebeurtenis qua samenloop van

598 zie de bijlage van het CTRC rapport (2004).
599  Handelingen 11, 1999-00,687, p. 1509.
600  Kamerstukken 11, 1998-99,26442, nr. 14.
601  Kamerstukken II, 1998-99,26442, nr. 14, p. 7-8.
602 Kamerstukken 11, 1999-00,27094, nrs. 221  en 1, p.  1.
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omstandigheden het grote aantal slachtoffers, het onvoorzienbare karakter, het
schokkende emotionele effect en de grote publieke betrokkenheid.

Op 29 mei 2000 werd het uitkeringsreglement gepresenteerd.603 De regeling was

niet  subsidiair  van  aard. In totaal heeft het Fonds 172 uitkeringen toegekend  aan

slachtoffers, 132 aanvullende uitkeringen  en 18 uitkeringen aan nabestaanden  van

overleden slachtoffers.604 Bovendien kregen alle belanghebbenden een extra aanvullend
bedrag van fl. 1750 uitgekeerd. In totaal zijn er 20 bezwaren ingediend; 17 bezwaren

werden gegrond verklaard.

Vuurwerkramp Enschede

Achtergronden
Al bij de eerste brief van  16  mei  2000 kwam de Minister van BZK te spreken  over de

ontwikkelingen op het gebied van de nazorg. Van groot belang waren de uitlatingen
van Minister President Kok, die vlak na de ramp beloofde 'dat niemand slechter mocht

worden van de ramp'.605 Ten aanzien van de financiele afwikkeling wilde de Minister
eerst bezien in hoeverre bestaande vergoedingssystemen de schade konden opvangen,
zoals de private verzekering en particuliere rampenfondsen.606 Bovendien diende de

gemeente Enschede gebruik te maken van haar bevoegdheden om regelingen te creeren

op grond van de wetgeving betreffende de bijzondere bijstand.607

Het college van B en W creeerde vlak na de ramp een aantal noodregelingen,

gefinancierd door het rijk. De eerste vier regelingen vonden hun grondslag in art. 11 lid
1 ABW en waren bedoeld als financiEle noodvoorziening:
Twee financiale noodvoorzieningen geldig op 14 mei 2000; en op 15 en 16 mei
2000,

Een overbruggingsuitkering
De regeling was van toepassing voor slachtojfers uit de binnenring, waarbij een
eenmalige maanduitkering op basis van de ABW werd verstrekt. Voor de eerste drie
regelingen vond uiteindelijk geen machtiging tot cessie plaats, ze werden niet
verrekend met verzekeringen.

603 Kamerstukken 11, 1999-00, 7094, nrs. 221 A en 2. Zie ook Stcrt. 19 juni 2000, nr. 123, p. 11 e.v.
Zie voor de regeling par. 6.3.

604 Bij de Legionella epidemie vielen 32 doden en meer dan 200 gewonden. Het aantal
tegemoetkomingen aan nabestaanden steekt aftegen het aantal doden.

605 Onderzoeksrapport Commissie Oosting (2001), p. 190.
606  Kamerstukken 11, 1999-2000,27157, nr. 1.
607 Idem.
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Een regeling voor de kosten van de uitvaart
De uitkering bedroeg € 4538 Voor deze regeling vindt machtiging tot cessie plaats met

verzekeringsmaatschappijen. Ook de reis- en verblijjkosten van familieleden in het
kader van de uitvaart werden vergoed tot een maximum van € 227 per persoon.

Een noodregeling voor zelfstandigen
Ondernemers kregen naar uitkeringsprincipes van het Bijstandsbesluit zegstandigen
gedurende 3 maanden een uitkering terzake van levensonderhoud. Daarnaast werden.

los van de ABW de volgend regelingen gecre8erd, die wei waren gebaseerd op de
uitkeringen op basis van de ABW: a) Een regeling ter vergoeding van kleedgeld; b) een
regeling ter vergoeding van eerste kosten en c) een regeling inrichtingskosten voor de

vervangende/tijdelijke woning.
De regelingen waren van toepassing op mensen wier woning volledig verwoest of

blijvend onbewoonbaar was verklaard, voor mensen wier woning dusdanig werd
beschadigd dat zij naar op middellange termijn. maar niet binnen zes weken konden
terugkeren en voor mensen wier woning binnen zes weken na de ramp weer
bewoonbaar was.

Een huitrcompensatieregeling en een onthe#ing voor de gemeentelijke belastingen

De huurcompensatieregeling liep voor de periode van 3 jaar of 2 maanden. Tevens
was  een financiile bijdrage mogelijk voor de aankoop van een andere woning.

Op 14 juni 2000 bericht de staatssecretaris van justitie over de gefinancierde

rechtsbijstand aan de slachtoffers van de Vuurwerkramp Enschede die serieuze schade
lijden als gevolg van de ramp. Er komt een commissie die toeziet op de aanvragen voor
kosteloze rechtsbijstand. Op 26 juni 2000 werd door de gemeente Enschede een608

Commissie Financiele Afwikkeling (CFA I) ingesteld, onder leiding van dhr. van Lidth
de Jeude, die zich diende te buigen over tegemoetkomingsregelingen aan de
getroffenen. Op grond van dit advies kwamen de volgende regelingen tot stand:

Een inboedelregeling voor alle getroffen bewoners uit Enschede:
Hierbij       werd       onderscheid       gemaakt       tussen       verzekerden       en       niet-verzekerden:

onderverzekerden ontvingen 65% van het verschil tussen de getaxeerde waarde van de

inboedel en de uitkering van de verzekeringsmaatschappij. Zij die niet verzekerd
waren, ontvingen 65% van de getaxeerde waarde. Voor schade die al vergoed werd
door verzekeringen, vond geen vergoeding plaats.

608 Kamerstukken II, 1999-2000,27157, nr. 4.
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Een regeling onkosten buitengewone omstandigheden particulieren (080-regeling);

Deze regeling verving de eerdere noodregelingen en was bedoeld voor de vergoeding
van kosten die gemaakt werden voor verhuizingen, de vervanging van de inboedel en
de schade aan persoonlijke bezittingen. De regeling kende vaste bedragen voor
verschille,ide categoriein bewoners. Er vond geen verrekening met de particuliere
verzekeringen van de getrojfenen plaats.

Een cascoregeling voor beschadiging aan motorrijtuigen die vernietigd of
beschadigd zijn door de ramp;
Niet-verzekerden kregen de dagwaarde van hun total loss verklaarde voertitig vergoed

met  een  minimum  van  €  681,75,   of een  vergoeding  van   herstelschade.   Verzekerden

kregen slechts een vergoeding, indien hun verzekering een bedrag uitkeerde voor een
total loss verklaard voertuig dat lager was dan € 681,75. Ook herstelschade werd
vergoed.

Een regeling tegemoetkoming opruimingskosten voor het opruimen van restant
inboedels;
De uitkering vond direct plaats aan het opruimingsbedrijf tot een maximum van €
200.000.

Een regeling vergoeding kan,peenvagens, aanhangwagens en pleziervaartuigen; De
regeling kende een maximale totaalvergoeding. Voor deze regeling vond verrekening

met verzekeringen of eerder uitgekeerde  bedragen van de  regelingen  plaats.

Een regeling voor ondernemingen
De regeling gold voor levensvatbare ondernemingen en wordt gefinancierd door het
ministerie van Economische Zaken. De regeling bood een tegemoetkoming voor de

materiele zaakschade, winstderving, vermogensachteruitgang, de kosten voor
deskimdigenbijstand en de wettelijke rente. Ik ga hier niet nader op in, omdat mijn
focus op de particuliere slachto#ers ligt

Een regeling kostenvergoeding voor de buitenste ring.
De regeling voorzag in een standaardtegemoetkoming van € 200 tot € 700 aan
particuliere bewoners van de buitenste ring.

Inlichtingen- en onderzoeksfase
De onafhankelijke onderzoekscommissie Oosting liet zich in haar eindrapport
uitgebreid uit over de financiele afwikkeling van de ramp. Hoewel de commissie lof
uitsprak voor de snelheid en de toereikendheid van de regelingen van het eerste uur,

ging de commissie in op de wenselijkheid van aanvullende regelingen voor de kring
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slachtoffers met ernstig fysiek letsel, psychotrauma en de nabestaanden van overleden

getroffenen.
609

Opvallend genoeg legde de Commissie Oosting een verbinding tussen de
medeverantwoordelijkheid van de rijksoverheid bij de verwezenlijking van de ramp en
de rol van de overheid in de financiEle afwikkeling: m De Commissie boog zich daarna
over de vraag, of voor mensen met (ernstig) lichamelijk letsel - en daaruit mogelijk ten
gevolge hebbende inkomensschade -, mensen met psychotrauma en nabestaanden en
mensen met psychisch leed mag en kan worden volstaan met een verwijzing naar de
burgerlijke rechter. De Commissie concludeerde dat hier nog een taak lag voor de
overheid.

Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
In reactie op het rapport Oosting besteden vrijwel alle partijen aandacht aan de
financiEle positie van de slachtoffers.611 Op 26 april 2001 werd de Motie Wagenaar
ingediend en aangenomen, die ertoe diende om de Commissie Financiale Afwikkeling
I voorstellen te laten doen over de vergoeding van vervolgschade, waaronder
letselschade. In februari 2002 bracht de CFA II advies uit over aanvullende612

tegemoetkomingsregelingen. In een briefaan de Tweede Kamer liet de Minister weten
dat er - mede gezien de motie van Wagenaar - zou worden ingegaan op het advies van
de CFA II en dat de overheid geld ter beschikking zou stellen. 613

Uitvoeringsfase

De volgende regelingen werden gecreterd en uitgevoerd door het Rijk: a) Een regeling
tegemoetkoming kosten en inkomensderving bij ziekte, indien deze het gevolg is van
de ramp614 en b) een regeling tegemoetkoming schade bij functionele invaliditeitdis en

616
c) een regeling voor nabestaanden.

Regeling tegemoetkoming kosten en inkomensderving bij ziekte
De regeling bood a) een tegemoetkoming voor de kosten die een slaclitoffer moest
maken tengevolge van door de ramp opgelopen letsel, die niet op andere wijze werden
vergoed en b) een tegemoetkoming voor loon- en inkomensderving. Voor wat betreft

609 Rapport Oosting (2001), deel C, p. 194-195
610 Zie verder paragraaf 9 van dit hoofdstuk.
611

Handelingen 11 2000-2001, nr. 71, Tweede Kamer, pag. 4684-4716.
612 Kamerstukken Il, 2000-2001,27 157, nr 29 en Handelingen 11 200/01, nr. 73, p. 4866.
613 Kamerstukken It, 2001-2002,27157, nr. 47, Niet-dossierstuk 2001-2002, BZK 0200249, Tweede

Kamer, niet-dossierstuk 2001-2002, BZK 0200249, Tweede Kamer.
614 Stcrt 3 april 2002, nr. 64, p. 32.615 Stcrt. 3 april  2002, nr.  64, p.  31.
616 Stcrt. 3 april 2002, nr. 64, p. 33.
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onderdeel a  gold  dat de getroffene eerst recht op  een  vast bedrag (eerste schijf van €
500)  had.  De kosten die de eerste schijf overtrojfen  kwamen  in aanmerking voor een
maximum bedrag uit de tweede schijf (maximaal € 5000 met daarbinnen een maximum
van € 2000 voor huishoudelijke kosten), voor de werkelijk gemaakte kosten. Het ging
om kosten van huishoudelijke hulp. kinderopvang, eigen bijdrage thuiszorg, niet-
medische kosten in verband met een opname in zorginstellingen in Nederland, Belgii
of Duitsland, (€ 30 per dag), medische kosten, reiskosten voor medische
behandelingen, kosten van medische hulpmiddelen, kosten van voorzieningen op grond
van de Wvg en de kosten van tandheelkundige behandeling. Tevens werden college- of

schoolgeld voor de periode van 1 opleidingsjaar vergoed, indien studievertraging
aantoonbaar was veroorzaakt door de ramp.

Voor wat betreft onderdeel b gold dat een tegemoetkoming kon worden gegeven

voor  het  eerste  jaar  dat  de  getroffene  ziek  was  (tussen   13  mei  2000  en  31   december
2001).   De   tegemoetkoming   liep   maximaal   52   weken   en   minimaal    10   aangesloten

werkdagen. De hoogte van de tegemoetkoming voorzag in het verschil van het
ontvangen loon in het eerste jaar van de ziekte en het paste loon over het jaar
1998/1999. In de tegemoetkoming werd rekening gehouden met overwerkvergoedingen

en ploegendiensttoeslagen, indien deze een vast bestanddeel van het salaris inhouden.
Getrojfenen die op basis van de ondernemersregeling een vergoeding van
bedrijfsschade ontvingen, kwamen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in

onderdee! b. Ook zelfstandige ondernemers hadden recht op een 52-weekse, integrale
inkomenssuppletie.

617

Een  regeling  tegemoetkoming schade bijfunctionele  invaliditeit
De tegemoetkoming vond plaats voor lichamelijk en psychisch letsel (indien dit
psychisch letsel belemmerend is voor het functioneren in het dagelijks leven). De
uitkering werd berekend op  basis  van defunctionele  invaliditeit en was  niet  afhankelijk
van het inkomen. Dit betekende dat ook personen zonder inkomen in aanmerking
kwamen voor een tegemoetkoming. De commissie liet zich voor de regeling inspireren

door de uitkeringen op basis van een sommenverzekering. De hoogte van de618

uitkering vond plaats op basis van een percentage van de functionele invaliditeit van
een basisbedrag van €  120.000.  De regeling voorzag niet in maatwerk,  getroffenen met
vergelijkbaar letsel werden gelijk behandeld.

Een regeling voor nabestaanden
De regeling was bedoeld voor weduwen en weduwnaars, wezen en hal»ezen en bood
voor de weduwen en weduwnaars  een eenmalige uitkering van maximaal €  120.000 en
een periodieke uitkering. afhankelijk van de leeftijd. die aanvulde tot maximaal 70%

617 Stcrt. 3 april 2002, nr 64, p. 31.
618

Eindrapport CFA 11, januari 2002, p. 54-55. Zie Kamerstukken Il, 2001-2002,27 157, nr. 47.
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van het weggevallen inkomen. Aan wezen en hal»ezen werd tot hun 21' levensjaar een

maandelijkse uitkering gedaan, die op een vast bedrag van € 70 was gesteld.
Tot slot werden onderstaande aanvullende regelingen gecreeerd, hier ga ik niet nader
op in: Een ondernemersregeling voor kunstenaars en zorginstellingen en een regeling
voor stichtingen en verenigingen.

Het Rijk stelde € 122,5 miljoen ter beschikking voor de wederopbouw van de wijk
Roombeek. Binnen dit budget cre8erde de gemeente nog een 'opstalschade
particulieren regeling' en een 'opkoopregeling woningen'. Daarnaast creiferde zij voor
terugkerende bewoners naar de wijk een vervolg op de OBO regeling voor
particulieren (de OSO regeling), een huurcompensatieregeling, een potten- en
pannenregeling en een verhuiskostenregeling.

De Nieuwjaarsbrand te Volendam

Achtergronden
De gemeente Edam-Volendam cre8erde vlak na de ramp 8 tijdelijke regelingen voor de

slachtoffers ter bescherming van de bestaanszekerheid en ter vergoeding van
letselschade:

Tijdelijke bijdrageregelingen van de gemeente
1) Tijdelijke bijdrageregeling tegemoetkoming begrafeniskosten slachto#ers caRbrand
Volendam van maximaal € 4084:
2)   Tijdelijke  bijdrageregeling  tegemoetkoming  zelfstandigen:
3) Tijdelijke bijdrageregeling tegemoetkoming reis en verblijfkosten naasten
slachtojTers cafebrand Volendam;
4) Tijdelijke bijdrageregeling tegemoetkoming onkosten naasten slachto#ers cafdbrand
Volendam:
5) Tijdelijke bijdrageregeling tegemoetkoming gederfde looninkomsten naasten
slachtoffers caRbrand Volendam.
De gemeente wilde met deze eenmalige tegemoetkomingsregelingen bereiken dat

slachtojfers en betrokkenen niet direct met de nadelige financiile gevolgen van de
ramp werden geconfronteerd. De regelingen kwamen te vervallen met de inwerktreding
van de CFA II regelingen. De regelingen waren van toepassing op slachto#ers die

tengevolge van de brand lichamelijk letsel opliepen, waarvoor opname in een
ziekenhuis of revalidatiecentrum noodzakelijk was. De betrokkenen waren bloed en
aanverwanten in de eerste graad. De regelingen waren subsidiair van karakter en ook
diende een akte tot cessie te worden ondertekend. De regelingen voorzagen in een

hardheidsclausule, waarbij afgeweken kon worden van de regeling.
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Ook de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsband Volendam (SSNV) cre8erde een aantal

regelingen voor de slachtoffers:

SSNV Regelingen
1)  Regeling  met   betrekking  tot  aanvullende  bijdragen   in  de  kosten  van  voorzieningen,

hulpmiddelen en overige verstrekkingen door de SSNV. 2) Besluit geringe
vergoedingen:
2) Regeting in verband met het verstrekken van een aircovoorziening door de SSNV

Regeling (herziene)
3) Een eenmalige uitkering door de SSNV aan de slachto#ers van de Nieuwjaarsbrand
te Volendam

4) Regeling uitkering door de SSNV aan de ouders van een overleden slachtoffer
Nieuwjaarsbrand Volendam van maximaal € 9076,- per ouderpaar.
De regelingen waren van toepassing op 'slachto#ers die bij de Nieuwjaarsbrand
aanwezig waren en direct dan wel indirect tengevolge van de brand lichamelijk en/of
psychisch    letsel    opliepen'.    De    slachtojfers    dienden    een   medische   verklaring    te
overleggen en zich aan te melden bij de SSNV. De uitkering hing af van het aantal

opnamedagen in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum. De regelingen waren
bedoeld als voorschot en er werd een akte van cessie opgemaakt. Er werd geen
terugvordering geEist. indien de latere uitkering lager was dan het voorschot van de

SSNV. Buiten deze regelingen om, deed de SSNV daags na de brand aan ieder
slachto#er een tegemoetkoming van € 227.

Inlichtingen- en onderzoeksfase
De Commissie Onderzoek Caf6brand Nieuwjaarsnacht 2001 (hierna Commissie

Alders) merkte noch in haar tussenrapportage, noch in haar eindrapportage van 21 juni
2001 iets op over de financiEle regelingen.619 In april 2001 werden door Kamerlid de
Wit vragen gesteld over de financiale steun van de rijksoverheid aan de getroffenen.

620

In een antwoord op de Kamervragen stelde de Minister dat er voor de financiEle
afwikkeling van de Vuurwerkramp door het Rijk € 18.151.208,64,- direct ten behoeve

van de slachtoffers zou worden vrijgemaakt.

Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
In het Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de
onderzoekscommissie Alders zou het Kabinet geld vrijmaken voor een donatie aan de

Nederlandse Brandwondenstichting en de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand

619 Het rapport gaat ten aanzien van de nazorg enkel in op de geneeskundige zorg en de
bevolkingszorg. Zie het eindrapport Alders (2001), p. 280-375. Het eindrapport is te downloaden

op <www.nbdc.nl>.
620

Kamervragen met antwoord 2000-2001, TK nr. 1227.
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Volendam. In oktober 2001 werd een Motie ingediend om te voorkomen dat de621

tegemoetkomingen voor letselschade niet in mindering zouden worden gebracht op de
bestaande uitkeringen.622 In reactie op de motie werd de CFA II, die ook werd ingesteld
naar aanleiding van de Vuurwerkramp, gevraagd om advies uit te brengen over
eventueel aanvullende regelingen voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand. In dit
advies vroeg de Commissie zich af het Kabinet nog een rol voor zichzelf zag
weggelegd om slachtoffers schadeloos te stellen, zeker met het oog op mogelijke
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente Edam-Volendam.623 De CFA
adviseerde tot een centrum voor reYntegratie en nazorg, vergoeding van onder en
onverzekerde kosten en een eenmalige tegemoetkoming bij functionele invaliditeit. In
een brief aan de Kamer liet de Minister weten, mede naar aanleiding van de Motie
Wagenaar en de adviezen van de CFA II van januari 2002, bereid te zijn om het advies

op te volgen.
624

Uitvoeringsfase
Naar aanleiding van het advies van de CFA II kwamen de volgende regelingen tot
stand:

CFA II Regelingen
6251) De regeling tegemoetkoming in kosten Nieuwjaarsbrand Volendam    en

2) De regeling tegemoetkoming financiile gevolgen in verband met functionele
626

invaliditeit Nieuwjaarsbrand Volendam

De regeling tegemoetkoming in kosten Nieuwjaarsbrand Volendam
De eerste regeling was subsidiair van aard; directe getrojfenen met blijvend
lichamelijk/psychisch letsel kwamen in aanmerking voor een vergoeding. Hierbij moet
gedacht worden aan een tegemoetkoming voor o.a. onverzekerde of onverhaalbare

medische kosten, reiskosten, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, kinderopvang,
vergoeding voor verhoogde verzekeringspremies van      de

arbeidsongeschiktheidsverzekering, vergoeding van collegegelden bij studievertraging
en de kosten van psychosociale opvang

De regeling tegemoetkoming jinanciZIe gevolgen in verband met functionele
invaliditeit Nieuwjaarsbrand Volendam

621
Kamervragen met antwoord 2000-2001, nr. 1519 en Kamerstukken H, 2000/01, 27575, nr. 5, p.
42.

622 Kamerstukken 14 2001/02, 27575, nr. 7,
623 Kamerstukken ll, 2000-2001,27575, nr. 6, p. 44-45.
624 Kamerstukken 11, 2001/0227575, nr. 18.
625 Stcrt. 28 februari 2003, nr 42, p. 14.
626 Stcrt. 28 februari 2003, nr 42, p. 15.
176



Politieke verantwoording na rampen

De tweede regeling voorzag in een eenmalige uitkering. afgestemd op het verlies van
functionele invaliditeit tengevolge van de brandwonden. De regeling kon worden
aangevraagd door de getrofTene zelf of door de le graads bloedverwant van een
overleden slachto#er. De tegemoetkoming werd uitgedrukt in een percentage van
functionele invaliditeit tot een maximum van € 150 000. Er werden voor deze
regelingen meer financiin beschikbaar gesteld dan voor de regeling terzake van de

Vuunverkramp,  mede doordat het ging om slachtojfers onder de  18 jaar.  De regeling
kende een hardheidsclausule.

De regelingen werden uitgevoerd onder mandaat van de gemeente uitgevoerd door
de daartoe opgerichte stichting Uitvoeringsorgaan Personenschade Nieuwjaarsbrand.
Deze regelingen werden gefinancierd door het Rijk en opgesteld door de genteente
Edam-Volendam. Voor de eerste regeling werd € 3,6 miljoen vrijgemaakt en voor de
tweede regeling € 17,3 miljoen. Voor de uitvoering van de regelingen kwam een
bedrag vrij van € 4,2 miljoen. De rechtvaardiging voor de regelingen zocht men in de
maatschappelijke solidariteit naar de jonge slachtolfers toe, het ging om scholieren,
waarvoor geen sociale voorzieningen bestonden om het gederfde toekomstperspectief

te compenseren.

Overige activiteiten
De regelingen werden in januari 2007 ten einde gebracht. Daarnaast stelde Provinciale
Staten een bedrag beschikbaar voor extra herscholingskosten van getroffenen op lange

termijn en een activiteitenbudget voor de getroffenen. Ook werd een bijdrage geleverd
aan het Fonds Woonvoorzieningen voor slachtoffers. De Nederlandse

Brandwondenstichting vergoedde de reis- en verblijfkosten van naaste familieleden
voor slachtoffers die in buitenlandse ziekenhuizen verbleven. De stichting droeg ook
zorg voor de aanlevering van tolken, indien dit noodzakelijk was.

Na de Schipholbrand
Tot slot heeft de overheid kennelijk een ad-hoc financiele tegemoetkoming gegeven

aan de slachtoffers van de Schipholbrand van 2005, deze beslissing lijkt buiten rechte

te zijn verlopen, er zijn geen gegevens over beschikbaar in de parlementaire stukken. 627

Er werd - zo moet uit de landelijke pers worden vernomen - een tegemoetkoming
geboden voor smartengeld ten bedrage van €1750. De materiele schade werd vergoed

tot €100 per slachtoffer. Ook zou het kabinet per individueel geval bekijken of en in

627 Zie de berichten uit de Volkskrant, Trouw en van het betrokken advocatenkantoor:   18 juli 2007:
<http.//www.volkskrant.ni/binnenland/article445800.ece/
Smartegeld_slachtoffers_Schipholbrand>, zie ook
<http://www.trouw.nt/laatstenieuws/laatstenieuws/article753694.ece/Smartengeld_Schipholbrand
is een_fooi> en <http://www.sapadvocaten.nl/20070718-letselschadenieuws-smartengeld-

slachtoffers-schipholbrand.php>.
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hoeverre er sprake was van opgetreden arbeidsongeschiktheid, zodat ook hier een
financitle tegemoetkoming voor kon worden geboden. De advocaat van de slachtoffers
vond de opstelling van de overheid in beginsel te waarderen, maar wees de beslissing

over de hoogte van de genormeerde tegemoetkomingen van de hand, omdat de
slachtoffers zo ten onrechte over een kam werden geschoren.

6.7.2   Evaluatie:  de  invioed van  de fasen van  verantwoording

6.7.2.1 Inlichtingen-  en onderzoeksfase

In de onderzoeks- en inlichtingenfase doen de meeste onderzoekscommissies geen
uitspraken over het aanbieden van een financiale tegemoetkoming. Dit gebeurde wel - en

zeer expliciet - in het eindrapport van de commissie Oosting. Hierin trok de commissie
zelfs een verband tussen het doen van aanvullende tegemoetkomingen en de
medeverantwoordelijkheid van de overheid voor de verwezenlijking van de ramp.628 Ook

werd na de Vuurwerkramp overgegaan tot de instelling van een speciale commissie die zich
moest buigen over de financitle afwikkeling. Na de Nieuwjaarsbrand werd ook overgegaan
tot het instellen van een commissie, die zich diende te buigen over aanvullende financi8le
tegemoetkomingen. Na de Schipholbrand is het m.i. niet duidelijk geworden hoe de
overheid besloot tot het geven van een tegemoetkoming aan de getroffenen.

6.7.2.2 De debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering

Naar aanleiding van de onderzoeksrapporten ontstond politiek debat over de financitle
afwikkeling van de rampen. In de debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering is

duidelijk dat het initiatief tot het creeren van regelingen lag bij de Tweede Kamerleden;
door middel van moties werd gepleit voor financiBle tegemoetkomingen. Dit gebeurde na

de Bijlmerramp, de Legionellaramp en ten aanzien van de aanvullende regelingen na de

Vuurwerkramp en de caftbrand Volendam

6.7.2.3 Uitvoeringsfase

De toezeggingen van het Kabinet werden waargemaakt; in alle gevallen zijn financi8le
regelingen tot stand gekomen ten behoeve van de slachtoffers van de Bijlmerramp, de
Legionella epidemie, de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand. De gemeente speelt vooral
een rol bij de totstandkoming van de regelingen van 'het eerste uur'.

628 Zie ook paragraaf 8.
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6.7.3 Evaluatie: de regelingen onderling vergeleken

6.7.3.1  Rechtvaardiging van de regelingen

Alle regelingen kennen 6tn centrale grondslag; op basis van de nationale solidariteit biedt

de overheid onverplichte tegemoetkomingen, die losstaan van civielrechtelijke
overheidsaansprakelijkheid. De tegemoetkomingen worden geen van allen gebaseerd op het

erkennen van gemaakte politiek-bestuurlijke fouten. Dit betekent dat, vanwege het
onverplichte karakter, geen enkele regeling een recht op volledige schadeloosstelling geeft.

De regeling voor de Legionella slachtoffers was niet subsidiair van aard, de
tegemoetkoming werd los van eventuele verhaalsmogelijkheden binnen het
aansprakelijkheidsrecht uitgekeerd.

6.7.3.2 Kring van gerechtigden

In deze paragraaf ga ik enkel in op de kring van gerechtigden bij de
tegemoetkomingsregelingen voor personenschade, die werden gecreterd door de
Rijksoverheid:

•   De gerechtigden voor een bijdrage na de Bijlmerramp waren op grond van artikel 2 van de
Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp: "Als belanghebbende in de zin van
deze regeling wordt beschouwd de natuwlijke nog in leven zijnde persoon, in het bezit van de
Nederlandse nationaliteit of van een geldige verblijfstitel. die: a. Ten tijde van de ramp
woonachtig was binnen het referentiegebied, danwel b. ten tijde van de ramp als bezoeker of
anderszins  aanwezig  was  binnen  het  referentiegebied,  danwel  c.  als  vrijwillige  of professionele
hulpverlener werkzaam  is  geweest  in  relatie  lot de  ramp."  De gedupeerden dienden  aan  te tonen
dat zij in relatie tot hun psychosociale problemen drukkende uitgaven hadden gedaan.
•    De gerechtigden op een aanspraak uit het Fonds Slachtojfers Legionella epidemic waren op
grond van art. 2 van de Uitkeringsregeling Fonds Slachto#ers Legionella-epidemie
belanghebbende: "Een belanghebbende m de zin van deze regeling is de natuurlijke nog in leven
zijnde  persoon die:  a)  De  Westfriese  Flora  in   1999  te  Bovenkarspel  heeft  be:ocht  in  de  periode
19  tot  en  met  28  februari   1999  of daar   in  voornoemde  periode  op  professionele  of vrijwillige
basis  werkzaam  was,  b)  waarvan  aannemelijk  is  dat  hij  door  dit  bezoek  of deze  werkzaamheden
besmet is geraakt met Legionella pnetimophila en ten gevolge hiervan een legionella pneunomie
heeft doorgemaakt." Artiket  5 van de  Uitkeringsregeling Fonds  SlachtojJers  Legionella-epidemie
geeft de criteria voor een aanspraak aan nabestaanden van een overieden slachtoffer: "Indien
een persoon aan de in artike! 2 onder sub a en b genoemde eisen voldeed en als gevolg van de
daar   bedoelde   besmetting   met   legionella   pneumophila   in   1999   is   overleden,   dan   kan   a)   de
echtgenoot of eclitgenote of b) de persoon met wie men een gemeenschappelijk huishouden
voerde  ten  tijde van de  Westfriese  Flora,  een  tegemoetkoming  ontvangen  van  in  totaaljl.  10.000.
2. Per overleden persoon als bedoeld in het eerste lid wordt in totaal maximaa! jl. 10.000
uitgekeerd."
•  Voor een bijdrage op grond van de regeling ter Regeling tegemoetkoming in kosten en
inkomensderving bij ziekte Vuunverkramp Enschede kwamen in aanmerking: "a) De getro#ene,
die in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit of ten tijde van de ramp als vreemdeling op
grond van artike! 8 van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig in Nederland verbleef: of b) de
rechtsoppolgers  onder  algemene  titel  van  de   in  sub  a  genoemde   getroj»ne."   De   gedupeerde

179



Hoofdstuk 6

diende op grond van art. 4 van de regeling aannemelijk te hebben gemaakt dat hij op medische
indicatie  kosten  heeft  gemaakt  in  verband  met  verzorging  en/of behandeling  van  zijn  letsel.
•      Ten aanzien  van  de  Regeling tegemoetkomingfinanci2le  gevolgen  in  verband  met functionele
invaliditeit Vuurwerkramp Enschede waren de belanghebbenden op grond van art.2: "Voor een
tegemoetkoming op grond van deze regeling komen slechts in aanmerking: a) De getrofTene. die
in  het  bezit  is  van de  Nederlandse  nationaliteit  of ten  tijde van de ramp  als vreemdeling op  grond

van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig in Nederland verble« of b) de
rechtsopvolgers  onder  algemene  titel  van  de  in sub  a  genoemde  getrojJene. "  Art.  3  bepaaide
echter:   " De  in  artikel  2  sub  b  genoemde  gerechtigde  treedt  niet  in  de  rechten  van  de  getroffene.
indien en voor zover hij aanspraken kan doen gelden op een tegemoetkoming uit hoofde van de
door de Stichting Nationaal Rampenfonds vastgestelde 'Regeling tegemoetkoming nabestaanden
Vuurwerkramp Enschede'. De gedupeerden dienden op grond van art. 4 blijvend letsel (naar
medische  normen vast  te stellen  lichamelijke  of psychische kwetsing,  aantasting of verwonding
die naar het oordeel van medische deskundigen van blijvende aard is) le hebben kreeg hij een
recht op een tegemoetkoming.
• De gerechtigden voor een aanspraak op grond van de Regeling tegemoetkoming
nabestaanden Vuurwerkramp Enschede waren op grond van art. 2 als volgt: Van deze regeling
komen slechts in aanmerking nabestaanden die: a) In het bezit zijn van de Nederlandse
nationaliteit of ten tijde van de ramp als vreemdeling op grond van artike! 8 'van de
Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig in Nederland verbleven,  en b) - jinancieel  (mede)ajhankelijk
waren van  de  overledene en door diens  overlijden aantoonbare materiele  schade  lijden:  of -  niet
financieel (mede) ajhankelijk waren van de overledene, maar als gevolg van diens overlijden
kosten (hebben) moeten maken voor de opvang en verzorging van minderjarige kinderen en/of
voor huishoudelijke hulp: of - halfwees zijn geworden doordat een der ouders als direct gevolg
van de ramp is omgekomen, en c) overigens voldoen aan het gestelde in deze regeling. De
gerechtigden dienden op grond van art. jinancied (mede-) afhankelijk te zijn van de overledene
en door diens overlijden aantoonbaar materiele schade te lijden: of indien zij niet jinancieel
onafhankelijk waren, maar welk konden aantonen dat zij door het overlijden kosten hebben
moeten maken voor de verzorging en opvang van minderjarige kinderen of kosten hebben
moeten maken voor huishoudelijke hulp.
•   Artike! 2 van de Regeling tegemoetkoming in kosten Nieuwjaarsbrand bepaak dat gerechtigd
tot een bijdrage zijn. "Slechts in aanmerking komen:  Getrolfenen en naasten. die in het bezit zijn
van  de  Nederlandse  nationaliteit  of ten  tijde van de ramp als  vreemdeling  op  grond van artike!  8
van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig in Nederiand verbleven. Onder getro#enen en
naasten wordt mede verstaan  rechtsopvolgers onder algemene titel."
•    De belanghebbenden voor de Regeling tegemoetkoming financiile gevolgen in verband met
functionele    invaliditeit    Nieuwjaarsbrand    Volendam    waren   op   grond   van   art.    2:     "Voor   een
tegemoetkoming op grond van deze regeling komt slechts in aanmerking de getrolIene die in het
bezit  is  van de  Nederlandse  nationaliteit of ten  tijde  van de ramp als vreemdeling  op  grond van
artike! 8 van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig in Nederland verbleef. "

Het is opvallend dat een belanghebbende bij nagenoeg alle regelingen - uitgezonderd de
tegemoetkoming voor Legionella slachtoffers - vereist dat men Nederlander is, of
rechtmatig in Nederland verblijft. Om voor een uitkering van het Schadefonds
Geweldsmisdrijven in aanmerking te komen, is de Nederlandse nationaliteit of een
rechtmatig verblijf namelijk niet noodzakelijk. De regeling Hulpfonds Gedupeerden
Bijlmerramp werd echter wei van toepassing verklaard op de illegaal in Nederland
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verblijvende slachtoffers, die na de Bijlmerramp in de gelegenheid werden gesteld om voor
een geldige verblijfstitel in aanmerking te komen. 629

Ten aanzien van de kring van gerechtigden wordt - behalve bij de regeling ten
behoeve van de slachtoffers van de Bijlmerramp - ook aan nabestaanden een

tegemoetkoming geboden.

Ten aanzien van de tegemoetkoming voor functionele invaliditeit bij de regelingen

van de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand valt op dat deze niet afhankelijk werden

gesteld van het verdienvermogen van de getroffene,  of de financiele draagkracht.

6.7.3.3 De voor vergoeding in aanmerking komende schade

De regelingen varieren sterk qua vergoedbare schadeposten, de hoogte van de
tegemoetkomingen en eisen die worden gesteld aan de kring van gerechtigden. Dat heeft

niet alleen met de aard van de schade te maken, maar ook met de overige

vergoedingsmogelijkheden. De schade na de Bijlmerramp werd voor slachtoffers binnen de

zone of danger volledig vergoed door de aansprakelijke partijen El Al en Boeing. Voor

slachtoffers die daarbuiten vielen, werd de regeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp

opgezet.
Tengevolge van de Legionella epidemie werd er enkel personenschade geleden. De

Legionella slachtoffers hadden civielrechtelijke verhaalsmogelijkheden ten opzichte van de

whirlpool-standhouders. Aangetekend moet wel worden dat de dekking op de630

aansprakelijkheidsverzekeringen van de beide standhouders bij lange na niet toereikend

was voor de nabestaanden van de 32 overleden slachtoffers en de meer dan 200 zieke

slachtoffers.
De schade na de Vuurwerkramp Enschede betrof zowel zaak- en

bedrijfseconomische, als personenschade. De zaakschade kon voor een groot deel worden

afgewenteld op de private verzekeraars van de gedupeerden (60% was verzekerd). De
cafdbrand Volendam zorgde voor aanzienlijke personenschade, mede gezien de aard van
het letsel en de jonge leeftijd van de slachtoffers. Deze slachtoffers hadden ook

verhaalsmogelijkheden op de aansprakelijke partijen (de caf6 eigenaar en de gemeente

Edam-Volendam).
Bij de schadeafwikkeling van de Bijlmerramp en de Legionella epidemie werd door

de overheid een tegemoetkoming gegeven voor immateriEle schade. Het Legionellafonds

bood een tegemoetkoming van € 1815 en aanvullend een bedrag voor € 1820 indien de

slachtoffers meer dan 48 uur waren opgenomen in het ziekenhuis. De nabestaanden hadden

recht op een tegemoetkoming van € 4450. Het Bijlmerfonds bood € 1815 met een

629  Zie Raad van State, 13 november 2002, LJN 200201831/1, AF0295,  r.0.2.3.2. Het ging in hoger

beroep om een illegaal in Nederland verblijvend slachtoffer van de Bijlmerramp, die zich niet had
aangemeld voor een geldige verblijfstitel.

630 Zie hoofdstuk 4.
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maximum bedrag van € 9529. Het Legionellafonds bood ook aan nabestaanden een
tegemoetkoming voor hun leed. De overheid bood echter geen regelingen voor functionele
invaliditeit, overlijdensschade of een tegemoetkoming van gemaakte medische kosten.

De slachtoffers en nabestaanden van de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand
konden aanspraak maken op een tegemoetkoming van zaak- en inboedelschade, een
tegemoetkoming voor verhuiskosten, een huurcompensatieregeling, een tegemoetkoming
voor functionele invaliditeit, overlijdensschade en gemaakte medische en aanverwante
kosten. Bijzonder is dat de door de SSNV gefinancierde en opgestelde regeling een
tegemoetkoming voor ajIectieschade bood aan de ouders van een overleden slachtoffer. Er
werd per ouderpaar een bedrag van maximaal € 9076 uitgekeerd.

Geconcludeerd kan worden dat de regelingen na de Vuurwerkramp en de
Nieuwjaarsbrand daadwerkelijk rekening hielden met de financiele positie van de
slachtoffers. De regelingen na de Bijlmerramp en de Legionella epidemie steken daar schril
bij   af Ten aanzien   van de slachtoffers   van   de Bij Imerramp geldt echter, dat slachtoffers
binnen de 'zone of danger' volledig schadeloos zijn gesteld door El AL En Boeing, die ook
over de financiele middelen beschikte om deze schadevergoedingen uit te keren. De
slachtoffers van de Legionella epidemie zijn niet daadwerkelijk financieel geholpen, hun
verhaalsmogelijkheden op de aansprakelijke partijen hebben zij niet effectief weten te aan
te wenden. I)at kwam door de niet toereikende dekking op de
aansprakelijkheidsverzekeringen van de whirlpool standhouders. 631

6.7.3.4 De financiering van de regelingen

De regeling voor de slachtoffers van de Bijlmermeer werd vergoed uit de algemene
middelen van de Staat. Dat geldt ook voor de regeling ten behoeve van de slachtoffers van
de Legionella epidemic.

De regelingen na de Vuurwerkramp - voor particulieren - werden voor het merendeel

gefinancierd door het Nationaal Rampenfonds. Het Rijk deed echter donaties; de Regeling I
t/rn 3, de Regeling 'kostenvergoeding buitenste ring', de Regeling 'tegemoetkoming schade
aan kampeerwagens, aanhangwagens en pleziervaartuigen', de Regeling 'onkosten
buitengewone omstandigheden particulieren', de Regeling 'tegemoetkoming
opruimkosten', de cascoregeling, de inboedelregeling, de Regeling tegemoetkoming kosten
en inkomensderving bij ziekte Vuurwerkramp Enschede en de Regeling tegemoetkoming
financiale gevolgen in verband met functionele invaliditeit Vuurwerkramp Enschede
werden  voor 84% gefinancierd door het NRF en voor  16% door het Rijk.  Het Rijk nam de

631
Naar aanleiding van de juridische procedures in de Legionella epidemie werden in 2008 door de
vaste commissie van Justitie van de Tweede Kamer vragen gesteld over de afwikkeling van de
schade voor getroffenen. Daarin wordt gerefereerd aan het feit dat de tegemoetkoming voor de
Legionella slachtoffers beduidend lager lag dan de tegemoetkomingen na de Vuurwerkramp en de
Nieuwjaarsbrand. Zie niet-dossierstuk 2007-2008, vra 2008just-05, Tweede Kamer. Zie verder
het afschrift van de brief van de Minister aan de Consumentenbond BLG 15131.
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kosten op zich voor de financiering van de regelingen van het eerste uur. De
nabestaandenregeling ten behoeve van nabestaanden van een bij de ramp omgekomen

slachtoffer werd gefinancierd door het NRF, het Rijk en de Stichting Bedrij fsleven.

De financiering van de regelingen voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand lag bij
de rijksoverheid, de gemeente Edam-Volendam, de Nederlandse brandwondenstichting en
de SSNV. Daarvan nam het Rijk de financiering van de Regeling tegemoetkoming

financiele gevolgen in verband met functionele invaliditeit Nieuwjaarsbrand Volendam en
de Regeling tegemoetkoming in kosten Nieuwjaarsbrand Volendam (CFA II Regelingen)

op zich. De gemeente Edam-Volendam droeg zorg voor de Tijdelijke bijdrageregelingen.

6.7.3.5 De snelheid van de regelingen

Voor wat betreft de snelheid van financiele regelingen heeft het bij de Bijlmerramp lang
moeten duren   (tot 1999) voordat slachtoffers van buiten   de   'zone   o f danger'   een
tegemoetkoming kregen. De slachtoffers van de Legionella epidemie konden een jaar later

een aanspraak maken op een tegemoetkoming. Na de Vuurwerkramp en de caftbrand
Volendam werden direct nood- en tijdelijke regelingen voor de geleden schade getroffen, in
eerste instantie door de gemeente. De aanvullende regelingen ter tegemoetkoming in

geleden personenschade voor slachtoffers van de Vuurwerkramp kwamen in maart 2002.

6.7.4 Een vergelijkende evaluatie van de regelingen onderling

Waar het bij het Hulpfonds Gedupeerden en het Legionellafonds nog ging om 'een
tegemoetkoming' voor 'het leed', was de schadeafwikkeling na de Vuurwerkramp en de

Nieuwjaarsbrand gericht op het daadwerkelijk bevorderen van het herstel van de oude
leefsituatie. Dat geldt zowel ten aanzien van de tegemoetkoming voor materiEle

zaakschade, als voor de regelingen ter tegemoetkoming in geleden personenschade. Ten

tweede is de wijze van schadeafwikkeling 'door de rampen' heen geprofessionaliseerd door

het instellen van speciale commissies die adviezen gaven over tegemoetkomingsregelingen.
Ten derde kan worden gewezen op het feit dat de overheid sinds de Vuurwerkramp in
samenwerking met particuliere liefdadigheidsfondsen overgaat tot tegemoetkomings-

regelingen. Na de Vuurwerkramp zijn de regelingen voor particulieren voor het merendeel

door het Nationaal Rampenfonds gefinancierd. Die professionalisering lijkt ten goede te

komen aan het financieel herstel van slachtoffers.
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6.7.5 De regelingen afgezet tegen andere overheids-tegemoetkomingen

6.7.5.1  De TAS, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en ad-hoc regelingen

De overheid heeft naast de tegemoetkomingen voor rampen, ook tegemoetkomingen

gedaan voor andere slachtoffers. Ten eerste heeft de overheid een schadefonds voor
mesothelioom-slachtoffers or,gericht met de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
van 21 januari 2000.632 De rijksoverheid kent aan mesothelioom-slachtoffers of
nabestaanden die hun ex-werkgever niet kunnen aanspreken, een eenmalig en genormeerd
bedrag van € 15.882 toe voor de geleden immateriele schade (art. 6). De
uitvoeringsinstantie kan sinds 2003 een voorschot uitkeren, gezien het snelle en fatale
ziekteverloop. Bovendien komt de tegemoetkoming ook aan besmette huisgenoten van de
asbestwerknemer eenzelfde uitkering en voorschot toe. Het Fonds wordt gefinancierd uit de

algemene middelen.
Ten  tweede kent Nederland sinds   1976 het Schadefonds Geweldsmisdrijven.   Het

Fonds vindt zijn rechtvaardiging in de 'bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid'
van de maatschappij naar slachtoffers van ernstige geweldsdelicten en heeft een
vangnetfunctie. Het fonds keert een tegemoetkoming uit aan de slachtoffers van opzettelijk

gepleegde geweldsmisdrijven met zwaar lichamelijk of psychisch letsel (art. 3) en de
nabestaanden van een overleden slachtoffer (Art. 3 lid 1 c Wet Schadefonds Gewelds-
misdrijven).633 Het fonds is subsidiair van aard, het keert niet uit indien de schade op grond
van de voorzieningen binnen de sociale zekerheid, via de (aansprakelijkheidsverzekering
van de dader, of op de private verzekeringen kan worden verhaald. Bovendien blijft een
uitkering ook achterwege, indien het slachtoffer financieel draagkrachtig genoeg is (art. 4).
Het Schadefonds keert alleen uit voor materiele en immateriEle letsel- en
overlijdensschade. Er kan een maximum uitkering van € 22700 terzake van geleden634

materiele schade worden verkregen. Een tegemoetkoming voor immateriEle schade kent op

grond van art. 2 lid 1 a Besluit Schadefonds Geweldsmisdrijven een minimum (€ 454) en
een maximum bedrag (€ 9100). Het fonds wordt gefinancierd uit de algemene middelen. In
2007 was het totaal uitgekeerde bedrag € 13,1 miljoen. Het Fonds keerde gemiddeld een

bedrag van € 2700 uit.
Tot slot garandeert het Waarborgfonds motorverkeer aan verkeersslachtoffers op

grond van art. 6 van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM) een vergoeding voor
onverhaalbare en onvergoedbare schade. Er vindt volledige vergoeding plaats van geleden
materiele en immateriEle schade. De gedupeerde heeft voor wat betreft de vergoeding van
zaakschade een eigen risico van € 136 (art. 26 lid 4 WAM). De begroting van immateriele

632
Stcrt. 2002, nr. 246, p. 28, Stcrt. 2000, nr. 16, p. 9, Stcrt. 2003, nr. 132, p. 8.

633 Onder omstandigheden kan het Fonds een voorschot uitkeren.
634

Bij materiele schade gaat het om de vergoeding van kosten die gemaakt werden tengevolge van
het letsel zijn gemaakt, zoals het verlies van inkomsten, medische kosten, huishoudelijke hulp.
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schade geschiedt op basis van de uitgangspunten van het aansprakelijkheidsrecht. Het fonds

wordt gefinancierd door de bijdragen van verzekeraars en de overheid.

In juli 2003 werd bekend dat de Staat € 10.000 smartengeld heeft betaald aan de

moeder van een aan een geweldsdelict overleden slachtoffer, aldus de advocaat van de
635nabestaanden. Het slachtoffer werd door twee mannen - van wie 66n ten onrechte

vrijgelaten, levensgevaarlijke TBS'er - mishandeld en met talloze messteken om het leven

gebracht.636 De familie kreeg tevens de begrafenis- en overige gemaakte kosten vergoed, in

totaal werd een bedrag toegekend van € 30.000. De Staat erkende geen schuld, maar gaftoe

dat er fouten waren gemaakt. In een persoonlijk gesprek tussen de Minister en de familie
van het slachtoffer werden excuses aangeboden.

637

6.7.5.2 Belangrijke verschillen

Het valt op dat alledrie de schadefondsen - en de genoemde ad-hoc regelingen - een
tegemoetkoming voor immateritle schade bieden. De hoogte van de vergoeding is hoger

dan de tegemoetkoming voor immateri8le schade in het Legionella Fonds en het Hulpfonds

Gedupeerden Bijlmerramp. Het Waarborgfonds vergoedt de immateriele schade zelfs

volledig. Het Waarborgfonds is echter het enige Fonds dat niet alleen door de overheid

wordt gefinancierd; ook verzekeraars dragen bij aan de financitle capaciteit. Daarnaast

speelt cen rol dat het Waarborgfonds, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de TAS-
regeling zijn gecreterd, omdat de aansprakelijke partijen onvindbaar of insolvabel zijn.

6.7.6 Vergelijking met het aansprakelijkheidsrecht en de WTS

Het aansprakelijkheidsrecht beoogt slachtoffers in beginsel schadeloos te stellen voor

vermogensschade en ander nadeel.

De WTS is, net zoals de overheidstegemoetkomingen subsidiair van aard, maar biedt

geen tegemoetkoming voor immateritle schade. Van der Helm stelt, dat de slachtoffers van

de Vuurwerkramp royaler zijn bedeeld op grond van de ad-hoc regelingen, dan dat zij
zouden zijn op grond van een tegemoetkoming op basis van de WTS.638 Zo biedt de WTS

geen ruimte voor de vergoeding de na de Vuurwerkramp wel gecreeerde regelingen: De

Regeling 'eerste levensbenodigdheden', de casco-Regeling, de Regeling kampeerwagens,

aanhangwagens en pleziervaartuigen, de Regeling kostenvergoeding buitenste ring, de

635   Zie het bericht op planet.nl van 8 juli 2003, <http://www.planet.n1/
planet/show/id=62967/contentid=388701/sc=326e09>

636 De dader stond onder toezicht van het Bureau Alcohol en Drugs. De man hield zich echter niet
aan zijn alcohol- en drugsverbod. Zowel het CAD, de reclassering, de Officier van Justitie en de
rechter leken langs elkaar heen te leven ten aanzien van het desbetreffende dossier. Vergelijk HR
24 mei 2008, LJN-nummer: AO 1296 Zaaknr: C02/322HR

637 Zie bijvoorbeeld Kamervragen met antwoord 2003-2004, TK nr. 373.
638

Zie Van der Helm (2003), p. 40-44.
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Regeling tegemoetkoming nabestaanden Vuurwerkramp Enschede, de Regeling
tegemoetkoming financiEle gevolgen in verband met functionele invaliditeit Vuurwerkramp
Enschede en de Regeling tegemoetkoming in kosten en inkomensderving bij ziekte
Vuurwerkramp Enschede. Bovendien ging het bij de tegemoetkomingsregelingen ten
aanzien van zaakschade om verzekerbare schade. Ook kent de WTS geen recht op een
tegemoetkoming in geleden immateriEle schade.

6.7.7  Evaluatie jinancieel herstel

Het politieke verantwoordingsproces speelt, zo mag geconcludeerd worden, een zeer
belangrijke rol bij de afwikkeling van rampschade. Vooral Tweede Kamerleden tonen vaak
het initiatief tot het voorstellen van een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers.
Daarnaast spelen de door de overheid ingestelde adviezen van de schade-
afwikkelingscommissies een grote rol. Tot nu toe komt de overheid haar toezeggingen tot
het aanbieden van een tegemoetkomingsregeling na rampen toe, alle toezeggingen hebben
geresulteerd in daadwerkelijke - en uitgevoerde - regelingen ten behoeve van slachtoffers.

Evenwel varieren de regelingen onderling zeer, er lijkt op het eerste gezicht weinig
structuur in te zitten. Die structuur kan iets meer worden waargenomen, wanneer a)
rekening wordt gehouden met de aard van de schade, b) met de positie van de slachtoffers
(Volendam) c) met de mogelijkheden op grond van de bestaande vergoedingssystemen en
d) met de bron van financiering.

Ten aanzien van dit laatste punt is het belangrijk om te beseffen dat de regelingen
voor particulieren naar aanleiding van de Vuurwerkramp voor het merendeel zijn
gefinancierd door het Nationaal Rampenfonds. De regelingen voor de slachtoffers van de
Nieuwjaarsbrand kwamen voor het merendeel tot stand door de gemeente en de SSNV.

Na de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand lijkt de overheid het
schadeafwikkelingsproces meer af te stemmen op de financitle behoefte van de
slachtoffers; waarbij rekening gehouden wordt met de werkelijk geleden personen- en
zaakschade.

Tegelijkertijd schieten de regelingen te kort, voor wat betreft geleden immateri8le
schade. Hoewel de WTS voor deze vorm van schade geen tegemoetkoming biedt, doen een
door de overheid gefinancierde TAS regeling, het WAM Fonds en een Schadefonds

Geweldsmisdrijven dat wel. Tevens blijkt dat de overheid in het verleden ad-hoc
tegemoetkomingen heeft gedaan voor immaterieel leed ten behoeve van een individueel
geval (€ 30.000) en ten behoeve van de slachtoffers van de Schipholbrand (€ 1750). Er zijn
argumenten die ervoor pleiten om in een eventueel herziene WTS ook een tegemoetkoming
voor geleden immateri8le schade te bieden.
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6.8 Willen weten wat er is gebeurd

In de inlichtingen- en onderzoeksfase van het politieke verantwoordingsproces wordt met
het verrichten van parlementair onderzoek naar waarheidsvinding gestreefd. Dat onderzoek

kan uitbesteed worden aan externe organisaties, maar Kamerleden zelf kunnen eveneens

onderzoek doen. In deze onderzoeken vindt ook feitenonderzoek plaats naar de toedracht

van de ramp. Een bijzondere vorm van parlementair onderzoek is de eerder genoemde

parlementaire enqutte. Volgens Muller en Coenen kan een parlementaire enqube na een
ingrijpende gebeurtenis dienen als symbolisch reinigingsritueel:39 Voorts kunnen de

rapporten van onafhankelijke onderzoekscommissies een reden vormen voor Kamerleden

tot het vragen van nadere inlichtingen of het voeren van debat over verantwoordelijkheid

van de betrokken gezagsdragers.

Bijlmerramp
De Bijlmerramp werd veroorzaakt doordat een Boeing 747-258F van
vliegtuigmaatschappij El Al neerstortte op het hoekpunt van twee galerijflats van de

Bij lmer. Het neerstorten   van het vliegtuig werd veroorzaakt   door het afbreken   van

motor 3 en 4. Dat kwam door metaalmoeheid van de slagpennen, die zorgden voor de
bevestiging van de motors aan de vleugel.
De parlementaire enquBtecommissie Meijer kreeg als opdracht 'waarheidsvinding' en
het 'trekken van lessen voor de toekomst'. Bij deze enqu6te ging het niet om de vraag,
welk politiek handelen had 'bijgedragen' tot de ramp, maar stond het politiek handelen

na afloop van de ramp centraal.
De parlementaire enquBtecommissie ontrafelde in de nasleep van de Bijlmerramp 89
complottheorieen over de mogelijke inhoud van een deel van de vracht van het

neergestorte vliegtuig. Tengevolge van speculaties over die lading ontstond destijds

grote maatschappelijke onrust, omdat Bijlmerbewoners en hulpverleners
gezondheidsklachten ontwikkelden. De onzekerheid over de lading had deels te maken

met zoekgeraakte documenten en vrachtbrieven. De commissie Meijer stelde in het

eindrapport dat de feitelijke lading van het vliegtuig weliswaar niet kon worden

achterhaaid, maar dat op grond van de vrachtdocumenten geconcludeerd kon worden

dat er geen gezondheidsbedreigende gevaarlijke lading - zoals het gevreesde verarmd

uranium - aanwezig was.

Legionella uitbraak
Na de Legionella epidemie werd geen parlementair onderzoek gestart naar de toedracht

van de epidemie. Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) gaf uitsluitsel over de bronnen van de Legionella bacterie en het

639 Muller en Coenen (2002).
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verband met de gezondheidsklachten.6# Dat wees uit dat de ziekmakende bacterie zich
bevond in de whirlpools van twee standhouders op de Westfriese Flora, die een
temperatuur hadden van gemiddeld 37 graden Celsius. De slachtoffers ademden de

vernevelde, zeer fijne waterdruppeltjes in en raakten zodoende besmet met de bacterie.

Vuurwerkramp Enschede
De onderzoekscommissie Oosting werd geinstalleerd door oud-minister de Vries van
BZK. De commissie deed onderzoek naar de toedracht van de ramp, de
rampenbestrijding, de verantwoordelijken en de lessen die getrokken konden worden.
De commissie kon de directe oorzaak van het aanvankelijk 'klein' begonnen brandje
niet achterhalen, men wist niet zeker of er sprake was van brandstichting, of een andere

oorzaak. Dit brandje heeft echter kunnen escaleren in de explosie van de gehele
inrichting, doordat het een kettingreactie en ontploffing veroorzaakte in de containers
en boxen met opgeslagen vuurwerk. 641

Caf6brand Volendam
De ministerraad besloot op 15 januari  2001  dat er een onderzoekscommissie diende te
worden geinstalleerd die onderzoek zou doen naar o.a. de toedracht van de ramp. De
'Commissie Onderzoek Caf6brand Nieuwjaarsnacht 2001' (Commissie Alders),
onderzocht de toedracht en afwikkeling van de Nieuwjaarsbrand, waarbij het accent lag

op de vergunningen, de bestrijding van de brand, de geneeskundige hulpverlening en
de nazorg. De cafabrand werd veroorzaakt doordat bij het aansteken van een pakje
sterretjes een steekvlam ontstond. Die vlam kon de zeer brandbare (niet-
geYmpregneerde) kersttakversiering in de lucht bereiken, waardoor de brand zich in
snel tempo uitbreidde. Vervolgens lieten de kersttakken los en kwamen op de
caftbezoekers neer. De gevolgen van de brand waren ernstig, omdat er 4 keer zoveel
meer mensen aanwezig waren als dat was toegestaan en er omdat er onvoldoende
functionerende nooduitgangen waren. 642

Schipholbrand
De onderzoeksraad stemde in oktober 2005 in tot het doen van onderzoek.643 Zij

presenteerde het eindrapport op 21 september 2006. Het onderzoeksrapport wees uit
dat de oorzaak van de ramp was te vinden in het ontstaan van een brandje in cel 11 van

de K-vleugel van het gebouw. Door het openlaten van de celdeur en de nooddeur van

640
<www.legionellaziekte.nl>

641
<http://www.Ministerremkes.nl/veiligheid_O/crisisbeheersing/publicaties/ eindrapport_2>

642 Zie commissie Alders (2001).
643 Zie voor de onderzoeksverantwoording bijlage 1 van het eindrapport van de Onderzoeksraad voor

Veiligheid (2006).
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de vieugel konden rook en vuur zich verspreiden. Deze gebeurtenissen hadden weer tot

gevolg dat een explosieve ontbranding van samengepakte rookgassen plaatsvond; een
steekvlam met een bereik van de hele gang sloeg toe. De  11 slachtoffers overleden aan

koolmonoxidevergiftiging; hun cellen waren niet voldoende brandveilig.644

Slachtoffers kunnen dankzij de onderzoeksrapporten en de mogelijkheden van de Tweede

Kamer inzicht krijgen in de toedracht van de ramp. Het proces van politieke

verantwoording is sinds 2004 echter niet meer noodzakelijk om een aanzet te geven voor

het verrichten van onafhankelijk onderzoek. Sinds dat jaar kan de Onderzoeksraad voor

Veiligheid zelfstandig besluiten om onderzoek te verrichten. Wat dankzij het politieke

verantwoordingsproces wel kan geschieden, is de mogelijkheid tot het uitvoeren van een

parlementaire enqutte om de 'politiek-bestuurlijke waarheid' boven tafel te krijgen.

6.9 De overheid ter verantwoording willen roepen

6.9.1  Het concrete inhoudelijke verantwoordelijkheidsproces

Het politieke verantwoordingsproces draait om het afleggen van verantwoording door de

gezagsdragers. Hun handelingen en beslissingen worden langs de toets van
rechtsstatelijkheid, de ethisch politieke toelaatbaarheid, de efficiEntie en de effectiviteit
gelegd. De gezagsdragers worden geconfronteerd me vragen en dienen zich uitgebreid te

verantwoorden. Daarna velt de Kamer een oordeel. Hierbij zijn de inlichtingen- en645

onderzoeksfase, de debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering en de

sanctioneringsfase van groot belang. Ik ga in op het inhoudelijke verantwoordingsproces na
de Bijlmerramp, de Legionella affaire, de Vuurwerkramp, de Nieuwjaarsbrand en de

Schipholbrand.

Bijlmerramp

Inlichtingen- en onderzoeksfase

Voorop stelt de enquetecommissie Meijer dat de betrokkenen en de overheid ieder

vanuit een eigen perspectief tegen de ramp aankeken en anders met de ramp

omgingen. Voor betrokkenen was de Bijlmerramp een gebeurtenis die nog levendig in
de herinnering aanwezig was. Hoewel de overheid vlak na de ramp adequaat begon
met de rampenbestrijding, berging en hulpverlening, werd de ramp volgens de
Commissie in de periode daama niet meer als 66n geheel gezien en niet meer als

644 Zie onderzoeksrapport Onderzoeksraad voor veiligheid, (2006), p. 25-39.

645  Muller (1994),9 26-27.
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zodanig zichtbaar binnen het bestuurlijke en ambtelijke kader. De belangrijkste
conclusies van de commissie ten aanzien van de overheid waren:646

• De regering heeft onvoldoende aandacht gegeven aan al dan niet op waarheid
berustende maatschappelijke onrust;
•  Het aantal malen dat de Tweede Kamer onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist
is geTnformeerd, is naar de mening van de Commissie te groot, juist ook gezien de

langdurige nasleep van de ramp;
• De Commissie is buitengewoon verontrust over het door ambtenaren niet doorgeven
van maatschappelijk gezien cruciale informatie aan bestuurlijk verantwoordelijken en
zet vraagtekens bij de bestuurlijke aansturing;
• De Commissie is verontrust over het feit dat de aanpak van maatschappelijke
vraagstukken door de departementale en parlementaire werkwijze niet leidt tot
geco8rdineerd optreden.

De overheid reageerde volgens de Commissie vooral op een ad-hoc manier op de
gestelde vragen, zonder de ramp vanuit een integraal perspectief te bezien en te
agenderen op de politieke agenda. De Commissie stelde dat het overheidsoptreden
gefragmenteerd was. Hiermee werd gedoeld op een verbrokkeld overheidsoptreden; er
was sprake van een verkokerde overheidsorganisatie: Een rampenbestrijdingskoker,
een luchtvaartkoker, een justitiekoker en een gezondheidskoker. De afstemming tussen

· 647de verschillende bestuurslagen werd als gebrekkig beoordeeld door de commissie.
In hoofdlijnen oordeelde zij dat de Kamer onduidelijk, onvolledig, ontijdig en onjuist
werd geTnformeerd door het Kabinet. Bij de afhandeling van de Bijlmerramp waren
tien van de veertien Ministers betrokken. Vooral de Ministeries van Verkeer &
Waterstaat, Justitie, en VWS zouden steken hebben laten vallen ten aanzien van de
coilrdinatie van de verschillende diensten en departementen. De betrokken Ministers
hadden de Tweede Kamer volgens de commissie 'onduidelijk, onjuist, onvolledig en
niet tijdig' geYnformeerd. Het rapport was niet te spreken over de werkwijze van oud-
minister Borst van VWS, die volgens de commissie te weinig deed om de onzekerheid
over de gezondheidsklachten weg te nemen en deze serieus te nemen. Ook zou oud-
minister Jorritsma onvoldoende daadkrachtig hebben laten zoeken naar de
vrachtbrieven van het toestel. De oud-minister Presidenten Kok en Lubbers zouden de
ramp ten onrechte niet op de politieke agenda hebben gezet.

646 Enqu6tecommissie Meijer (1999), hoofdstuk 8, conclusies  16 t/m  19.
647 Kamerstukken ll. 1998-1999,26241, nr. 8-9, p. 379-380.
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Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
Een meerderheid van de Tweede Kamer stond niet achter de werkwijze van de
Commissie Meijer en uitte kritiek op de conclusies van de Commissie, behalve de

648
oppositiepartijen (CDA, Groen Links en SP). Zij deelde de drie belangrijkste
conclusies van de commissie niet. Over ministeriele verantwoordelijkheid werd door
alle Ministers beaamd dat het om een brede verantwoordelijkheid ging. Hierover zei

oud-premier Kok in het debat:

"Ik vind het echter heel moeilijk om vervolgens daaraan met een containerbegrip een
rapportcijfer voor "de overheid" te verbinden in de trant van: Laat de overheid de

optelsom van dit alles zijn en daarna bekijken wij  of zij  het goed gedaan heeft of niet.

Terugkijkend had een aantal dingen beter gekund en gemoeten, zeker met de kennis,

de wetenschap en de inzichten die wij, mede dankzij het werk van de enqutte
commissie, onszelf hebben weten te verschaffen. Dit is niet onbesproken gebleven, het

debat zal vanavond voortgaan. De Kamer moet tot nadere conclusies komen over de

vraag welke gevolgtrekkingen zij aan het geheel verbindt. Daarnaast zullen wij
natuurluk uit zwakke punten, vergissingen en omissies lering moeten trekken voor
toekomstige verbeteringen. Steeds opnieuw moet men zich realiseren dat men er, in
deze complexe samenleving met gedecentraliseerde werkwijzen - en wij hebben de
afgelopen tientallen jaren de burgers opgezocht - en sterk gespreide

verantwoordelijkheden, verstandig aan doet om met dit gebeuren in het achterhoofd te
bekijken wat dit voor het toekomstige functioneren betekent. Dit is ook de wijze

waarop wij ons opstellen tegenover de aanbevelingen die, vrijwel zonder uitzondering,
door het kabinet van positiefcommentaar zijn voorzien."

De fracties dienden in de tweede termijn van het debat met de regering een aantal

moties in. De eerst motie werd door Rosenmdller, Reitsema, van Bommel,
Stellingwerf, van den Berg en Schutte ingediend en richtte zich tot de minister van
Verkeer en Waterstaat, waarin  het  in   1992  tot  en  met 1998 gevoerde beleid wordt
afgekeurd.649 De tweede werd door Rosenm6ller, Reitsema, van Bommel,

Stellingwerf, van den Berg en Schutte ingediend en betrof de constatering dat de
indieners van mening waren dat de regering de aanbevelingen voortvarend diende toe

te passen en uit te voeren en de Kamer hal aarlijks diende te informeren over de wijze

waarop implementatie van de aanbevelingen plaats had gevonden of zou
plaatsvinden. Ten derde werd door de leden Reitsema, Rosenmuller, Kant,650

648 Handelingen 11, 1998-1999,26 241 nr. 83, p. 4787-4890. Het Kabinet uitte tevens kritiek op de
conclusies van het eindrapport.

649 Handelingen II 1998-1999, nr. 83, p. 4856, zie voor de motie Kamerstukken 11, 1998-1999,

26241, nr. 23.
650

Handelingen 11, 1998- 1999, nr. 83, p. 4858, zie voor de motie Kamerstukken 11, 1998-1999 ,
26241, nr. 24.
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Stellingwerf van den Berg en Schutte een motie van afkeuring tegen de minister van
VWS ingediend, waarbij de indieners van mening waren dat de minister van VWS had
moeten en kunnen weten dat door traagheid en onderschatting gezondheidsklachten

651toenamen. Ten vierde werd door van Gijzel de motie ter oprichting van een
noodfonds ingediend voor de slachtoffers van de Bijlmerramp terecht zijn gekomen. 652

Ook diende van Gijzel een motie in, waarbij de regering werd verzocht om na te gaan
in hoeverre aanpassingen in de departementale mandaat- en

verantwoordingsverhoudingen geboden waren. Ook deze motie werd voldoende653

ondersteund door de Kamer.
De Minister President ontraadde namens het kabinet met klem de moties nrs. 23 en

25. Hij noemt de motie tegen het beleid van de minister van VWS een politieke slag in
654

het gezicht van minister Borst.

Sanctioneringsfase
De motie van Rosenmuller werd niet ondersteund door de (regerings-) fracties. Ook de
motie van Reitsema nr. 29 werd niet door een Kamermeerderheid gedragen. De motie
Melkert nr. 29 werd aangenomen, zij het dat kamerlid van Gijzel tegenstemde.

Rosenm611er vroeg nog eenmaal of de minister van Verkeer en Waterstaat en/of de
minister van Volksgezondheid nog consequenties verbinden aan het feit dat de leden
van de regeringspartijen voor moties van afkeuring hebben gestemd. Minister
President Kok stelde vast dat dat niet het geval was; daarmee werd het debat
afgesloten. Het kabinet volgde alle 22 aanbevelingen van het Bijlmerrapport.655 Geen
enkele gezagsdrager stapte na de parlementaire enqutte op, of werd gedwongen tot
aftreden.

Legionella uitbraak

Inlichtingen- en onderzoeksfase
Er werd door het RIVM geconstateerd dat er door toedoen van twee whirlpoolhouders

onzorgvuldig en niet preventief was omgegaan met het water, waardoor zich
Legionella had kunnen vormen. In het onderzoek werd niet gewezen op de
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Op 16 december 1999 volgde een brief van

651
Handelingen Ill998-1999, nr. 83, p. 4863 en gewijzigd p. 4886, zie voor de motie Kamerstukken
H, 1998-1999, 26241, nr. 25 en 29.

652
Handelingen /41998-1999, nr. 83, p.4864, zie voor de motie Kamerstukken II, 1998-1999,26241,
nr. 26

653
Handelingen II, 1 998-1999, nr. 83, p. 4864, zie voor de motie Kamerstukken 11, 1998- 1999,
26241, nr. 27.

654
Handelingen 11, 1998- 999, nr. 83, p. 4882.

655 Zie ook NRC 26 augustus 1999: <http://www.nrc.nl/W2/Lab/Enquete/260899.html>.
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de minister van VWS over het toegezegde Actieplan Legionella. 656 De resultaten van
het onderzoek wezen al uit dat de besmetting heeft plaatsgevonden door twee
whirlpools op de Flora. Ook gaat de Minister in op een actualisatie van het onderzoek

van de Gezondheidsraad uit  1986, het beheersplan in samenwerking met het Ministerie

van VROM, de voorlichting naar burgers toe, de preventie van legionellose door

middel van versterkte wetgeving, de maatregelen ter bestrijding van de epidemie en de

handhaving. Ook volgt een nadere actualisatie op het gebied van de nazorg. Tot slot
gaat de minister in op de aansprakelijkheidskwestie; de Consumentenbond heeft twee

standhouders, de organisator   van de Flora   en de Staat aansprakelij k gesteld   voor  de

epidemie. Hierover doet de minister de volgende uitlating: "Het ministerie van VWS
acht zich niet aansprakelijk voor de epidemie, een standpunt wat al eerder schriftelijk
bekend was gemaakt. Op de vraag of het ministerie zich niet moreel verantwoordelijk

acht, is geantwoord    dat het ministerie    zich noch juridisch noch moreel

verantwoordelijk acht. Dit in de context van een gestelde vraag over
aansprakelijkheid. Voor het overige is het ministerie zeer betrokken bij het lot van de
slachtoffers van de epidemie zoals blijkt uit alle en voortdurende activiteiten in het
kader van de nazorg. Mijn ambtenaren zijn de Consumentenbond in eerste gesprekken

open tegemoet getreden, in het belang van de slachtoffers van de epidemie. Dit laat
echter onverlet dat iedere juridische aansprakelijkheid voor de geleden schade van de

slachtoffers van de epidemie wordt afgewezen.
„657

Debatfase met de regering
Tegen oud-minister Borst werd geen motie van wantrouwen of afkeuring van het
beleid van VWS ingediend. Wel werden allerhande uitvoeringsmaatregelen genomen

om preventie van het risico op Legionella besmetting na te streven.

Sanctioneringsfase
Minister Borst bleef aan als Minister.

Vuurwerkramp Enschede

Inlichtingen- en onderzoeksfase
De commissie Oosting liet zich niet uit over schuld- en oorzaakvragen, deze vragen
dienden in het strafrechtelijk onderzoek te worden behandeld: "De Commissie zal er in
deze slotbeschouwing niet toe overgaan om, bij wijze van eindbalans, aan te geven of

een zwaartepunt kan worden aangewezen van de verantwoordelijkheden voor de ramp:
S.E. Fireworks, of bij de overheid, en in het laatste geval, waar precies binnen de
overheid. Een dergelijk samenvattend eindoordeel zou de eigen betekenis van

656  Kamerstukken U, 1998-1999, 26442, nr. 12.
657 Kamerstukken  11, 1998-1999,26442, nr. 12, p. 8.
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verantwoordelijkheden zoals die aan weerskanten bestaan naar de achtergrond
dringen, en te zeer voorbij gaan aan de grote verschillen tussen betrokken actoren.
Bovendien, als de Commissie gewichten zou gaan toekennen aan de
verantwoordelijkheden van ieder in de reeks van actoren wier handelen zij heeft
onderzocht, zou zij het reele risico lopen om de grens tussen verantwoordelijkheid en
schuld te overschrijden. De Commissie rekent het niet tot haar taak om uitspraken te
doen in termen van schuld.„658

Ten aanzien van de decentrale politieke verantwoordelijkheid was het College van B
& W het bevoegde gezag voor de verlening van bouw en woonvergunningen, tevens
diende zij op te treden in de handhaving. De Comrnissie constateerde evenwel dat er
een reeks tekortkomingen te constateren waren ten aanzien van de
vergunningverlening aan en het toezicht op S.E. Fireworks: In het algemeen

659

concludeerde de commissie dat de gemeente was tekortgeschoten in haar
vergunningverlenend gezag, het gehouden toezicht en de handhaving. 660

Over de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid merkte de commissie het
volgende op:

- De Commissie verwijt de ministeries van SZW, BKZ, VROM, V&W, Defensie en
Justitie en de CPR en hun adviescommissie dat zij geen lessen hebben getrokken uit de
explosie van de vuurwerkfabriek te Culemborg in 1991.661
- Er is niets gedaan aan de problemen ten aanzien van de classificatie van vuurwerk en
aan het bijstellen van de veiligheidsafstanden;
- De onbetrouwbaarheid van het classificeren van vuurwerk heeft geleid tot de ernst
van de ramp te Enschede;
- Door afstemmingsproblemen tussen het Ministerie van VROM en V& W is het
proces van herziening van de regelgeving ten aanzien van vuurwerk vertraagd en heeft
men niet tot een erkenningsregeling voor de vuurwerkbranche kunnen komen. Het
bureau Adviseur Milieuvergunningen van de Directie Materieel Koninklijke
Landmacht (DMKL) is tekortgeschoten in de rol van toezichthouder. DMKL is
aangesteld als wettelijk adviseur voor de gemeente bij het bepalen van de
vergunningen. De tweede wettelijk adviseur, de Inspectie Milieuhygiene heeft zich
onttrokken van haar rol als adviseur bij de voorbereiding voor het verlenen van
milieuvergunningen;
- De Rijksverkeersinspectie heeft het volgens de Commissie kunnen laten gebeuren
dat SE Fireworks jarenlang heeft kunnen opereren zonder een afleveringsvergunning
en een bezigingsvergunning.

662

658 Zie onderzoeksrapport Commissie Oosting (2001), p. 218.
659  Idem, P 220-221.
660  Idem, p. 225.
662  Idem, p 226-228.
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Verder stelde de Commissie expliciet: "Het is opvallend dat de toon van het
maatschappelijk debat op slag verandert zodra zich een incident voordoet, zoals een

calamiteit op een bedrij f. Dan immers wordt direct de blik gericht op juist de overheid.
De vraag wordt dan gesteld waar de overheid was, en wat zij heeft gedaan om de
calamiteit te voorkomen, en om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Het
past naar het oordeel van de Commissie echter niet om de overheid ten volle te
verwijten dat zij fouten van een bedrijf niet heeft weten te voorkomen, zodat

uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor (de gevolgen van die) fouten primair bij de
overheid worden gelegd.

„663

Tegelijkertijd legde de Commissie verband tussen de verantwoordelijkheid van de
Rijksoverheid in het tekortschieten in het houden van toezicht/ handhaving en de

schadeafwikkeling bij de Rijksoverheid: "Daarbij heeft de commissie geoordeeld dat
het bedrijf ernstige verwijten treffen, maar dat ook actoren binnen de overheid op taI
van punten in hoge mate tekort zijn geschoten. Dit laatste rechtvaardigt dat de
overheid zich nader buigt over de vraag of zij niet ook een vergoedingsregeling
behoort te treffen voor vormen van schade die niet vallen onder de intussen wel

getroffen voorzieningen. Wanneer de overheid die vraag bevestigend beantwoordt,
dan behoeft een dergelijke regeling niet gezien te worden als een vestiging van civiele

aansprakelijkheid, maar als een uiting van solidariteit van de samenleving.
„664

Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
Het Kabinet stelde dat zij het eens was met de zienswijze van de Comrnissie waar het

ging om het zich onthouden van een oordeel over eventuele schuld of
aansprakelijkheid.665 Ook het Kabinet deed daarom geen uitspraken, maar gaf enkel

haar zienswijze over politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden. Ten aanzien van de
door de in de rapporten van de commissie en Rijksinspecties beschreven
tekortkomingen aan de zijde van de overheid, had het Kabinet inmiddels maatregelen

getroffen. Naar aanleiding van de Vuurwerkramp bezag de overheid de nazorg in een
breed perspectief, waarbij het ging om een verbreding van de activiteiten; zoals het

oprichten van een IAC en de lange periode die nodig werd voor de financiale

afwikkeling.

662  Idem. p 220-221.
663  ldem, P. 224.
664  Idem, P 195-196.
665 Kamerstukken 11, 2000-2001,27 157, nr. 20.
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Sanctioneringsfase
Er werd een motie van afkeuring ingediend tegen het vuurwerkbeleid van de
Rijksoverheid (Ministerie van Defensie, met als toenmalige verantwoordelijke
Minister de Grave), maar deze werd niet aangenomen. De Grave was als oud-666

minister verantwoordelijk voor het Bureau advisering milieuvergunningen. Dit
adviserende orgaan ging over de verlening van vergunningen aan vuurwerkbedrijven
en bracht advies uit aan de gemeenteraad. De motie wilde dat de Rijksoverheid
erkende dat zij zowel in haar rol als adviseur, vergunninghouder en toezichthouder
tekort was geschoten. De Grave stelde zich op het standpunt dat hij niet van het
bestaan van dit bureau afwist, en geen reden zag om op te stappen. D'66 Tweede
Kamerlid Scheltema-van Nie vond dat de betrokken Ministers en staatssecretarissen de

eer aan zich zelf moesten houden, maar zij had geen argumenten om iemand weg te
sturen. De motie van afkeuring ten aanzien van het falende vuurwerkbeleid werd667

verworpen. Op decentraal niveau bleef burgemeester Mans van Enschede aan, de668

wethouder van milieu trad af.669

CaRbrand Volendam

Inlichtingen- en onderzoeksfase

In opdracht van het Ministerie van BZK werd de commissie Polak-Versteden
opgericht, die zich diende te buigen over het functioneren van het gemeentebestuur
van Volendam. De commissie liet zich niet uit over aansprakelijkheids- of670

schuldvragen, omdat een juridische (straf- of civielrechtelijke) procedure daar de
aangewezen weg voor was. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid lag

„671

volgens de Commissie primair bij de ondernemers. Dat nam volgens de commissie

niet weg dat naast de horeca ondernemer Veerman, ook de gemeente Edam-Volendam

de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid had veronachtzaamd. Ook constateerde
de commissie tekortkomingen van de gemeente en de hulpdiensten ten aanzien van de

voorbereiding op de rampenbestrijding. Bij de hulpdiensten werd door de commissie

een gebrek aan bestuurlijke co6rdinatie vastgesteld, in het bijzonder bij de
geneeskundige hull)verlening. Het gemeentebestuur was nalatig in haar controle en

handhaving van de brandveiligheidsvoorschriften. De commissie constateerde, dat
672

het beeld van Volendam niet uniek is voor Nederland in het algemeen.

666 Kamerstukken 11, 2000-2001,27 157, nr. 39.
667

Handelingen II, 2000-2001,27 157, nr. 73, p. 73.
668

Handelingen Il, 2000-2001, nr. 73, p. 4867.
669 NRC, 20 maart 2001, <http://www.nrc.nl/W2/Lab/Enschede/010320-a.html>.
670 Het rapport van de Commissie Polak-Versteden is te downloaden op: <http://www. edam-

volendam.nl/>
671 Zie onderzoeksrapport Commissie Polak-Versteden (2001), p. 45.
672 Zie onderzoeksrapport Commissie Polak-Versteden, p. 42-44.
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Op  17 januari 2001  werd de Commissie Alders (onderzoekscommissie onderzoek

caftbrand nieuwjaarsnacht 2001) get'nstalleerd, die de toedracht en de afwikkeling van

de nieuwjaarsbrand diende te onderzoeken.673 Het accent van het onderzoek lag op

onderzoek naar de wijze waarop gemeenten met vergunningverlening inzake de
brandveiligheid omgaan en op welke wijze zij bestuurlijk handhaven.674 Op 21 juni

presenteerde de Commissie Alders het eindrapport.
675

Debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering
De vaste commissie voor BZK stelde op 25 september 2001 een aantal vragen naar
aanleiding van het kabinetsstandpunt, het eindrapport van de Commissie Alders en
over de deelrapporten.676 Het Kabinet lag niet hevig onder vuur. Bij de beraadslaging

over de brief van de Minister van BZK in de Tweede Kamer werd vooral gesproken
over de lessen van Volendam en de Vuurwerkramp voor wat betreft het
veiligheidsbeleid.677

Sanctioneringsfase
Op centraal niveau trad geen enkele Minister af In maart 2001 traden in de gemeente

Edam-Volendam de burgemeester en de wethouder van ruimtelijke ordening af. 678

Na de Schipholbrand

Onderzoeks- en inlichtingenfase
In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 kwamen bij een brand in het cellencomplex
Schiphol-Oost   11   mensen  om het leven; 15 bewaarders en celbewoners raakten

gewond. De overleden celbewoners konden niet meer uit hun cel worden bevrijd. Het
zorgen voor veiligheid van de celbewoners viel onder de verantwoordelijkheid van de
Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI). De Onderzoeksraad voor veiligheid concludeerde

dat de DJI, en de gemeente Haarlemmermeer verzuimd hadden om invulling te geven

aan de geldende wet en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid, alsmede de

inachtneming van informele regelgeving. De Rijksgebouwendienst (RGD) had beter
invulling moeten geven aan zijn taak om een bouwplan op te stellen wat rekening

hield met de brandveiligheid. De toezichthoudende instantie - de gemeente - zou

673 Zie Kamerstukken 11, 2000-2001, 27575 nr. L Kamerstukken II, 2000-2001, 27575, nr. 2 en

Kamerstukken 11, 2000-2001,27575, nr. 3.
674 Kamerstukken II, 2000-2001,27575, nr. 3, p. 2.
675 Het onderzoek is te downloaden op: <http://www.ministerremkes.nl/aspx/get.aspx?xdl-/views/

bewindslieden/xdl/page&Sitidt=35&Varldt=24&1tmldt=3368>.
676 Kamerstukken 11, 2001-2002,27575, nr. 27575, nr. 6.
677

Handelingen II, 2001-2002, nr. 8, Tweede Kamer, p. 289-332 (beraadslaging Tweede Kamer),
Kamerstukken 11, 2001-2002,27575, nr. 5 (kabinetsstandpunt).

678  NRC, 27 maart 2001. <http://www.nrc.nt/W2/Lab/Volendam/010327-a.html>.
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onvoldoende als correctiemechanisme zijn opgetreden en bovendien steken hebben

laten vallen in de verlening van vergunningen.
679

Debatfase

Naar aanleiding van de conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor
veiligheid traden de Ministers Donner (Justitie) en Dekker (VROM) nog voor de
debatfase tussen de Kamer en de regering af 680 In een verklaring over zijn aftreden liet
Minister Donner weten:

"Ministeriele verantwoordelijkheid wordt genomen door hier in de Staten Generaal te
verantwoorden. Maar ministeriile verantwoordelijkheid is meer. Ze houdt ook in dat
ik in de ogen van de slachto#ers en nabestaanden sta ik voor die diensten aan wier
handelen hun leed wordt toegeschreven. Mijn gedachten en verantwoording gaan

vandaag ook in hun richting. Het leed en verdriet kan ik niet wegnemen, maar waar de
oorzaak aan mijn diensten wordt toegeschreven. is het aan mij om te tonen dat dat niet

zonder consequenties is". Verantwoordelijkheid geldt voorts niet alleen voor, maar
ook jegens de diensten waarvoor ik in de afgelopen vier jaar verantwoording heb
gedragen. Verantwoording, daar gaat het om. Die neemt men niet door weg te gaan.
maar door hier te staan. Als ik dat niet doe, is dat niet omdat ik zou menen, dat er
geen verandering mogelijk is. Na een ramp ziet men vaak, dat tai van zaken beter
kunnen, die men voordien met de kennis van wat toen redelijkerwijs voorzien was,

voldoende kon en mocht achten. Maar met de voorliggende rapporten liggen veel
fundamentelere vragen op tafel, dan de vraag naar de verantwoording van het
verleden. Die rapporten lijken bij de overheid een zodanige verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid voor het voorkomen van rampen en gevaren te veronderstellen dat
de vraag aan de orde moet komen, in hoeverre deze verantwoordelijkheid nog te
dragen is. Als slechts het voorkomen van gevaren tek, dreigen rechtsstaat en
democratie in het gedrang te komen. Die vragen krijgen een grondig en serieus debat,

tussen regering en parlement.
,481

De Minister President toonde respect voor de beslissing van de bewindslieden. Uit de
Tweede Kamer kwamen ook geluiden van respect en begrip voor de beslissing tot

679
Zie eindrapport Onderzoeksraad voor veiligheid (2006), p. 173-180.

http://www.onderzoeksraad.nl/publicaties/ovv/rapport_schipholbrand.pdf
680 Kamerstukken 11, 2006-2007, 24 587, nr. 196. Niet alle conclusies van het rapport werden door

sommige Ministers onderschreven. Zie over de speech van Donner en de bevindingen van de
Onderzoeksraad ook Suurmond (2006), p. 2233-2236.

681 Zie de toespraak van de Minister op 21 september 2006.
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aftreden. Tijdens het spoeddebat erkende de nieuwe Minister van Justitie,

Hirsch  Ballin, dat hij de Tweede Kamer onjuist heeft geYnformeerd.
682

Het verantwoordingsproces dient bij uitstek om de gezagsdragers te confronteren met hun

handelen. Het belang van slachtoffers wordt - ten aanzien van de overheid - indirect

gediend. Tijdens de debatfase wordt - naar aanleiding van de onderzoeksresultaten - een

oordeel geveld over de verantwoordelijke bewindslieden. Zij worden aangesproken op het
al dan niet verzaken  van hun plichten en dienen verantwoording af te leggen. Het debat met

de regering vormt een middel om de gezagsdragers rechtstreeks aan te spreken op hun

politiek-bestuurlijk handelen.

6.9.2 Verantwoordelijkheidsclaims en sancties

Wat echter opvalt bij de verantwoording na de Bijlmerramp, de Vuurwerkramp en de

Nieuwjaarsbrand is dat de Tweede Kamer de gezagsdragers gedurende de debatfase scherp

aanpakt, maar er uiteindelijk niet voor te kiest om hen op te laten stappen. Door de Kamer

werd geen motie van wantrouwen tegenover de verantwoordelijke Ministers en
Staatssecretarissen aangenomen. De vertrouwensregel werd niet ingeroepen. Na de
Schipholbrand besloten de gezagsdragers uit eigen wil om op te stappen, naar aanleiding

van de onderzoeksbevindingen.
Voorop gesteld dient te worden dat het inhoudelijke verantwoordingsproces per ramp

verschilt. Bovendien staat het afleggen van verantwoording niet gelijk aan het inroepen van
de vertrouwensregel. Bovendien is het erg moeilijk om regels op te stellen in geval van een

politiek-bestuurlijk nalaten. Er worden handreikingen gedaan om tot objectieve criteria te

komen voor het weI of niet aftreden. Zo stelt van Thijn bijvoorbeeld dat wanneer een

calamiteit niet uitsluitend toe te schrijven is aan menselijke fouten en organisatorische

tekortkomingen, maar indien er ook systeemfouten in het geding zijn en de
verantwoordelijke Minister nalaat corrigerend op te treden, deze moet aftreden.683 Ook

Broeksteeg formuleert in zijn proefschrift tien vuistregels voor politieke

verantwoordelijkheid. Hij stelt echter, dat de nadruk bij verantwoordelijkheid moet684

liggen in de inhoud van de verantwoording en niet op het wel of niet aanwezig zijn van

vertrouwen in de Minister.
Een zeer relevante vraag is echter, in hoeverre slachtoffers het belangrijk vinden

dat gezagsdragers in de debatfase 'brede verantwoordelijkheid' erkennen en in de
sanctioneringsfase de consequenties dragen voor hun politiek-bestuurlijk gemaakte fouten;

namelijk aftreden. Juridisch en politiek mag er dan een onderscheid bestaan in het afleggen

682 In 2003 werd er in een eerder onderzoeksrapport gesteld dat de brandpreventie in het
cellencomplex te wensen overliet.

683 Van Thijn (1998).
684

Zie Broeksteeg (2004).
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en nemen van verantwoording en het hieraan verbinden van negatieve consequenties; toch
lijken de begrippen 'brede' en 'enge' ministeriele verantwoordelijkheid, het onderscheid
tussen de vertrouwensregel en het vrijwillig aftreden van Ministers voor onduidelijkheid te
zorgen aan de zijde van slachtoffers, maar ook in de politiek zelf is men het er niet over
eens.

Dat brengt mij op het moeilijke punt van de verhouding tussen verantwoordelijkheid,
schuld en aansprakelijkheid.685 In hoofdstuk 4 liet ik zien dat de er van civielrechtelijke
overheidsaansprakelijkheid na rampen geen sprake is. De rechter hanteert zeer strenge en
nog niet volledig ontwikkelde criteria; er zal overigens maar zelden aan die criteria worden
voldaan. Ten aanzien van de politieke verantwoordelijkheidsclaims valt het op dat het vaak
gaat om een harde confrontatie tussen de Kamer en de gezagsdragers, maar dat dit niet
altijd wil zeggen dat daar sancties aan worden verbonden. Echter, ook in de politieke arena            
gaat het om de vraag of de betrokken gezagsdragers anders konden handelen dan zij hadden

moeten doen; deze vraag o.a. tevens centraal in een juridische procedure. Toch meent
Broeksteeg dat er wel degelijk verschil bestaat tussen verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid. Bij verantwoording gaat het juist zou moeten gaan om de inhoud van de
verantwoording. Bovendien staat ministeriele verantwoordelijkheid niet synoniem voor het
wel of niet aftreden. Maar tegen de achtergrond spelen juridische regels, partijpolitieke
belangen en persoonlijke drijfveren, voorkeuren en ambities nu eenmaal een grote rol; het
gaat lang niet altijd om de inhoud van de verantwoording. Bovendien lijkt het proces vaak
op een theater van verantwoordelijkheidsclaims en het tegenspreken van die claims. 686

Vanuit slachtofferperspectief kan dit geheel echte geen duidelijkheid scheppen.  Het is
bij lange na niet altijd begrijpelijk om te constateren dat het onafhankelijke onderzoek

uitwijst dat de overheid steken heeft laten vallen; de Tweede Kamer de verantwoordelijke
gezagsdragers hard confronteert met de politiek-bestuurlijke gemaakte fouten; deze worden
erkend door de aangesprokenen, maar dat er vervolgens a) door de Kamer geen sancties
aan worden verbonden of b) dat gezagsdragers niet besluiten tot opstappen. Ik kom hier op
terug in de evaluatie van dit hoofdstuk.

6.10 Het willen ontvangen van excuses

Het politieke verantwoordingsproces draait primair om controle door de
vertegenwoordigende organen op de regering; niet om het aanbieden van excuses. De
bestudering van de inhoudelijke verantwoordingsprocessen op centraal niveau leert dat na
de Bijlmerramp, de Legionella epidemie, de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand niet
gesproken werd over het aanbieden van excuses aan de slachtoffers. Daarbij moet worden
aangetekend dat in het geval van de Legionella epidemie en de Nieuwjaarsbrand door de

685 Zie Bovens, Schuyt en Witteveen (1989).
686

Zie Witteveen (1989), p. 88-99. Hij beziet het politieke verantwoordingsproces vanuit een
retorisch perspectief in een drieledig model: dat van het recht, het theater en de economie.
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onderzoekscommissies ook niet werd geconstateerd dat de overheid op rijksniveau - ernstig
- tekort was geschoten. De gronden voor het crearen van de tegemoetkomingsregelingen

waren allen gebaseerd op het uiten van medeleven en het tonen van solidariteit met de
getroffenen; zij zijn te beschouwen als een expressie van sympathie, maar niet als excuses,

aldus de overheid.
In hoofdstuk 3, paragraaf 9 ging ik  in  op het onderscheid tussen een openbare of een

privt geuite spijtbetuiging. White betoogt dat in tegenstelling tot een privd sputbetuiging,

een publiekelijk geuite spijtbetuiging - door de overheid gegeven - niet draait om de
emotionaliteit en de spontaniteit van die spijtbetuiging, maar om het zo zorgvuldig

mogelijk publiekelijk vastleggen en uiten van de spijtbetuiging.
De politieke arena is bij uitstek een forum waar excuses zouden kunnen worden

aangeboden. Toch lijkt de rijksoverheid - indien uit onafhankelijk verricht onderzock blijkt
dat de overheid steken heeft laten vallen - ook in de politieke arena niet snel excuses

aanbiedt; waarschijnlijk speelt de vrees om civielrechtelijk aansprakelijk gesteld een grote
rol.

6.11 Leren van de gebeurtenis

6.11.1  Het  inhoudelijke verantwoordingsproces  besproken

In alle onderzoeken naar de toedracht van de ramp staat het leren van de gebeurtenis

centraal. De aanbevelingen uit die onderzoeksrapporten gaan over de vijf fasen van de
veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) en waren gericht aan

o.a. het adres van de centrale en decentrale overheid.687

Naar aanleiding van het debat met de Tweede Kamer zijn de meeste aanbevelingen
overgenomen door het Kabinet en uitgezet in actieplannen.688 Het voert te ver om alle
aanbevelingen en ondernomen actiepunten tot in detail te bespreken, daarom beperk ik mij

tot de hoofdlijnen.

Na de Bijlmerramp
De Commissie gaf 22 aanbevelingen die betrekking hadden op respectievelijk a) de
luchtvaart     en     het     doen van luchtvaartonderzoek (aanbeveling      1 /5),     b)     de

rampenbestrijding en berging (aanbeveling 5/11), c) de lading (aanbeveling  11/15), d)
de gezondheid (aanbeveling  15/19),  e) het functioneren van de overheid (aanbeveling

687 Zie Voor een overzicht: Enquttecommissie Meijer (1999), hoofdstuk 8, Commissie Oosting

(2001 ), paragraaf 7 van deel  1 (S.E. Fireworks, de overheid, de ramp) en hoofdstuk  12 van deel B,
Commissie Alders (2001) onderdelen 2.8, 3.6,4.7,6.5, deel C en deel B, Commissie en
Commissie Polak-Versteden (2001), p. 52-54.

688 Zie de kabinetsstandpunten over de onderzoeksrapporten: Kamerstukken 11, 1998-1999,
(Bijlmerramp) Kamerstukken Il, 2000-2001, 27 157, nr. 20 (Vuurwerkramp) Kamerstukken II,
2000-2001,27 575, nr. 5 (Nieuwjaarsbrand).
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19  en 20)  en f) het functioneren van de Tweede Kamer (aanbeveling 21  en 22).  De
aanbevelingen gingen niet zozeer over het trachten te 'voorkomen' van
luchtvaartongevallen, maar het accent lag op het leren van de rampenbestrijding, met
name ten aanzien van de nazorg.

Het kabinet deelde mee dat het thema nazorg zou worden opgenomen in hoofdstuk
X van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.689 In het Handboek

voorbereiding rampenbestrijding werd naar aanleiding van de Bijlmerramp na de
Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand overgegaan tot het bieden van nazorg 'nieuwe
stijl', waarbij het accent lag op de lange termijn organisatie van een integraal aanbod

van hulp- en dienstverlening. Het opzetten van een IAC vormt een belangrijke
uitvoeringscomponent van de nazorg.

690

Op 24 januari 2001 werd - naar aanleiding van de Bijlmerramp - een commissie

Psychosociale Nazorg bij rampen opgericht, die aanbevelingen deed over de
oprichting van een kenniscentrum voor psychosociale nazorg bij rampen.691 Ook werd

afgesproken om voortaan de gezondheidseffecten na rampen bij slachtoffers in
onderzoek vast te leggen. 692

Na de Legionella uitbraak
De focus diende volgens het RIVM te liggen op preventie van verwezenlijking van het
risico op Legionella besmetting, door verscherpte wet- en regelgeving. Na de693

Legionellose uitbraak op de Westfriese Flora gingen het Ministerie van VROM en
VWS over tot een Beheers- en Actieplan Legionella Preventie. Ook werd een694

handhavingsplan Legionella opgesteld. De bestaande regelgeving werd verscherpt en
er kwamen betere handhavings- en controle instrumenten.695 Ook werd gestart met een
voorlichtingscampagne voor het brede publiek over de risico's van Legionella.696 Er

werd een telefonische voorlichtingslijn geopend en een publieksfolder in 6 talen

gedrukt. Daarnaast kregen bedrijven een factsheet over de gevaren van Legionella
besmetting.

689 Kamerstukken 11, 1999-2000,26 241, nr. 35. Het Handboek vormt een praktische leidraad voor de
co6rdinatie en besluitvormingsstructuren op rijksniveau. Het handboek is te downloaden op:
<http://www.minbzk.nl/contents/pages/3173/nationaal_handboek_3-02.pdf>

690 Zie Handboek voorbereiding rampenbestrijding, deel B, hoofdstuk 4.
691 Stcn. 25 januari 2001, nr. 18, p. 6.
692

<www.impact-kenniscentrum.nl>
693 Kamerstukken II, 1998-1999,26442, nr. 10
694 Kamerstukken 11, 1998-1999, 26 442 nrs. 9,10. Zie voor het actieplan de website van het

Ministerie van VWS: <http://www.minvws.nl/images/991015_tcm 1 9-1 18373.pdf>
695 Zie o.a. Kamerstukken 11, 1999-2000, 26 442, nrs. 5,13
696 Kamerstukken II, 1999-2000,26 442, nr. 12
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(In de zomer van 2006 vond in Amsterdam wederom een grootschalige Legionella
besmetting plaats. 31 mensen raakten ziek, waarvan er 3 overleden. De bron van
besmetting was een natte koeltoren.697)

Na de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand
De commissie Oosting en de Commissie Alders deden tal van aanbevelingen aan het

adres van wetgever, het kabinet, VROM, BZK, de gemeenten, het bevoegde gezag B
& W en de vuurwerkbranche. Ten aanzien van de wetgever en het kabinet geeft de
commissie de aanbeveling om te komen tot betere en gewijzigde vuurwerkwetgeving.
het Kabinet dient zich te buigen over de verbetering en invulling van het
veiligheidsbeleid ten aanzien van professioneel vuurwerk en aanpassing van de
daarmee in relatie staand wet- en regelgeving, zoals de vergunningprocedure voor de
inrichting van en opslag van professioneel vuurwerk in het kader van de Wet
milieubeheer en het opstellen van juridische normen  over de veiligheidszonering en
het toezicht op de vuurwerkbranche. Daarnaast dient het kabinet zich te buigen over de

verbetering, uitvoering en codrdinatie van het externe veiligheidsbeleid.
In het kabinetsstandpunt zei het Kabinet achter de bevindingen van de commissie

Oosting te staan; er werd erkend dat er tekortgeschoten was als adviseur,
vergunningverlener, toezichthouder en handhaver.698 Het reeds ingezette beleid op het

gebied van de rampenbestrijding zou worden geYntensiveerd door het nemen van
stelselversterkende maatregelen. Bovendien werd toegezegd dat de risico's inzichtelijk
zouden worden gemaakt en dat er een vertaalslag zou plaatsvinden naar gemeenten en

burgers.
Na    de     Vuurwerkramp     en de Nieuwjaarsbrand werden 161 actiepunten

geformuleerd om uit te voeren. Die actiepunten lagen op het gebied van a) de

implementatie van de actiepunten op provinciaal en gemeentelijk niveau door middel
van de oprichting van de Taskforce Slagen voor Veiligheid699, b) Het instellen van een

Onderzoeksraad voor veiligheid700, c) de doorlichting van het brandveiligheidsbeleid

en het treffen van maatregelen op gemeentelijk niveau701, d) het doorvoeren van de
kwaliteitsbevordering van de rampenbestrijding702, e) het opzetten van een Centrum

697  Bron RIVM:
<http://www.rivm.nl/cib/publicaties/bulletin/jaargang_19/bu111901/koeltoren_als_bronjsp>

698  Kamerstukken H, 2000-2001, 27157, nr. 20
699 Zie voor de basishandreiking voor gemeenten het rapport van de SGBO 2002:

<http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/kcgs/bulk/publicatie/2002/12/102028.pdf>
700 De Onderzoeksraad werd geinstalleerd met de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, zie Stb.

2004,677.
701 Hiertoe werden gemeentelijke actieplannen ontwikkeld.
702 Met de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (Stb. 2004, 184.) werden o.a. de

Brandweerwet, de WRZO, de Wet geneeskundige hulpverlening bu rampen en de Wet
ambulancevervoer gewijzigd.
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gezondheidsonderzoek na rampen (CGOR)703 f) de oprichting van het kenniscentrum
Impact704, en f) het verbeteren van extern toezicht op het gevoerde regionale en
gemeentelijke beleid. In de eindrapportage over de actiepunten waren bijna alle
actiepunten uitgevoerd; over de openstaande actiepunten werd in de Beleidsnota
rampenbestrijding 2000-2004 informatie gegeven.

705

De Vuurwerkramp resulteerde in wijziging van de regelgeving voor de
vuurwerkbranche ten aanzien van de opslag en assemblage van vuurwerk. Op 1 maart
2002 trad het Vuurwerkbesluit in werking, ter vervanging van het Vuurwerkbesluit
wet milieugevaarlijke stoffen en het Reglement gevaarlijke stoffen. Het besluit706

regelt het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, het voorhanden hebben en
het afsteken van vuurwerk. Hierin werden o.a. eisen gesteld voor de ligging van
bedrijven die professioneel vuurwerk opslaan.

In de voornoemde beleidsnota rampenbestrijding werden tevens een aantal
actiepunten geformuleerd ter bevordering van de veiligheid. Hiertoe werden onder
andere de volgende programma's en doelstellingen uiteengezet: a) Het in 2002
gestarte actieprogramma 'Bewust Veiliger', waarin de rampenbeheersing en de
brandweer centraal stonden, b) de verdeling van verantwoordelijkheid voor de
veiligheid, waarin risico's door de overheid, de burgers en het bedrijfsleven dienden te
worden beperkt, c) de versterking van het veiligheidsbewustzijn onder burgers en
bedrijven, d) het crearen van veiligheidsregio's, en e) de versterking van de
brandweer. 707

Na de Schipholbrand
Het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad deed aanbevelingen aan de Ministerie
van Justitie, de Minister van VROM en de Minister van BZK. Die aanbevelingen
kwamen in hoofdlijnen neer op het verbeteren van de brandveiligheid van de
gebouwen die toebehoren aan de DJI, het toegankelijker maken van de
bouwregelgeving, en het evalueren en zo nodig aanpassen van informele regelgeving
op het gebied van brandveiligheid.708

Het Kabinet voerde alle aanbevelingen van het rapport van de Onderzoeksraad op
en was het eens met de conclusie, dat het thema brandveiligheid bij de rijksoverheid
en bij haar diensten structureel meer aandacht zou moeten krijgen.709 Het wilde het

703

Zie <www.rivm.nl/cgor>
704

Zie <www.impact-kenniscentrum.nl>
705 Zie Kamerstukken If, 2002-2003,27 157, nr. 55 en Kamerstukken 11. 2003-2004,26 956, nr. 20,

bijlage 2.
706

Stb.  2002,33; Stb. 2002,189. Het Vuurwerkbesluit werd gewijzigd met Stb. 2004, 26,·Stb. 2004,
133; Stb. 2004,418.

707 Zie Kamerstukken II, 2003-2004,26 956, nr. 20
708 Zie het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad (2006) p. 181.709 Kamerstukken Il, 2006-2007,24 587, nr. 199.
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thema brandveiligheid bij DJI expliciet in het beleid opnemen en verbeteren door
middel van het instellen van een programma en de oprichting van een Taskforce.

Daarnaast wilde het Ministerie van VROM de bouwregelgeving toegankelijker maken

en verbeteren, het doen van aanpassingen van de voorraad van de rijksgebouwen en
het treffen van maatregelen indien nodig, het treffen van organisatorische maatregelen

bij de RGD. De Minister van BZK ging over tot het heroverwegen en aanpassen van

de bestaande informele regelgeving op het gebied van brandveiligheid en het
versterken van gemeentelij k toezicht en handhaving. Daartoe   zou   het   in   2007   het

programma Brandveiligheid opzetten, dat diende voor de versterking van
brandveiligheidsmanagement van instellingen zoals ziekenhuizen, politiecellen, hotels

710
en bedrijven.

6.11.2  Leren van rampen:  preventie

Vooropgesteld dient te worden, dat rampen nooit geheel voorkomen kunnen worden door

de overheid; die vooronderstelling is een illusie. Dat betekent niet dat de overheid geen
inspanningen moet leveren om rampen te trachten te voorkomen, of om de
schadetoebrengende gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Bovendien gaat het slachtoffers

erom, dat zij kunnen zien dat de overheid maatregelen treft en leert van de gebeurtenis.

Helaas betekent dit niet dat maarregelen een land rampenvrij maken. De
Schipholbrand deed zich, ondanks alle inspanningen van de overheid teneinde het
toezichts- en handhavingsbeleid te verbeteren, toch voor. Ook hier bleek dat de DJI zich bij

de Schipholbrand niet aan de regels voor brandveiligheid had gehouden en dat het aantal

doden daardoor zo hoog was; ook was het toezicht van de gemeente ontoereikend. Toezicht
en handhaving waren echter ook belangrijke thema's in de onderzoeken naar de toedracht

van de Vuurwerkramp Nieuwjaarsbrand. Na de Legionella epidemie vond in 2006 -
ondanks de aandacht van de overheid voor de preventie van Legionella besmetting -
wederom een grootschalige besmetting plaats. Het is echter wel belangrijk om te bedenken

dat het creeren en behouden van veiligheid niet alleen een overheidstaak is, maar ook een
voor bedrijven en burgers. De overheid heeft echter haar eigen taak om ervoor te zorgen dat

er wordt geleerd van rampen. Dat erkent zij zelf ook; na de verwezenlijkte rampen werd
een arsenaal aan beleidswijzingen, -doelstellingen en uitvoeringsprogramma's
gepresenteerd om uitvoering te geven aan de door de onderzoekscommissies opgestelde

aanbevelingen.

no  Zie voor het programma Kamerstukken 11, 2006-2007,26 956, nrs. 46,53,55 en 56.
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6.11.3 Leren van rampen: de nazorg

Wat opvalt, is dat op alle terreinen van de rampenbestrijding wordt geleerd; in het bijzonder
het thema nazorg heeft zich juist door het leren van de rampen ontwikkeld. Naar aanleiding
van de Bijlmerramp werd na de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand overgegaan tot het
bieden van nazorg 'nieuwe stijl'. De lange termijn organisatie van een integraal aanbod van

hulp- en dienstverlening stond centraal. In beide gevallen werd een IAC opgericht. Ook
werd op 24 januari 2001 een commissie Psychosociale Nazorg bij rampen opgericht, die
aanbevelingen deed over de oprichting van een kenniscentrum voor psychosociale nazorg
bij rampen; dat centrum is er onder de naam 'Impact' gekomen.71 1 Na de Vuurwerkramp en

de Nieuwjaarsbrand werd besloten om de gezondheidseffecten na rampen bij slachtoffers in
onderzoek vast te leggen en te monitoren; hiertoe werd het Centrum voor
Gezondheidsonderzoek na Rampen opgericht, als onderdeel van het RIVM.

6.11.4 Evaluatie

Het proces van politieke verantwoording zou volgens Muller kunnen dienen als een trigger
voor een leerproces.712 Na bestudering van de rampen concrete rampen ben ik van mening
dat er weI degelijk wordt geleerd vande ramp, vooral op het gebied van de
rampenbestrijding en slachtofferzorg. Dat met die 'responsive change' niet altijd alle
rampen zijn te voorkomen, is treurig, maar onvermijdelijk. Voor slachtoffers kan het
echter moeilijk zijn om concreet te achterhalen, waar en op welke punten daadwerkelijk
actie is ondernomen ten aanzien van de preventie van een toekomstige ramp. Dat geldt des
te meer, indien het thema van preventie - toezicht en handhaving - bij een nieuwe ramp
wederom ter discussie staat.

6.12 Procedurele belangen

6.12.1  Het politieke verantwoordelijkheidsproces na rampen

Het bestaan van een aantal immateriEle belangen (willen weten wat er is gebeurd, partijen
ter verantwoording roepen, leren van de ramp) van slachtoffers impliceert dat slachtoffers
ook geinteresseerd kunnen zijn in het proces van politieke verantwoording. Hierbij moet
echter weI de kanttekening gemaakt worden dat het politieke verantwoordingsproces niet
uitgaat van het exclusief afleggen van verantwoording naar de slachtoBers toe. Indirect
gebeurt dit echter wei; de Tweede Kamer is immers het volksvertegenwoordigende orgaan.
Toch is het interessant om te onderzoeken of en hoe de procedurele belangen worden
gediend. Belangrijk is voorts, dat de Procedural Justice theorie een verband heeft weten aan

711 Stcrt. 25 januari 2001, nr. 18, p. 6.
712

Zie Muller (1994), p. 27-28.
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te tonen tussen het oordeel van mensen over de procedure zelf en de invloed die dit oordeel

heeft op een oordeel over de uitkomst van die procedure. De vraag is nu, ofer een mogelijk
verband bestaat tussen de beoordeling van de uitkomsten van dit politieke
verantwoordingsproces (de genomen maatregelen ter uitvoering van de wil om te leren van

een ramp, de sanctionering, en de mate waarin slachtoffers bij het proces worden
betrokken. Die procedurele belangen waren als volgt geformuleerd:

• Slachtoffers wensen dat er met respect, en begrip met hen wordt omgegaan;
• Slachtoffers wensen advies, begeleiding en steun in het proces;
• Slachtoffers wensen participatie (een voice);
• Slachtoffers wensen dat beslissingen op een voor hen begrijpelijke wijze worden

uitgelegd;
• Slachtoffers wensen toegang tot het recht en een neutrale beslisser;
•     De toegang tot informatie.

Ten aanzien van het respect en begrip kan worden geconcludeerd dat er door zowel de
Tweede Kamer als door de gezagsdragers met begrip en respect over slachtoffers wordt

gesproken. In de Kamer vindt vaak een minuut stilte plaats om de slachtoffers van de ramp
te gedenken en hoewel het niet gaat om een direct contact tussen slachtoffers en de Tweede
Kamerleden of Ministers, dient dit element als positief beoordeeld te worden, zeker gezien

de aard van de overheidsrol.
Ten aanzien van de behoefte aan advies, begeleiding en steun dient te moeten worden

geconcludeerd dat dit belang niet relevant is om een oordeel over te geven. Het gaat immers
niet om het directe contact met de slachtoffers.

Over de participatiemogelijkheden kan het vogende worden gezegd. Slachtoffers zijn
geen  'partij'  in een proces van politieke verantwoording.  Het gaat primair om het afleggen
van verantwoording van de gezagsdragers aan de vertegenwoordigende organen, meer in
het bijzonder aan de Tweede Kamer.  Slachtoffers hebben zelf geen directe toegang tot het
proces van politieke verantwoording en geen mogelijkheden om direct hun verhaal te

doen, of anderszins te participeren. Hun 'stem' wordt vertegenwoordigd door het

parlement. Daarnaast bestaan indirecte participatiemogelijkheden. Slachtoffers kunnen zich

verenigen in een belangenorganisatie, die op haar beurt voor de belangen kan 'lobbyen'. Zij
kunnen tevens de media opzoeken, zodat hun punten of wensen via deze kanalen politiek
gehoor krijgen.

Ten aanzien van het belang om toegang te krijgen tot informatie en de behoefte aan

begrijpelijke beslissingen zou voortgang geboekt kunnen worden. De informatie over het

proces van politieke verantwoording openbaar. Slachtoffers kunnen dit proces in de media

volgen, of via de door de overheid verstrekte informatie op internet. Zij kunnen tevens de
debatten in de Kamer bijwonen, voorzover deze openbaar zijn. Slachtoffers hebben

voldoende toegang tot informatie. Het is echter niet duidelijk in hoeverre zij - als speciale
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doelgroep - gerichte en frequentie informatie krijgen en begrijpen over de voortgang en
bevindingen van dit verantwoordingsproces ten aanzien van de punten die slachtoffers van
belang achten. Het kan voor slachtoffers niet altijd duidelijk zijn, welke maatregelen de
overheid neemt om te leren van een ramp, teneinde een dergelijke ramp in de toekomst te
willen voorkomen. De overheid informeert burgers over haar doen en laten; op de websites
van de Ministeries is een schat aan informatie te vinden. Ik kan mij voorstellen dat
slachtoffers door de hoeveelheid aan genomen maatregelen, actiepunten, programma's en
beleidsstukken door de bomen het bos niet meer zien en niet meer concreet kunnen
terugkoppelen wat er naar aanleiding van de ramp concreet is veranderd op centraal en
decentraal niveau. Bovendien kan wellicht de wijze waarop de informatie wordt
gepresenteerd, niet altijd worden begrepen door slachtoffers. Het is jammer dat dit niet met
zekerheid gezegd kan worden, omdat empirische gegevens ontbreken. Daarom zou het
interessant zijn om hier onderzoek naar te verrichten.

In de eerste fase van het politieke verantwoordingsproces kan gesteld worden dat de

onafhankelijke onderzoekscommissies een neutraal oordeel vellen over de
verantwoordelijkheden van de gezagsdragers. Daarna, in de debatfase en de
sanctioneringsfase is geen sprake meer van een 'neutrale beslisser'; de gezagsdragers
stellen zelf wel of niet verantwoordelijk te zijn, daarop bepaalt de Tweede Kamer bepaalt
of zij gebruik wenst te maken van de vertrouwensregel. De Tweede Kamer kan bovendien
niet als een volkomen neutrale beslisser worden gekwalificeerd; er spelen zoals eerder

gesteld partijpolitieke, strategische en individuele belangen. De samenstelling van de
politieke kleur van de regering zal ongetwijfeld zijn zijn invloed uitoefenen op het oordeel
over de ministeriele verantwoordelijkheid door het parlement; en daarmee tevens op het
verbinden van sancties aan de verantwoordelijkheid.

6.12.2 Procedurele belangen binnen definanciile regelingen

Tegemoetkomingsregeling Bijlmerramp
Slachtoffers van de Bijlmerramp dienden uiterlijk binnen twee maanden na publicatie
van de regeling in de Staatscourant een aanvraag in te dienen art. 5). Het bestuur van
de stichting hulpfonds gedupeerden Bijlmerramp diende binnen acht weken - of een
redelijke termijn indien de termijn van acht weken niet haalbaar was - na de ontvangst
van de aanvraag te beslissen of aan het slachtoffer een tegemoetkoming zal worden
verstrekt (art. 6). De tegemoetkoming werd op grond van art. 6 lid 3 binnen drie
maanden na het besluit uitgekeerd. De beslissing van het bestuur was een beschikking.
Ook gedupeerden van de Bijlmerramp konden binnen zes weken bezwaar aantekenen

bij een bezwarencommissie. Zij konden een klacht indienen bij de Ombudsman. In de
praktijk ontstond onenigheid over de termijn waarbinnen de aanvraag moest worden
ingediend. Veel mensen waren te laat met de aanvraag, die daarom niet inhoudelijk
werd beoordeeld. De bestuursrechter oordeelde dat de mensen die in april 2000 nog
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een aanvraag indienden, ook recht hadden op een inhoudelijke behandeling van de

aanvraag. Ook werden oude aanvragen heroverwogen.

Tegemoetkomingsregeling Legionella ramp
Voor de 32 overleden slachtoffers en meer dan 200 ernstig zieke slachtoffers van de

Legionella uitbraak was de procedure hetzelfde als voor het Hulpfonds Gedupeerden

Bij Imerramp. Het funds heeft 172 uitkeringen gedaan aan zieke slachtoffers   en    18

uitkeringen aan nabestaanden.

Tegemoetkomingsregeling Vuurwerkramp Enschede
Voor wat betreft de snelheid van de procedure valt op dat er voortvarend werd

besloten tot het instellen van financiele noodvoorzieningen, maar dat pas tussen

november en december 2000 regelingen werden gecreeerd voor inboedelschade,

schade aan voertuigen, opruimingskosten, buitengewone omstandigheden en voor
schade aan kampeerwagens. In maart 2002 kwamen de regelingen ter tegemoetkoming

in geleden personenschade en voor overlijdensschade. De lange tijd die verstreek had

te maken met de complexiteit en vaststelling van de schade. Bovendien ondervond
men moeilijkheden ten aanzien van het vaststellen van het geografische criterium,
omdat de schade van de binnenste ring niet per definitie hoger was dan van de ringen
daarbuiten. De Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp droeg

zorg voor de financiele regelingen. Voor wat betreft de nabestaandenregeling van 22
maart 2002 dienden nabestaanden hun aanvraag voor 1 juli 2003 te melden bij de

Stichting (art. 6). De Stichting zou binnen dertien weken beslissen over de aanvraag.

Binnen drie weken na de beslissing, keerde de stichting het bedrag periodiek uit.
Tegen de beschikking van de Stichting stond bezwaar open. (art. 14).Ook voor de
regeling tegemoetkoming in kosten en inkomensderving bij ziekte Vuurwerkramp

Enschede van 22 maart 2003, en de regeling functionele invaliditeit golden dezelfde

termijnen.

Tegemoetkomingsregeling Nieuwjaarsbrand
De tegemoetkomingsregelingen van de CFA II stelden een termijn voor aanvraag

vanaf 22 januari 2003 tot 1 januari 2004. De stichting besliste binnen dertien weken

over de aanvraag. Een tegemoetkoming werd drie weken nadat het toekenningsbesluit

was genomen, uitgekeerd. Voor de regeling tegemoetkoming in kosten

Nieuwjaarsbrand Volendam gold een termijnaanvraag tot 31 januari 2007. Wederom

werd  binnen 13 weken beslist  over de aanvraag  en een eventuele tegemoetkoming

werd binnen drie weken overgemaakt.

Wat opvalt aan de regelingen naar aanleiding van de Vuurwerkramp en de
Nieuwjaarsbrand, is dat sommige regelingen (die voor een tegemoetkoming in de

209



Hoofdstuk 6

functionele invaliditeit, inkomensderving en tegemoetkoming kosten) geen expliciete
bepaling voor bezwaar kennen, zoals de regelingen voor de Bijlmerramp en de Legionella
uitbraak, of de nabestaandenregeling  van de Vuurwerkramp.

Ten aanzien van het belang van het krijgen van informatie en het belang van het
ontvangen van steun, advies en begeleiding, zijn het naar alle waarschijnlijkheid de sociale

kring van de slachtoffers zelf, de IAC's en de belangenverenigingen geweest die de
slachtoffers bijstonden in de aanvraagprocedure.

6.13 Evaluatie

Vooropgesteld dient te worden dat het politieke verantwoordingsproces er op de eerste
plaats is om politieke handelingen en/of activiteiten die zich voor, tijdens en na een ramp
voordoen, te verantwoorden. Dit betekent dat het hoofddoel van politieke verantwoording
om de legitimatie van het gezag draait en niet om de belangen van slachtoffers te dienen.
Echter, na bestudering van de in Nederland voorgekomen rampen lijkt het nu juist het
politieke verantwoordingsproces dat ervoor zorgt dat in deze rol het merendeel van de
belangen kan worden gediend. Het betreft echter wel een continu proces, dat door de jaren
heen gestalte krijgt dankzij de lessen die men trekt uit eerdere rampen. Voor slachtoffers
dient het resultaat zichtbaar te zijn en tastbaar. Daarom is de laatste fase, de uitvoeringsfase
van zeer groot belang.

Men zou voorzichtig kunnen worden stellen dat iedere fase van het
verantwoordingsproces zijn eigen invloed uitoefent op de invulling van belangen. De
tweede fase, de onderzoeks- en inlichtingenfase lijkt erg belangrijk te zijn voor een begin
van de vervulling van alle belangen. Juist in deze fase komen de feiten boven tafel en kan
men analyseren wat er fout is gegaan en waar lessen kunnen worden getrokken. De derde
fase, de debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering lijkt vooral een belangrijke rol te
spelen bij het belang van financieel herstel. Wellicht kan men spreken over een bij uitstek
rechts-politiek proces, waar ruimte is voor de Tweede Kamer om - in het voordeel van de
positie van de slachtoffers - tegemoetkomingsregelingen voor te stellen en invloed uit te
oefenen op het ontwerp daarvan.

Ten aanzien van het belang van het bieden van immateriEle hulp en steun en
erkenning ligt er een belangrijke rol voor de overheid. Juist in deze rol kan de overheid
creatiefzijn en is zij niet gebonden aan het juridische kader, getuige de case studies.

Een eveneens positief oordeel kan worden geveld over het belang van financieel
herstel. Op de toezeggingen van Ministers, of door het tonen van initiatief door Tweede
Kamerleden komen - buiten de WTS om - uitvoerige regelingen voor slachtoffers tot stand.

Daarbij moet worden aangetekend dat de overheid vaak in samenspraak met private
liefdadigheidsfondsen overgaat tot het creeren van regelingen. De regelingen die buiten de
WTS om tot stand zijn gekomen verschillen evenwel zeer in hun vorm, kring van
gerechtigden en in de hoogte.
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Het belang om te willen weten wat er is gebeurd wordt gediend in deze vorm van
overheidsbetrokkenheid. Hoewel de Onderzoeksraad voor Veiligheid sinds 2004
zelfstandig kan besluiten tot het doen van onderzoek, kan de Kamer altijd - met een
meerderheid van stemmen - besluiten tot het instellen van een parlementaire enqube.

Daarnaast kan in het debat met de Kamer helderheid worden verkregen over het politiek-
bestuurlijk handelen van de aangesproken Ministers en gezagsdragers.

Het belang van het ontvangen van excuses wordt niet gediend door deze overheidsrol;
de overheid lijkt huiverig om ook in de politieke arena excuses aan te bieden, indien daar

redenen toe bestaan. Dat is jammer, want de arena lijkt bij uitstek een forum voor het
aanbieden van excuses.

De behoefte om de overheid ter verantwoording te roepen kan indirect - worden
gediend. De debatfase tussen de Tweede Kamer en de regering is van groot belang, hoewel

deze fase niets zegt over een eventuele sanctionering van de gezagsdragers. Op de

Schipholbrand na, bleven de gezagsdragers op centraal niveau aan.

Het belang om te leren van rampen; om een responsive change te bereiken, wordt ook

bij uitstek door het politieke verantwoordingsproces gediend. Daarbij moet wel worden

aangetekend dat het voor slachtoffers misschien niet tastbaar is om te zien wat er voor
politieke actie wordt ondernomen om het risico op toekomstige rampen te beperken.

De procedurele belangen tot slot, zijn onder voorbehoud onderzocht. Hoewel

slachtoffers geen directe invloed kunnen uitoefenen op de procedure en hoewel het oordeel

over het handelen van de aangesprokenen niet door een neutrale beslisser plaatsvindt, kan
wel indirect invloed worden uitgeoefend. Bovendien hebben de slachtoffers toegang tot
informatie. Waar mogelijk verbeteringen zijn aan te brengen, is ten aanzien van de
voorlichting en communicatie van het politieke proces zelf en ten aanzien van bepaalde

belangen van de slachtoffers; het gaat dan in het bijzonder om de behoefte aan  een
'responsive change' en om partijen ter verantwoording te willen roepen.
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7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beantwoord ik de onderzoeksvragen, zoals geformuleerd in paragraaf 5 van
hoofdstuk 1:

1. Wat zijn. zoals blijkt uit de  literatuur.  de  belangen van slachtolfers van rampen?

1. Kan de rijksoverheid bij de afwikkeling van een ramp in voldoende mate de belangen van
slachto#ers van rampen dienen?

3.    Indien     bepaaide    belangen    niet    of    iii    onvoldoende    mate    worden    gediend,    welke

handreikingen kunnen dan aan het adres van de overheid worden gedaan op grond van de
bevindingen van dit onderzoek?

In paragraaf 2 staat de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag centraal, in paragraaf

3 en 4 geef ik antwoord op de tweede onderzoeksvraag. De derde onderzoeksvraag

behandel ik in paragraaf 5 en 6. Dit hoofdstuk sluit af met een slotbeschouwing in paragraaf
7.

7.2 De belangen van slachtoffers van rampen geinventariseerd

Mijn zoektocht naar de belangen van slachtoffers van rampen startte in hoofdstuk 2 met de

bestudering van 3 publicaties over de belangen van slachtoffers van rampen. Op grond
daarvan stelde ik een zogenaamde 'vertreklijst' van belangen samen:

•    Zorgen voor een veilige omgeving en het bieden van opvang;

•        Hereniging of contact met verwanten en dierbaren;

•     Medische zorg bij letsel;

•     De beschikking over middelen voor de bevrediging van basale levensbelangen;

•    Praktische hulp;
• Betrouwbare informatie over het lot van dierbaren;
• Betrouwbare informatie van de media en de overheid over de toedracht, de

gevolgen, de afwikkeling en de beschikbaarheid en locatie van hulp;
• Slachtoffers willen met vragen en problemen terecht kunnen bij 66n loket;

•  Erkenning en aandacht, een menselijke behandeling, serieus genomen willen

worden;
•    Een herdenkingsbijeenkomst;
•    Rust, controle en overzicht;
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•    Het delen van ervaringen met anderen;
• FinanciEle compensatie;
• Willen weten wat er precies is gebeurd;
•    Het voor een publieke instantie ter verantwoording roepen van partijen die in de

ogen van slachtoffers aansprakelijk/verantwoordelijk zijn voor de (gevolgen van
de) ramp;

•   Wensen dat er geleerd wordt van fouten, zodat anderen niet hetzelfde overkomt

(de 'responsive change');
•      Het individueel of collectief iets kunnen aankaarten en ondernemen tegen zaken

van publiek belang (participeren).

Daarna bestudeerde ik in paragraaf 4 en 5 de belangen van respectievelijk de
letselschadeslachtoffers en de slachtoffers van geweldsmisdrijven. In paragraaf 6 ging ik in
op de literatuur over de (psychische) impact van rampen. De informatie uit paragraaf 4,  5

en 6 leidde tot aanpassing en aanvulling van de vertreklijst. Uiteindelijk kwam de lijst er als

volgt uit te zien:

1.   Het ontvangen van adequate eerste hulpverlening

2.    Toegang tot informatie
• Betrouwbare informatie over het lot van dierbaren;
• Betrouwbare informatie over de gevolgen en afwikkeling van de ramp en de

beschikbare hulpverlening.

3.    Het ontvangen van immateri6le steun en hulp
•     Het ontvangen van steun en hulp van het sociale netwerk van het slachtoffer;
•    Het ontvangen van steun en hulp van een slachtofferbelangenvereniging of een

lotgenotenorganisatie;
•    Het ontvangen van psychosociale hulp.

4. Erkenning

5. Financieel herstel

6. Willen weten wat er is gebeurd

7.    Het ter verantwoording willen roepen van de verantwoordelijke partijen

8.    Het willen ontvangen van excuses van de verantwoor-delijke partijen

9.   Leren van de ramp door de verantwoordelijke partijen ('responsive change')

10. Procedurele belangen
• Slachtoffers wensen toegang tot het recht of een neutrale beslisser;
• Slachtoffers wensen dat er met respect en begrip met hen wordt omgegaan;
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• Slachtoffers wensen een 'voice';
• Slachtoffers wensen informatie over de procedure;
• Slachtoffers wensen advies, begeleiding en steun in het proces;
• Slachtoffers wensen dat beslissingen op een voor hen zo begrijpelijk mogelijk

worden uitgelegd.

In hoofdstuk drie werden de belangen afzonderlijk besproken. Wat opvalt, is dat de meeste

belangen niet financieel van aard zijn, maar immaterieel. De belangrijkste bevindingen van

dit hoofdstuk zijn dat - in Nederland - de meeste belangen een grote rol zullen spelen

wanneer zich een man- made ramp voordoet. Slachtoffers zullen juist dan behoefte hebben

aan eerste hulp en opvang, immateriEle hulp en steun, financieel herstel, erkenning,
waarheidsvinding, het ter verantwoording willen roepen van de schadeveroorzakers, een

spijtbetuiging en   aan een 'responsive change'.
Vooral het belang van erkenning leidde tot een uitgebreide bespreking, omdat dit

voor slachtoffers een wezenlijke behoefte lijkt te zijn, maar in de literatuur nog zeer weinig

aandacht    krij gt. Erkenning    kan niet alleen worden bereikt    door het geven    van    een

schadevergoeding of een financidle tegemoetkoming, maar tevens door het bieden van

immateriEle faciliteiten en activiteiten. Daarnaast   lij kt het belang in verband te staan  met

het merendeel van de belangen; financieel herstel, immateriele hulp en steun, het ontvangen

van een spijtbetuiging, partijen ter verantwoording willen roepen,   de ' responsive change'

en het willen weten wat er is gebeurd.

7.3 De belangen beoordeeld

De beoordeling van de overheidsrollen, bezien vanuit het belangenperspectief van de
slachtoffers van rampen vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

+/+

Het belang wordt op grond van wetgeving, rechtspraak, literatuur, en de informatie uit

de casestudies gediend, dit wordt ondersteund door wetenschappelijk empirisch bewijs;
+
Het belang wordt op grond van wetgeving, rechtspraak literatuur en de informatie uit

de casestudies gediend, er is echter geen ondersteunend wetenschappelijk empirisch

bewijs aanwezig;
+A

Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies geven

onvoldoende aanwijzingen dat het belang in voldoende mate wordt gediend;
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Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies maken

aannemelijk dat het belang niet wordt gediend;
-1-

Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies laten zien dat het

belang niet wordt gediend en dit wordt gesteund door wetenschappelijk empirisch
bewijs;
n.v.t.

Het belang is niet meegenomen bij de beoordeling van de overheidsrol.

In hoofdstuk 4 tot en met 6 besprak ik drie vormen van overheidsbetrokkenheid;
respectievelijk de overheid als civielrechtelijk aansprakelijk gestelde partij, de overheid als
verschaffer van financiale tegemoetkomingen op grond van de WTS en de overheid als
politiek-bestuurlijk verantwoordelijke partij. In ieder hoofdstuk onderzocht   ik de vooraf
geselecteerde belangen na en analyseerde ik aan de hand van relevante wetgeving,
rechtspraak, literatuur en casestudies of de overheid de belangen in voldoende mate kan
dienen.

Een aantal belangen werd bij voorbaat niet geschikt bevonden om te onderzoeken. In
hoofdstuk 4 heb ik de volgende belangen niet onderzocht: het ontvangen van eerste hulp en
opvang, de toegang tot informatie en het ontvangen van immateriEle steun.713 Het lag niet
voor de hand om deze belangen te onderzoeken, gezien de aard van het
aansprakelijkheidsrecht   en het burgerlijk procesrecht. In hoofdstuk    5    heb ik, naast   de
bovengenoemde belangen tevens de keuze gemaakt om het belang van het willen weten wat
er is gebeurd, het ter verantwoording roepen van partijen, het ontvangen van excuses en het

leren van de ramp niet te onderzoeken. De WTS vormt puur een vergoedingsmechanisme
op grond van de nationale solidariteit, het lag dan ook niet voor de hand om deze belangen
te toetsen. In hoofdstuk 6 zijn - op het belang van immateriele steun en hulpverlening door
het sociale netwerk na - wei alle belangen onderzocht. Daartoe heb ik vooral de inhoud van
de verantwoordingsprocessen bestudeerd na de Bijlmerramp, de Vuurwerkramp, Legionella
epidemie en de Nieuwjaarsbrand. Hierbij dient echter wel de volgende kanttekening te
worden gemaakt: De aard van deze vorm van overheidsbetrokkenheid is zodanig, dat deze
uitgaat van de legitimatie van het gezag, niet van de belangen van slachtoffers. In het
bijzonder ten aanzien van het oorded over de procedurele belangen moet met dit zojuist
besproken voorbehoud rekening worden gehouden. In onderstaand schema heb ik staan de
resultaten van de analyse uit de hoofdstukken 4,5 en 6:

713 De toegang tot informatie in het kader van de civielrechtelijke procedure besprak ik bij de
procedurele belangen.
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DE BELANCEN: 13 .S 0 #6  >
Eerste hulp en opvang nvt nvt +1-

Toegang tot en het ontvangen van

informatie:

Over het lot van dierbaren nvt nvt + 1-

Over de hulpverlening nvt nvt + /-

Immateriele hulp en steun:

Van het sociale netwerk nvt nvt nvt

Van belangenverenigingen nvt nvt 4.1-

Van psychosociale hulpverlening nvt nvt          +

Erkenning:

Anders dan financieel                                                                   -                    +

Financieel:

Voor geleden immateriile schade                                                   -                    +1-

Voor geleden materiete schade                                                      -                    +1-

Financieel herstel:

Voor personenschade                                           -                       -/-                  +

Voor zaakschade                                                  -                       +                   +

Voor immateritle schade                                      -                       -/-                  +/-

Willen weten wat er is gebeurd                           -                       nvt                 +

Ter verantwoording willen roepen                      -                       nvt                 +

Excuses ontvangen                                         -/-                   nvt               -/-

Leren van de ramp; 'responsive change'           -                     nvt               +

Procedurele belangen:

Toegang tot het recht of een neutrale beslisser        +                      +                   +/-

Een voice, participatie                                      -                     +                 +/-

Respect en begrip +1- +1-            +

Informatie ./- th            +/-

Advies, begeleiding en steun + /- +/- +1-

Begrijpelijke uitleg +/- +/- 11-1-

217



Hoofdstuk 7

Bij de aanblik van dit schema kunnen al een paar opvallende observaties worden gedaan.
De overheid kan in de eerste twee rollen weinig betekenen voor het belang van erkenning,
maar wel in haar rol als politiek-bestuurlijk verantwoordelijke. Ten aanzien van het belang
van financieel herstel dient de overheid dit belang niet succesvol in haar rol als
civielrechtelijk aansprakelijk gestelde partij. De WTS en de rol van de overheid als
politiek-bestuurlijk verantwoordelijke bieden hiervoor betere mogelijkheden. Het belang
om 'te willen weten wat er is gebeurd' wordt enkel gediend door de overheid als politiek-
bestuurlijk verantwoordelijke; dat geldt eveneens voor het belang om partijen ter
verantwoording te roepen en de behoefte aan een 'responsive change'. Het belang dat er
zeer slecht uitkomt, is de behoefte aan een spijtbetuiging van de verantwoordelijke partijen.
Geen enkele overheidsrol biedt mogelijkheden. In de volgende paragraaf zal  ik de rol  va de
overheid per belangen evalueren.

7.4 De belangen stuk voor stuk besproken

7.4.1 Eerste hulp en opvang

Hoewel de verlening van eerste hulp en het bieden van opvang geen taak is die de
rijksoverheid zelf direct uitvoert, - dit gebeurt door de rampenbestrijdingsdiensten - kan in
het politieke verantwoordingsproces indirect worden geleerd op het gebied van de
rampenbestrijding, dankzij de politieke verantwoording achteraf. In het bijzonder de
Hercules ramp heeft gezorgd voor leermomenten in de rampenbestrijding en de verlening
van eerste hulp en opvang.

7.4.2 Toegang tot informatie

In hoofdstuk 4 besprak ik de behoefte aan informatie binnen de procedurele belangen. Het
ging hier niet om een bespreking van het ontvangen van informatie over rampspecifieke
informatie, zoals vragen over vermiste dierbaren, de beschikbare hulpverlening en de
gevolgen van de ramp. De enige rol die dit belang indirect kan dienen, is de overheid als

politiek-bestuurlijke verantwoordelijke partij. In hoofdstuk 5 kreeg dit belang vorm en
inhoud naar aanleiding van de nasleep van de Bijlmerramp. Dankzij de bevindingen van de
enquttecommissie Meijer werd naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer een
informatie- en adviesfunctie wenselijk geacht voor de slachtoffers. Mede door de
leermomenten van de Bijlmerramp werd een IAC opgericht na de Vuurwerkramp en de
Nieuwjaarsbrand. Tevens is over het IAC door de rijksoverheid een circulaire verstuurd aan
o.a. alle gemeenten, waarin zij dringend aanraadt om deze IAC-functie te implementeren in
de voorbereiding op de rampenbestrijding. Het opstellen van een IAC wordt echter niet
verplicht gesteld door de rijksoverheid.
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7.4.3 Immateriele hulp en steun

Als aansprakelijk gestelde partij en als verschaffer van tegemoetkomingen op grond van de

WTS kan de overheid niets doen bij het dienen van dit belang. In haar rol als politiek-
bestuurlijk verantwoordelijke bestaan er echter veel mogelijkheden. In hoofdstuk 5 schetste

ik - in samenspraak met het belang van erkenning - hoe het thema 'nazorg' zich na de

Bijlmerramp ontwikkelde. De nazorg (psychosociale en medische zorg) kreeg naar
aanleiding van de lange nasleep van de Bijlmerramp pas daadwerkelijk invulling. Die
lessen zijn tevens toegepast op de Legionella affaire, de Vuurwerkramp en de

Nieuwjaarsbrand. Na de Legionella affaire werd door de overheid het oprichten van een
lotgenotenorganisatie gestimuleerd en gefinancierd, er werd een informatieloket geopend
voor de getroffenen en psychosociale hulp geboden. Ook werd cen grootschalig

gezondheidsonderzoek onder de getroffenen gestart om het verloop van de
gezondheidsklachten te kunnen monitoren. Bovendien verleende de overheid financiale

steun aan de belangenvereniging.
Na de Vuurwerkramp werd eveneens grootschalig onderzoek gedaan naar de

gezondheidsklachten en zorgde de overheid voor de courdinatie ten aanzien van de
gezondheidszorg.

De Nieuwjaarsbrand resulteerde in de financiering van de oprichting van een
brandwonden- en revalidatiecentrum in Volendam. Ook werd het eerder genoemde IAC

opgezet. Daarnaast werd psychosociale hulp aangeboden; deze hulpverlening regelde
creEerde een buddy-systeem voor de slachtoffers. Zoals gezegd heeft de overheid niet direct

invloed op de steun vanuit een sociaal netwerk, een belangenvereniging of de psychosociale

hulpverlening, maar zij kan indirect de organisatie en het aanbod van deze hulpverlening
co8rdineren/faciliteren en ook financieren. In de onderzoeksrapporten van Oosting en
Alders vormde het thema 'nazorg' een onderwerp van onderzoek.

7.4.4 Erkenning

Het belang van erkenning is in alle hoofdstukken onderzocht. Hoewel het

aansprakelijkheidsrecht mogelijkheden biedt voor het dienen van dit belang, - zowel

financieel als immaterieel -, lijkt het juist om te stellen dat de overheid in deze rol
nauwelijks iets kan betekenen voor de slachtoffers, omdat tot nu toe nog nooit is

voorgekomen dat de overheid na een ramp met succes aansprakelijk wordt bevonden door

de rechter.
In de evaluatie van de overheid als verschaffer van tegemoetkomingen op grond van

de WTS is helaas te weinig informatie beschikbaar over de vraag of slachtoffers zich met
een financidle tegemoetkoming erkend voelen door de overheid. Er is tot dusver geen

onderzoek gedaan naar het verband tussen het ervaren van erkenning en het krijgen van een

tegemoetkoming voor de geleden materiele schade. Onderzoek dient uit te wijzen of de
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tegemoetkomingen voor materiele schade die op basis van de WTS worden verstrekt, als
een vorm van erkenning door de gedupeerden worden ervaren. De WTS geeft geen
tegemoetkomingen voor geleden immateriele schade; volgens het kabinetsstandpunt op het

rapport van de CTRC is de overheid ook niet voornemens om deze mogelijkheid in de
toekomst - bij de herziening van de WTS - op te nemen. Mijns inziens zou dit standpunt
echter moeten worden heroverwogen.

Het belang van erkenning komt het beste naar voren in de rol van de overheid als

politiek-bestuurlijk verantwoordelijke partij. In hoofdstuk 6 besprak ik dat de overheid een

belangrijke rol kan spelen en heeft gespeeld in het bieden van erkenning op een immateriEle

wijze (het ontvangen van immateritle steun en zorg). Erkenning langs deze weg kan zich
bijvoorbeeld uiten in het ontvangen van immateriEle steun en zorg. In hoofdstuk 3 besprak
ik de erkenningsmaatregelen voor veteranen; zij krijgen van de overheid op basis van het

vetarenenzorgbeleid een speciale behandeling/aandacht. Ook na rampen worden dit soort

maatregelen getroffen, zoals het organiseren van herdenkingsdiensten, bezoek door
Ministers en de Koningin, het bieden van psychosociale en medische zorg.
Er is geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen erkenning en het doen van een van
overheidswege financifEle tegemoetkoming voor geleden immateriBle schade.

7.4.5 Financieel herstel

Eerder constateerde ik dat het belang van financieel niet kan worden gediend door de
overheid als civielrechtelijk aansprakelijk gestelde partij. Hoewel het

aansprakelijkheidsrecht in theorie alle mogelijkheden tot (volledige) vergoeding van zowel
materiele als immateriEle'14 schade biedt, zijn de kansen voor slachtoffers om de overheid
met succes aansprakelijk te stellen, nihil te noemen. Het is de slachtoffers noch na de
Legionella uitbraak, als de Vuurwerkramp niet gelukt om voor de rechter de
aansprakelijkheid van de Staat vast te laten stellen. Op grond van het
aansprakelijkheidsrecht bestaan er dus geen gronden voor een betalingsverplichting door de
overheid. De rechter achtte enkel de directe schadeveroorzakers aansprakelijk.715 In de
rechtszaak na de Nieuwjaarsbrand kwamen de slachtoffers uiteindelijk tot een schikking
met eigenaar van het caft en de gemeente Edam-Volendam; beiden waren door de
slachtoffers aansprakelijk gesteld. Hoewel het in de toekomst niet geheel zeker is vast te
stellen, wijst de rechtspraak ten aanzien van civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid
van de Staat erop dat het niet tot zelden tot een succesvolle aansprakelijkheid van de

714 Dat geldt echter niet voor de positie van nabestaanden en naasten van een overleden of ernstig
gewond geraakt slachtoffer; zowel voor wat betreft de materiele als immaterille schade biedt het
aansprakelijkheidsrecht voor deze slachtoffers beperkte - geen voor wat betreft vergoeding van
affectieschade - mogelijkheden

715
De aansprakelijkheidsverzekeringen van deze schadeveroorzakers zijn echter zeer beperkt qua
dekkingsomvang; gemiddeld slechts € 1,13 miljoen.
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overheid zal komen. Dit belang wordt dan ook niet gediend door de overheid in deze

betrokkenheid. De WCAM biedt in dat opzicht geen grote zege, aangezien de wet geen

garantie biedt op een schadevergoeding. Hoogstens zou het aansprakelijkheidsrecht als

'onderhandelingsgrond' kunnen worden ingezet. Het is, zoals eerder besproken in

hoofdstuk 4, echter de vraag of een partij  als de overheid hier gevoelig voor is.
De WTS biedt wel mogelijkheden voor een vorm van financieel herstel. In hoofdstuk

4 stelde ik echter dat de WTS - op grond van de bestudering van de casestudies - tot nu toe

enkel uitkeringen heeft gedaan ten aanzien   van de geleden   zaak- en bedrij fsschade   na

natuurrampen. Hoewel de wet in theorie ook voor ander onheil dan schadetoebrengende

natuurgebeurtenissen ingezet kan worden en tevens andere schadecategorieen kunnen

worden gecreEerd, zoals die voor personenschade, werd deze wet na de Vuurwerkramp of
de Nieuwjaarsbrand niet van toepassing verklaard door de Minister.

Ten aanzien van de hoogte van de vergoedingen biedt de WTS enkel een vangnet
voor de geleden schade; er is geen sprake van volledige schadeloosstelling, gezien het feit
dat de WTS uitkeert op basis van solidariteit en los staat van verantwoordelijkheid en

aansprakelijkheid. Enkel indien schade niet verzekerbaar of elders niet verhaalbaar is biedt

de WTS een tegemoetkoming, volgens wettelijke vastgestelde schadecategoriean en

tegemoetkomings-percentages. Evenwel zijn gedupeerden met zaakschade - geleden

tengevolge van natuurrampen - beter af met 'een', dan geen tegemoetkoming. Het is echter

vreemd dat de overheid, ondanks het bestaan en de rechtvaardigingsgronden voor het
creEren van de WTS, na de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand geen tegemoetkomingen

op grond van de WTS heeft gedaan. De overheid stelde dat het ging om verhaalbare en

verzekerbare schade en dat de WTS niet om die reden niet werd toegepast; toch deed zij ad-

hoc uitkeringen na druk van de Tweede Kamer en toezeggingen van de gezagsdragers.

Het belang van financieel herstel wordt tevens gediend door de overheid in haar rol

als politiek verantwoordelijke. In hoofdstuk 6 liet ik zien dat de overheid een aantal

tegemoetkomingsregelingen heeft gecreterd, die allen gerechtvaardigd werden door het

'tonen van een uiting van nationale solidariteit.' In de gevallen van de Bijlmerramp en de

Legionella affaire werd na respectievelijk een motie en het stellen van Kamervragen
besloten tot het geven van een tegemoetkoming. Na de Vuurwerkramp werd door de

Commissie Oosting geadviseerd dat de Staat aanvullende financitle regelingen zou treffen

voor de slachtoffers van de Vuurwerkramp. Hiertoe werd een schade-

afwikkelingscommissie geinstalleerd. Na de Nieuwjaarsbrand werd eveneens een

schadecommissie geinstalleerd die zich boog over de afwikkeling. De eerste twee

tegemoetkomingsregelingen - na de Bijlmerramp en de Legionella affaire - zijn qua hoogte,

kring van gerechtigden en vergoedbare schadecategorietn beperkt te noemen. Pas na de

Vuurwerkramp ontstonden tegemoetkomingsregelingen die meer rekening hielden met de

concreet geleden schade (zowel voor zaak- als personenschade) en de behoefte van de

slachtoffers. Bovendien verliep de schadeafwikkeling na de Vuurwerkramp en de
Nieuwjaarsbrand professioneler door het instellen van schadecommissies; tevens werden de
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belangenverenigingen geraadpleegd. Na deze twee rampen werd echter niet overgegaan tot
het bieden van een tegemoetkoming voor immateriele schade.

7.4.6  Willen weten wat er is gebeurd

Dit belang kan het beste worden gediend in de rol van de overheid als politiek-bestuurlijk
verantwoordelijke partij. Hoewel het aansprakelijkheidsrecht ook objectieve
waarheidsvinding nastreeft, gaat het nog altijd om de juridisch relevante waarheid, die
partijen aandragen. Bovendien behartigen partijen altijd hun eigen belang en indien het -
binnen de grenzen van de wet - mogelijk is om niet alles boven tafel te krijgen en te
openbaren zal dit ook gebeuren. Daarentegen kan worden betoogd dat ook binnen een
civiele procedure indirect gebruik zal worden gemaakt van de bevindingen van
onafhankelijke onderzoekscommissies, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De
rechter kan partijen tevens gelasten om bepaalde documenten of stukken te openbaren. Ten
aanzien van de politieke verantwoording baseert deze zich ook op de uitkomsten van de
onderzoeksrapporten en binnen dit verantwoordingsproces. Toch meen ik dat de overheid
in haar rol als politiek-bestuurlijk verantwoordelijke meer mogelijkheden kent; de Tweede
Kamer kan immers overgaan tot het instellen van een parlementaire enquBte; bovendien
zullen Tweede Kamerleden altijd streven naar waarheidsvinding.

7.4.7 Partijen ter verantwoording willen roepen

Het aansprakelijkheidsrecht kan worden gekenmerkt als een systeem dat er bij uitstek toe
dient om partijen ter verantwoording te kunnen roepen. Toch is dit systeem - voor wat
betreft het ter verantwoording roepen van de overheid na een ramp - niet het juiste
systeem. Die directe confrontatie zal er in de praktuk nauwelijks zijn, gezien het feit dat het
gaat om een (jarenlange) schriftelijke correspondentie tussen de belangenbehartigers van

partijen. De overheid zal zich altijd laten vertegenwoordigen door de Landsadvocaat en
zelden direct geconfronteerd worden met de slachtoffers. Nog belangrijker is dat de
overheid tot nu toe nog geen enkele keer met succes ter verantwoording is geroepen door de
rechter.

De politieke arena biedt mijns inziens bij uitstek een forum voor een open
confrontatie, waarin de overheid direct door de Tweede Kamer ter verantwoording wordt

geroepen voor haar gehele beleid en bestuur. Slachtoffers kunnen de overheid niet zelf ter
verantwoording roepen, maar worden vertegenwoordigd door de Tweede Kamerleden. Dat
is echter inherent aan de aard van de vorm van overheidsbetrokkenheid. Waar voor
slachtoffers echter het onbegrip kan rijzen, is ten aanzien van de consequenties van de

politieke verantwoordelijkheid.
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7.4.8 Excuses willen o,itvangen

Juist het geven van een spijtbetuiging maakt dat slachtoffers verder kunnen met een

verwerkingsproces en ook positiever over de wederpartij oordelen. De behoefte aan een
spijtbetuiging lijkt echter door geen van de drie overheidsrollen te worden gediend. Na

bestudering lijkt dit zeker bij de rol van de overheid als civielrechtelijk aansprakelijk
gestelde partij ook geen optie. Het aansprakelijkheidsrecht vormt bij uitstek een systeem dat
gaat over de toerekening van fouten, maar juist de aard van dit systeem maakt dat er voor
excuses geen plaats is. Sterker nog, het aansprakelijkheidsrecht biedt juist prikkels tot
ontkenning van betrokkenheid, gezien de verhouding waarin partijen tot elkaar komen te
staan. Hoewel dit niet is waargenomen in het onderzoek, lijkt juist de overheid in haar rol
als politiek-bestuurlijk verantwoordelijke partij bij uitstek in de gelegenheid om - indien
hier redenen toe zijn - het woord te richten tot de slachtoffers en een publiekelijk geuite

spijtbetuiging te geven.

7.4.9 Het willen voorkomen van een ramp,  leren van fouten

Na een ramp wensen de slachtoffers dat er geleerd wordt van gemaakte fouten, om een
dergelijke ramp in de toekomst te kunnen voorkomen. Mijns inziens dient echter enkel de
rol van de overheid als politiek bestuurlijk verantwoordelijke dit belang Hoewel preventie
an  van de doelstellingen  is  van het aansprakelijkheidsrecht,  is het aansprakelij kheidsrecht

niet het systeem dat er ten aanzien van de overheid voor zorgt dat deze leert van haar fouten
en overgaat tot het treffen van efficiente maatregelen, teneinde een soortgelijke ramp in de
toekomst te zoveel mogelijk te voorkomen. Eerder constateer ik na onderzoek dat a) de
ramp zelf, b) het onafhankelijke onderzoek en c) het politieke verantwoordingsproces

bijdragen aan het dienen van dit belang. De overheid is gevoelig voor haar politieke
reputatie (de reactie van de kiezer) en is bovendien vanuit haar rol als politiek
verantwoordelijke ook verplicht tot het bewaken en nastreven van veiligheid. Zij kent, met
andere woorden, een intrinsieke drang om te leren van rampen.

De ramp zelf zorgt mijns inziens voor de eerste 'trigger' om te willen leren van de

gemaakte fouten. Een politiek verantwoordingsproces kan deze doelstelling vormgeven;
tevens kan binnen dit proces worden bepaald welke veranderingen in beleid of uitvoering
nodig zijn: getuige de bestudering van de Bijlmerramp, de Legionella uitbraak, de
Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand. Bovendien kan de overheid ten aanzien van de
directe schadeveroorzakers ook overgaan tot het treffen van maatregelen en het aanpassen

of opstellen van beleid. Tegelijkertijd is het een illusie om te veronderstellen dat de
overheid rampen ten alle tijden kan voorkomen; de Schipholbrand van 2005 kan in dit
verband als een tragisch voorbeeld worden genoemd. De rijksoverheid werd soortgelijke
fouten verweten als ten tijde van de nasleep van de Vuurwerkramp.
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7.4.10 De procedurele  belangen

In dit onderzoek is eveneens duidelijk geworden dat de procedurele belangen zich niet
beperken tot een (civiele) procedure. Ook bij een aanvraag op grond van de WTS spelen

deze belangen een rol. De behoefte aan een neutrale beslisser, respect en begrip, een voice,

informatie, advies en begeleiding, en aan begrijpelijke beslissingen zijn 'rol'- overstijgend
te noemen.

Hoewel het aansprakelijkheidsrecht in theorie een aantal procedurele belangen dient

te waarborgen, blijkt uit de praktijk dat het juist op dit terrein niet naar wens verloopt.
Onderzoeken laten zien dat slachtoffers niet tevreden zijn met de duur van de procedure, de

energie, de opstelling van de wederpartij en diens belangenbehartigers en de mate waarin
zij worden betrokken in het proces. Bovendien bestaat er af en toe ook onbegrip voor de

eigen belangenbehartiger, wanneer deze een slachtoffer niet of niet voldoende informeert;
het slachtoffer kan dan het gevoel krijgen dat hij  of zij buiten spel staat. Naar de beleving
van slachtoffers van rampen in een civiele procedure is helaas nog geen onderzoek gedaan.

De komst van de WCAM kan mijns inziens niet worden gezien als een structurele

verbetering ten aanzien van dit belang, gezien de grootschaligheid van het aantal

slachtoffers. Er zal dan n6g minder tijd zijn voor het individuele slachtoffer. Dit kan ook

zijn weerslag hebben op ook de informatievoorziening. Bovendien worden de
onderhandelingen niet gevoerd door het slachtoffer zelf, maar door de belangenbehartigers
en belangenorganisaties. Datzelfde geldt ten aanzien van een collectieve actie, waarbij niet
de individuele positie van het slachtoffer centraal staat.

De procedurele belangen zijn ook onderzocht in het kader van de
tegemoetkomingsaanvraag op grond van de WTS. In eerste instantie wordt niet door een
neutrale beslisser beoordeeld of de gedupeerde voor een tegemoetkoming in aanmerking

komt; de overheid beslist dit zelf in de persoon van uitvoeringsorganisatie Laser.

Gedupeerden kennen echter wel de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de

afwijzing van de aanvraag. Er is helaas geen onderzoek gedaan naar de beleving van de
aanvraagprocedure door de gedupeerden.

De procedurele belangen zijn ook onderzocht in hoofdstuk 6. In het politieke
verantwoordingsproces geldt, zoals eerder gesteld, dat slachtoffers geen 'partij'    o f
betrokkene zijn. De verantwoording wordt afgedragen door gezagsdragers aan de
volksvertegenwoordiging. De informatie over dit verantwoordingsproces is openbaar

toegankelijk en slachtoffers kunnen een debat op de publieke tribune bijwonen. De aard van
de overheidsbetrokkenheid maakt dat slachtoffers geen partij of betrokkene zijn binnen het

verantwoordingsproces. Zij worden echter indirect vertegenwoordigd door de Tweede

Kamer. Het is daarom van belang om de vraag te stellen of slachtoffers inzicht hebben in
het politieke verantwoordingsproces 'an sich'. Weten slachtoffers dat het bij een
verantwoordingsproces binnen de Tweede Kamer gaat om een zeer politieke wijze van
verantwoording afleggen en dat het erg moeilijk is om objectieve criteria te noemen ten
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aanzien van de consequenties en sancties indien er sprake is van politiek-bestuurlijk falen?

Men kan zich afvragen of het politieke verantwoordingsproces als zodanig voor slachtoffers

te begrijpen is.

7.5 Eindoordeel over de drie overheidsrollen in relatie tot de belangen

7.5. I  Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid

De overheid kan in haar rol als civielrechtelijk aansprakelijk gestelde partij geen
mogelijkheden bieden tot het dienen van de belangen van slachtoffers. Het

aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht bieden op het eerste gezicht veel ten
aanzien van het financiifle belang van slachtoffers, maar ook hun immateri8le belangen.

Empirisch onderzoek laat echter zien dat de slachtoffers in de praktijk toch langs de

lijn staan in een civiele procedure. Er is niet echt sprake van het kunnen voeren van de

regie; het civiele proces wordt geregisseerd door de rechtshulpverlener(s) van de
slachtoffers, de wederpartij(en) en diens verzekeraar(s). Voorts blijkt uit onderzoek dat de

civiele rechtsgang belastend kan werken voor slachtoffers. Zo worden procedures in het
aansprakelijkheidsrecht door de respondenten als conflict georienteerd, tijdrovend, kostbaar

en onzeker beoordeeld.716 Door deze factoren kan het proces worden gezien als een bron

van stress voor de slachtoffers. 717

Bovendien dient opgemerkt te worden dat een civiele rechtsgang - in het geval van

een technologische ramp - niet alleen voor individuele slachtoffers, maar ook voor een

getroffen gemeenschap als zodanig schadelijke effecten met zich mee kan brengen; zeker

daar waar het gaat om complexe feitenconstellaties en moeilijke bewijslevering in
massaschade zaken tengevolge van man-made rampen.

Een civietrechtelijke procedure tegen de overheid lijkt bezaaid te zijn met juridische

obstakels en slachtoffers moeten van een lange adem zijn voorzien. Er kunnen maar weinig
criteria worden gegeven aan de hand waarvan de rechter van onrechtmatig
overheidsoptreden spreekt. Enkel in zeer uitzonderlijke situaties - concreet toezichtsfalen in

een levensbedreigende situatie - zal sprake zijn van onrechtmatig handelen van de overheid.

716 Marshall, Picou en Schlichtman (2004). Zij beschrijven het rechtssysteem in de VS als 'uniquely
conflict-oriented, expensive, and legalistic'.

717 Vooral de onzekerheid kan sommige participanten parten spelen. Zie Cohen en Vesper (2001):
"the adversarial nature of the American justice system has the inevitable result of producing
stress for all parties involved because, under the adversarial system, only one party can be
victorious." Zie voorts Lees-Haley (1988). Haley spreekt   van   de   term ' Litigation Response
Syndrome', om aan te geven hoe een civiele rechtsgang tot angst, depressie en stress kan leiden.
Zie verder Galanter (1986).
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Daarmee is echter het causaal verband tussen de schade en de onrechtmatigheid nog geen
gegeven en zal vermoedelijk veel problemen ten aanzien van de bewijslast geven. 718

Tegelijkertijd leert het onderzoek van o.a. Hadfield dat de 9/11 slachtoffers de lange
duur, kosten en energie van een civiele procedure zouden willen doorstaan om immateriEle
belangen verwezenlijkt te zien, zoals het willen weten wat er is gebeurd, het willen
bereiken van een responsive change en om de overheid ter verantwoording te roepen.

Toegepast op de Nederlandse situatie lijken deze immateriele belangen echter door andere
mechanismen te worden gediend, in het bijzonder door de rol van de overheid als politiek-
bestuurlijk verantwoordelijke.

Biedt de WCAM nu een voordeel ten aanzien van het financieel belang van de
slachtoffers? Hoewel de wet de afwikkeling van massaschade efficienter en effectiever -
buiten rechte - wil laten verlopen, zit daarin ook een onopgeloste kwestie. Het punt blijft
namelijk dat de schadeveroorzakers moeten instemmen met een schikking, pas daarna kan
de WCAM zijn dienst bewijzen.7" Het is jammer dat de wetgever bij de vergoeding van
schade tengevolge van rampen veroorzaakt door 66n gebeurtenis niet heeft gekozen voor

aanpassing van art. 3:305a BW. Slachtoffers kunnen met de WCAM nog steeds geen druk
uitoefenen om schadeveroorzakers te manen tot medewerking aan een schikking. Het
verdient aanbeveling om binnen een schikking ook aandacht te hebben voor niet-financitle
belangen. Gezien de vrijheid van contractspartijen kan wellicht invulling worden gegeven
aan de eerder genoemde immateriele belangen.

7.5.2 De WTS

Wat biedt de rol van de overheid als verschaffer van financiEle tegemoetkomingen op grond
van de WTS? Voor bijna geen van de belangen biedt de WTS uitkomst, gezien de aard van
de wet. Dat doet de WTS wel ten aanzien van het belang van financieel herstel van
slachtoffers, indien zij met onverhaalbare, onverzekerbare en onvermijdbare zaak- en
bedrijfsschade zitten na een natuurramp. Zonder de wet zouden veel slachtoffers de schade
zelf moeten dragen, met de wet wilde de overheid een tegemoetkoming in het leven roepen
als een uiting van nationale solidariteit. De WTS wordt van toepassing verklaard bij
overstromingen, dijkdoorbraken en overvloedige regenval. De schade die slachtoffers op
grond van deze wet kunnen verhalen, zijn in de WTS als schadecategorieEn beschreven.

Naar aanleiding van het CTRC rapport 'Solidair met beleid' heeft het Kabinet
besloten om de gedetailleerde schade- en kostencategorietn van de WTS te schrappen en
slechts twee schadecategorieEn op te nemen; die van zaak- en personenschade. Bij de

720

718
Na de Bijlmerramp, de Legionella uitbraak, de Vuurwerkramp en de caftbrand is de overheid tot
nu toe niet civielrechtelijk aansprakelijk gesteld; de directe schadeveroorzakers weI. Zie
hoofdstuk 4.

719 Zie ook Giesen (2005), p. 212-213.
720 Zie Kamerstukken 11, 2005-2006,29668, p. 39-41.
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vergoeding van personenschade merkt het Kabinet op, dat slechts een grond voor
vergoeding zal bestaan indien de schade onverzekerbaar is. Bovendien wil het Kabinet ook

een voorschot op forfaitaire tegemoetkomingen doen voor personenschade.721 Ook wit het

Kabinet een hardheidsclausule voor wat betreft de vergoeding van afgeleide medische

kosten invoeren, indien deze onevenredig hoog zijn. De WTS biedt voor heel veel belangen

geen bescherming, maar dat ligt aan de aard van de wet.
De problemen ten aanzien van het belang van financieel herstel rijzen bij de vraag

naar de vergoeding van immateriele schade. Ingeval de overheid voornemens is om de
WTS grondig te herzien en deze ook in geval van man-made rampen van toepassing wil

verklaren, lijkt het mij juist dat ook een tegemoetkoming voor deze schade wordt gegeven.

Dit gebeurt namelijk wel bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de TAS-regeling voor
slachtoffers van asbest.

7.5.3 Politieke verantwoordelijkheid

Het politieke verantwoordingsproces speelt een zeer belangrijke rol bij het kunnen dienen

van bijna alle belangen. In het bijzonder de nazorg heeft zich na de vier rampen sterk

ontwikkeld. Het Kabinet verstaat onder 'nazorg': de medische psychosociale nazorg, het
voorkomen van crisissituaties, het op gang brengen van het dagelijkse leven, het
behandelen van schadeclaims, de courdinatie en afstemming van (deel)onderzoek, de
huisvesting en tot slot de wederopbouw. Dit betekent dat het politieke proces bij uitstek

direct en indirect bescherming kan bieden aan zowel de financiele als immateriele

belangen.
Het politieke verantwoordingsproces is van grote betekenis voor het belang van

financieel herstel, dankzij de uitkomsten van het politieke debat tussen de Tweede Kamer

en het Kabinet. Ook de uitvoering van het schadeafwikkelingsproces lijkt door de jaren
heen te zijn 'geprofessionaliseerd' en uitgebreid. Het advies over financitle
tegemoetkomingen, de co8rdinatie en de uitvoering geschiedt door een deskundige en

onafhankelijke schadeadviescommissies. Opgemerkt dient te worden dat de overheid voor

wat betreft de financiering meer en meer samenwerkt met structurele of ad-hoc opgerichte

liefdadigheidsfondsen.
Hoewel erkenning geen expliciete functie vormt van een politiek

verantwoordelijkheidsproces, wordt dit belang enkel door deze rol van de overheid gediend.
Binnen deze rol bestaat ook de meeste ruimte om erkenning op verschillende wijzen te

uiten. Zo wordt door Kamerleden vaak aandacht geschonken aan de positie van
slachtoffers. Zij kunnen ook erkenning ervaren doordat de overheid zich betrokken toont in

de sfeer van fysieke, feitelijke betrokkenheid bij herdenkingen, het bezoek van de
Koningin, of door het treffen van een speciale financiale regeling voor slachtoffers. Eerder

721 Zie Kamerstukken  II, 19668, 2005-2006, p. 42-43
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merkte ik op dat het politieke verantwoordingsproces gezien haar aard een proces betreft
tussen de Tweede Kamer en de gezagsdragers. Dit betekent voor de procedurele belangen
dat deze, gezien de aard van de overheidsrol, onder dit voorbehoud moeten worden
beoordeeld. Waar mijns inziens weI veil,etermogelijkheden bestaan, is op het gebied van de
informatieverschaffing over dit proces. Ik kom hier op terug in paragraaf 5.

7.6 Handreikingen aan de overheid op basis van de bevindingen

7.6.1 Naar een belangengerichte slachto#ervisie en beleid

In deze paragraaf staat de beantwoording van de derde onderzoeksvraag centraal. Welke
handreikingen kunnen aan de overheid worden gedaan ten aanzien van belangen die niet of
niet voldoende worden beschermd?

De overheid kan in haar rol als politiek-bestuurlijk verantwoordelijke de belangen van
slachtoffers het beste dienen en kent in deze vorm van overheidsbetrokkenheid ook de
mogelijkheden. Zoals eerder gesteld kan van de overheid niet worden verwacht dat zij de
'ultieme dienaar' van belangen is. Er zijn partijen die deze belangen ook, of zelfs beter
kunnen dienen. Toch betekent dit niet dat de overheid stil kan blijven zitten. Op politiek
terrein heeft de overheid sinds de Bijlmerramp een aanzet gemaakt met het nazorgbeleid.
Daarbij staan het IAC, het monitoren en onderzoeken van gezondheidsklachten en het
aanbieden van psychosociale hulpverlening centraal. De overheid zou echter kunnen
overwegen om het nazorgbeleid voor slachtoffers van rampen te bezien vanuit een
integrale, belangengerichte benadering, waarbinnen plaats is voor de schadeafwikkeling.
Tot nu toe wordt die schadeafwikkeling zeer juridisch-technisch benaderd.722 De
kabinetsreactie op het rapport van de CTRC over tegemoetkomingen na rampen en
calamiteiten gaat niet in op de belangen van slachtoffers.723 Het aannemen van een meer
integrale visie vormt mijns inziens het beginpunt, wanneer zorg ter bevordering van de

verwerking en zelfredzaamheid het doel is. Een dergelijke benadering doet tevens meer
recht aan de term 'caring' overheid - die is ontstaan in de politieke nasleep van de
Bijlmerramp.

724

722 Zie mijn literatuurverwijzingen in hoofdstuk 1, paragraaf 1.
723 Er wordt gesproken over de terugtredende overheid, een overheid die niet garant kan staan voor

de negatieve consequenties van iedere risicoverwezenlijking, een overheid die niet aansprakelijk
wil zijn voor de verwezenlijking van nieuwe en potentieel schadetoebrengende risico's, een
overheid die de verzekeringssystemen wil herzien en een overheid die nadrukkelijk wijst op de
eigen verantwoordelijkheid van burgers en van bedrijven die potentieel risicovolle/gevaarlijke
bedrijfsactiviteiten uitoefenenZie de kabinetsreactie op het CTRC eindrapport

' Solidair met
beleid', Kamerstukken 11, 2005-2006,29 668.

724 Zie hoofdstuk 5.
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De huidige nazorg staat vooral in het teken van het tegengaan van psychosociale en

gezondheidsklachten. Daarin dienen in mijns inziens een aantal elementen opgenomen te

worden, die ik in de hiernavolgende subparagrafen bespreek.

7.6.2  Geef erkenning een duidelijke plaats  in een nazorgbeleid

Binnen een dergelijke visie/beleid zou in het bijzonder aandacht moeten bestaan voor het
belang van erkenning. Daar valt de winst te behalen; hierin kan de overheid namelijk een

belangrijke rol van betekenis spelen. Bovendien gaat het om een zeer wezenlijke behoefte

die onder de slachtoffers leeft en zijn er verbanden te trekken tussen erkenning en andere

belangen; zoals de procedurele belangen, het willen vinden van verantwoordelijke partijen,
het ontvangen van excuses, financieel herstel en waarheidsvinding.

Dit onderzoek heeft willen laten zien dat erkenning niet enket kan plaatsvinden door
het doen van financiele tegemoetkomingen. Wel dient te worden opgemerkt dat erkenning

altijd afhankelijk is van het subjectieve oordeel van slachtoffers. Het verdient aanbeveling
om goed na te denken over hoe de overheid ook voor slachtoffers van rampen bepaalde

erkenningsmaatregelen kan nemen en deze kan vastleggen in beleid. Daarover moet echter
niet te simplistisch worden gedacht. De overheid zou echter wel inspiratie kunnen ontlenen
aan het veteranenzorgbeleid, zoals besproken in paragraaf   5 van hoofdstuk    3.    In    die

beleidsnotitie zijn een aantal erkenningsmaatregelen opgenomen, waar veteranen recht op
hebben. Daarnaast kan de overheid aanhaken bij het beleid voor slachtoffers van

misdrijven, zoals besproken in hoofdstuk 2. Ten slotte biedt ook de literatuur op het gebied

van 'reparation' een belangrijke bron van inspiratie voor het vormgeven van een beleid. Bij
reparation gaat het algeheel herstel, waarbij financiele compensatie slechts een onderdeel

, 725       ··uitmaakt van de 'reparation maatrgelen . De ruksoverheid vormt bij uitstek de partij die
een dergelijke visie tot beleid kan uitzetten en vorm geven.

7.6.3 Een communicerende overheid over haar eigen rol

Wat dit onderzoek ook heeft willen laten zien, is dat het bij de belangen van slachtoffers

niet alleen gaat om de uitkomst (bijvoorbeeld financieel herstel), maar ook en vooral om het

proces waarlangs een bepaalde uitkomst wordt beoogd. In hoofdstuk 6 werd duidelijk dat

het politieke verantwoordingsproces slachtoffers voor wat betreft materiele en immateridle

belangen veel kan bieden, maar dat de procedurele belangen nauwelijks een rol spelen.
Zonder afbreuk te willen doen aan het gegeven dat het politieke verantwoordingsproces
dient om de democratische controle op de gezagsdragers te bewerkstelligen, is het

belangrijk dat slachtoffers worden betrokken bij een proces van politieke verantwoording

725

Zie paragraaf 3.5.3.1.
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na een ramp. Daarmee bedoel ik echter niet te zeggen dat slachtoffers in de politieke arena

de kans moeten krijgen om hun verhaal te vertellen.
Evenwel meen ik dat slachtoffers op zijn minst te kunnen worden uitgenodigd om

aanwezig te zijn bij bepaalde debatten. Wellicht dat dit een groot deel van het onbegrip bij
slachtoffers over bepaalde politieke consequenties zoals aftreden/niet aftreden kan
wegnemen. Daarnaast is het belangrijk om als overheid zelf goed en duidelijk te
communiceren over wat er binnen een politiek verantwoordingsproces na een ramp
concreet gebeurt. Er is veel literatuur verschenen over de crisiscommunicatie na rampen:
wat dient er gecommuniceerd te worden ten aanzien van de rampenbestrijding, de

crisisbeheersing en de gevolgen van de ramp? Deze communicatieplannen zijn onmisbaar
op de korte termijn na een ramp.

Op grond van dit onderzoek stel ik voor om ook een communicatieplan op lokaal en
centraal niveau op te stellen, dat er toe strekt om burgers helder over hetpolitiekeproces na
een ramp voor te lichten. Daarbij dienen slachtoffers allereerst voorgelicht worden over de
betekenis en werking van een politiek verantwoordingsproces. Daarnaast dient men
slachtoffers voor te lichten over de inhoudelijke punten van dit proces. Ten aanzien van een
aantal immateriEle belangen zou de overheid beter naar de slachtoffers toe moeten
communiceren.

Dat geldt vooral ten aanzien van de 'responsive change': wat heeft de overheid
precies geleerd? Voor slachtoffers kan het moeilijk zijn om te zien, wddr en op welke

punten nu is geleerd in de sfeer van preventie, toezicht en handhaving. De overgenomen

aanbevelingen leiden vaak tot bergen papierwerk in jargon, zonder dat het helder is voor
slachtoffers welke veranderingen zijn ingevoerd. Het is waar dat alle Kamerstukken worden
gepubliceerd en dat slachtoffers toegang hebben tot deze informatie. Maar is deze
informatie begrijpelijk voor hen? Wanneer blijkt dat er ook bij een volgende ramp hiaten
zijn gevonden in bijvoorbeeld het houden van toezicht en handhaving, zullen slachtoffers
geneigd zijn te denken dat er niets wordt geleerd van de vorige rampen; dit leidt weer tot
onbegrip. Een betere voorlichting over de 'responsive change' kan mijns inziens leiden tot
beter begrip bij slachtoffers.

Dat geldt tevens ten aanzien van het belang om partijen ter verantwoording te willen
roepen: in hoofdstuk 6 liet ik zien dat juist de consequenties van het politieke falen door
slachtoffers niet worden begrepen. Welke factoren spelen mee in het bepalen van politiek
falen? Waarom worden er wel of geen consequenties verbonden aan de ministeriele

verantwoordelijkheid?

7.6.4 Herbezinning over de eigen rol van de overheid bij de schadeafwikkeling

Bij de herbezinning op de rol van de overheid past tevens dat zij nadenkt over haar eigen
rol bij de schadeafwikkeling, vanuit een perspectief dat meer recht doet aan de
omstandigheden van de ramp.
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In de juridische literatuur wordt gesteld dat de 'lappendeken aan overheidsregelingen'

indruist tegen de rechtsgelijkheid en rechtsonzekerheid van burgers.726 De overheid zou de

WTS tot een structurele regeling moeten wijzingen voor zowel natuurrampen als man-made

rampen. Bovendien zou de overheid daarin - en dat wenst zij zelf ook - terughoudendheid

moeten betrachten in het doen van tegemoetkomingen. Het kan immers niet zo zijn dat de

overheid onverkort moet instaan voor de welvaart van haar individuele leden, aldus

Hartlief. Over deze mening is vanuit strikt juridisch perspectief veel te zeggen. Indien de

overheid niet aansprakelijk is en dus op grond van solidariteit uitkeringen doet, a) kan er

nooit sprake zijn van een volledige vergoeding en b) moet men terughoudendheid

betrachten, omdat het over de herverdeling van algemene middelen gaat. Het gaat dus om

twee zienswijzen over het kunnen rechtvaardigen van overheidstegemoetkomingen.
Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien, dat de scheidslijn tussen strikte civielrechtelijke

aansprakelijkheid en politieke verantwoordelijkheid voor een aandeel in de ramp niet helder

kan worden getrokken; zeker niet bezien vanuit de visie van slachtoffers.

Dat betekent dat niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat de overheid enkei als een

solidaire of een civielrechtelijke aansprakelijke partij kan worden beschouwd. Juist in haar

rol als politiek-bestuurlijk verantwoordelijke partij kan de overheid fouten maken. Indien er

gronden aanwezig ziln voor het aannemen van politiek-bestuurlijke

medeverantwoordelijkheid voor een aandeel in de ramp, zou de vraag geopperd kunnen

worden of deze vorm van (mede)verantwoordelijkheid meegewogen dient te worden in een

andere rol van de overheid, dan enkel als verschaffer van tegemoetkomingen op grond van

de WTS. Ik kom hier op terug in paragraaf 8.4, nu zal ik de andere mogelijkheden van de

overheid bespreken, teneinde het belang van financieel herstel beter te kunnen dienen.

7.6.4.1  Financieel  herste! faciliteren:  Aanpassing van  art.  3.305a BW

Het is in het nadeel voor het belang van financieel herstel, dat de wetgever niet heeft

gekozen voor een wijziging van art. 3:305a BW. Een collectieve actie met een mogelijkheid

tot het vorderen van schadevergoeding zou slachtoffers van een ramp meer effectieve

mogelijkheden geven ten aanzien van de directe  schadeveroorzakers.

De wetgever geeft echter als argument voor deze weigering dat de het vorderen van

schadevergoeding nog altijd een individuele aangelegenheid is; men moet per individueel

geval de eventuele eigen schuld en het causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging

en de schade vaststellen, aldus de wetgever.
Juist bij rampen gaat dit argument mijns inziens niet op; er is immers sprake van 66n

gebeurtenis waardoor alle slachtoffers schade lijden. Bij 'mass exposure accidents' ligt dat
anders, bij de totstandkoming van de WCAM lijkt de wetgever vooral uitgegaan te zijn bij

het willen cretren van een voorziening voor schade tengevolge van deze 'mass exposure

726  Hartlief (2002).
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accidents'. Het zou zinnig zijn om toch de mogelijkheden te verkennen voor een wijziging
van art. 3:305 a BW, teneinde de slachtoffers effectievere verhaalsmogelijkheden te bieden
jegens de directe schadeveroorzakers.

7.6.4.2 Een solidaire overheid

Om het belang van financieel herstel en erkenning beter te kunnen dienen, zou de overheid
haar standpunt over de WTS ten aanzien van het geven van een tegemoetkoming voor
immateriele schade moeten heroverwegen en gelijk moeten stellen met de regeling van het
Schadefonds Geweldsmisdrijven; binnen dit fonds is immers wel een tegemoetkoming voor
immateriele schade mogelijk. Omdat beide regelingen uitgaan van de solidariteit, dient men
ook binnen de WTS een tegemoetkoming voor immateriele schade mogelijk te maken.

Indien het gaat om solidariteit, dient de overheid bij de financiEle afwikkeling van rampen
in nauw samenwerkingsverband te werken met de private liefdadigheidsfondsen; na de
Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand was hier sprake van. Indien solidariteit het beginsel

vormt bij de afwikkeling van rampschade door de overheid, dan lijkt het belangrijk om met
de beschikbaarheid van liefdadigheidsfondsen rekening te houden en een vorm van
samenwerking te verankeren in beleid. Indien liefdadigheidsfondsen bij kunnen dragen aan
een tegemoetkoming voor schade, dient van deze bronnen gebruik te worden gemaakt.

7.6.4.3  Een falende overheid...

In hoofdstuk 4 stelde ik dat er getwijfeld kan worden aan de wil van de (centrale) overheid
om als partij bij een schikking op grond van de WCAM deel te nemen. Liever lijkt zij in het
schemergebied van solidariteit en politieke verantwoordelijkheid tegemoetkomingen  te
willen doen. Voorlopig hoeft zij zich niet druk te maken over civielrechtelijke
overheidsaansprakelijkheid. Op dit moment vormen solidariteit, of civielrechtelijke
aansprakelijkheid de gronden voor een tegemoetkoming respectievelijk schadevergoeding
door de overheid. Indien er sprake is van solidariteit, kan de overheid naar eigen
goeddunken tegemoetkomingen doen. Echter, dit betekent wel dat de huidige situatie als
zijnde 'zwart-wit' kan worden gekenschetst. Men kan zich afvragen of dat zo eerlijk is.
Want juist in het schermergebied tussen solidariteit en civielrechtelijke aansprakelijkheid -
de politieke verantwoordelijkheid - kan de overheid falen. Hoewel de overheid lang niet
altijd als 'politiek-bestuurlijk schuldige partij' valt aan te wijzen, zou zij toch moeten
nadenken over de positie die zij wil innemen, wanneer zij politiek faalt. Stapt de overheid
in bij de onderhandelingen op grond van de WCAM? Stelt de overheid een onafhankelijke
schadecommissie in, die zich uitlaat over de tegemoetkomingen?
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7.7 SIotbeschouwing

7.7.1 Inleiding

Dit proefschrift kan beschouwd worden als een verkennend onderzoek met een 'out of the

box' gerichte blik op de overheid. Dat betekent dat de observaties en bevindingen in dit
onderzoek slechts een topje van de ijsberg vormen; er is meer onderzoek nodig om deze
aanknopingspunten en observaties met empirische gegevens te staven. Bovendien roept dit
onderzoek een reeks aan nieuwe vragen op. De sociale wetenschappen kunnen ons meer
inzicht geven in de belangen. Het vormt voor de rechtswetenschap een uitdaging om
onderzoek uit andere disciplines 'juridisch' te beoordelen en - indien nodig - te vertalen
naar de consequenties die de bevindingen hebben voor het recht. Het zou daarom erg mooi
zijn wanneer dergelijk onderzoek geclusterd kan worden. Daarom geef ik suggesties voor
verder onderzoek.

7.7.1.1  Nader onderzoek naar de  ro! van de overheid  in  relatie tot de  belangen

Het onderzoek naar de rol van de overheid bij het kunnen dienen van de belangen van
slachtoffers zou ook empirisch moeten worden onderzocht. Daarbij kan de rol van de
overheid breder worden getrokken, door ook de decentrale overheid in het onderzoek te
betrekken.
Daarnaast dienen in relatie tot de overheid het belang van erkenning, financieel herstel en
het willen ontvangen van een spijtbetuiging nader te worden onderzocht. Ik bespreek deze

stuk voor stuk. Er zijn algemene vragen die beantwoord moeten worden: wat voor waarde
hechten slachtoffers aan erkenning? En van wie en op welke wijze? Voorts dient er
onderzoek gedaan te worden naar het verband tussen het belang van financieel herstel, de
procedurele belangen en andere immateritle belangen in relatie tot erkenning. Wat kunnen

wij daarvan leren? En welke kennis kunnen wij gebruiken voor het aansprakelijkheids- en
burgerlijk procesrecht?

Tot slot dient ook nader onderzoek gedaan te worden naar de behoefte aan excuses. In
de victimologie is al veel onderzoek gedaan naar dit belang, maar niet in relatie tot de
overheid. In dit onderzoek blijkt dat dit belang een ondergeschoven kindje is, terwijl het om
een wezenlijke behoefte gaat. Wat ervaren slachtoffers van rampen als een effectieve

spijtbetuiging? Hoe kan een overheid spijt betuigen? En hoe denken slachtoffers over de
overheid na een spijtbetuiging?
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7.7.1.2 Nader onderzoek naar slachtojferspecifieke belangen

Op de eerste plaats dient diepgaander onderzoek gedaan te worden naar de belangen en

drij fveren van individuele slachtoffers en groepen slachtoffers/gemeenschappen.     Dit
onderzoek heeft op grond van literatuuronderzoek geprobeerd om de belangen van
slachtoffers van rampen in kaart te brengen. Deze belangen komen op het eerste gezicht

grotendeels overeen met die van slachtoffers van geweldsmisdrijven, slachtoffers van
medische fouten en slachtoffers van verkeersongevallen. Het is echter nuttig om
diepgaander onderzoek te verrichten naar slachtofferspecifieke factoren. Dit kan onderzoek
inhouden naar het bestaan van eventuele specifieke belangen van kwetsbare

slachtoffergroepen, zoals kinderen, ouderen, vrouwen en reddingswerkers.
Ook kan dit onderzoek aan het licht brengen of voor bepaalde slachtoffergroepen een

aantal belangen als meer wezenlijk wordt beschouwd dan voor andere slachtoffers. Tevens
is het interessant om onderzoek te doen naar belangen in relatie tot de aard, impact en

gevolgen van de ramp. In dit onderzoek blijkt dat een aantal belangen bijvoorbeeld meer
spelen bij man-made rampen. Binnen de man-made rampen gaat het om die rampen,
waarbij sprake is van juridisch en/of moreel verwijtbaar handelen.

Tevens verdient het aanbeveling om niet alleen op individueel en micro niveau
onderzoek te doen naar belangen, maar om ook te onderzoeken of en welke belangen er

bestaan op het niveau van de getroffen gemeenschap als zodanig. Uit sociologisch
onderzoek blijkt dat het fenomeen 'collectieve stress' kan intreden na rampen. Bovendien

blijkt dat getroffen gemeenschappen na een ramp qua sociale structuren negatief kunnen
veranderen. Wanneer over deze belangen meer duidelijkheid komt, kan dit een leiden tot
een beter afgestemd nazorgbeleid van een lokale en centrale overheid.

7.7.1.3  Het bevorderen van evaluerend  slachtojfer-tevredenheidsonderzoek

Het is belangrijk dat niet alleen gezondheidsonderzoek wordt verricht, maar ook onderzoek
naar de wijze waarop slachtoffers de (integrale) afwikkeling van een ramp ervaren. Het is
ook belangrijk om te onderzoeken hoe slachtoffers de directe hulpverlening ervaren en hoe

zij de bescherming van hun belangen beoordelen; waaronder dus ook de financiele

afwikkeling van een ramp. Dergelijk onderzoek zou plaats moeten vinden op korte termijn
(weken/maanden na de ramp), maar lijkt juist aanbevelenswaardig op de lange termijn (tot

bijvoorbeeld 5 jaar na de ramp).

7.7.2  Afronding

Hoewel rampen gelukkig uitzonderlijke gebeurtenissen betreffen, is de impact van een
ramp groot; op individuele slachtoffers, maar ook op de getroffen gemeenschap als

zodanig. Dit onderzoek heeft willen laten zien dat slachtoffers van rampen niet enkel een
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financieel belang hebben, maar juist de immateriele belangen als wezenlijk ervaren.

Hoewel ieder slachtoffer uniek is en verschillende behoeften kent, zijn er een aantal

belangen die voor veel mensen hetzelfde kunnen zijn; zoals erkenning, waarheidsvinding,
de behoefte aan een 'responsive change' en het willen weten wat er is gebeurd. Het kunnen

dienen van die belangen is, zoals hoofdstuk 2 en 3 lieten zien, van grote invloed op het
psychosociale welbevinden en de gezondheid van getroffenen.
In een bredere context kan gesteld worden dat het gaat het om de wederopbouw en de
gezamenlijke verwerking van leed door een collectief. Belangen kunnen worden gezien als
de bouwstenen voor individuele en collectieve wederopbouw en de verwerking van leed.
De overheid kan een belangrijke rol vervullen in het dienen van die belangen. Zij is als
'regisseur' bij de afwikkeling van rampen in staat om te faciliteren, organiseren en

financieren. Indien de overheid haar rol vanuit een belangengerichte benadering inricht, zal
dit de slachtoffers,  maar ook de overheid zel f ten goede komen.
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1. De onderzoeksvragen en de onderzoeksmethode

In dit onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:

L      Wat zijn,  zoals  blijkt uit  de  literatuur,  de  belangen  van slachtolfers van rampen?

2.   Kan de rijksoverheid bij de afwikkeling van een ramp in voldoende mate de belangen
van slachto#ers van rampen dienen?

3.      Indien    bepaalde    belangen    niet    of   in    onvoldoende    mate    warden    gediend,    welke

handreikingen kunnen dan aan het adres van de overheid worden gedaan op grond van
de bevindingen van dit onderzoek?

Bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag werd de volgende onderzoeksmethode

gehanteerd: Aan de hand van drie publicaties over de belangen van slachtoffers van rampen
stelde ik een 'vertreklijst' van belangen samen. Daarna vergeleek ik de belangen van andere

slachtoffergroepen bestuderen en de literatuur over de psychosociale impact van rampen,
om te bezien of aanpassing van de vertreklijst van belangen nodig was.

De inventarisatie van de belangen in hoofdstuk 2 en de uiteenzetting daarvan in
hoofdstuk 3 vond plaats op basis van de gegevens en argumenten uit de (empirische)
sociaal-wetenschappelijke en juridische literatuur. Ook bestudeerde ik divers
bronnenmateriaal over de afwikkeling van de Bijlmerramp, de Legionella epidemie, de
Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand. Dit bronnenmateriaal bestond uit de informatie op
de website van de belangenverenigingen en organisaties, krantenartikelen en
onderzoeksrapporten. Het onderzoek naar de belangen vond plaats in de hoofdstukken 4,5,
en 6. Aan de hand van de bestudering van rechtspraak, wetgeving, literatuur en rampen case
studies onderzocht ik o f de overheid deze belangen in voldoende mate kan dienen.

2. Beantwoording van onderzoeksvraag 1

Mijn zoektocht naar de belangen van slachtoffers van rampen startte in hoofdstuk 2 met de

bestudering van 3 publicaties over de belangen van slachtoffers van rampen. Op grond
daarvan stelde ik een zogenaamde 'vertreklijst' van belangen samen. Daarna bestudeerde ik

in paragraaf 4 en 5 de belangen van respectievelijk de letselschadeslachtoffers en de
slachtoffers van geweldsmisdrijven. In paragraaf 6 ging ik in op de literatuur over de
(psychische) impact van rampen. De informatie uit paragraaf 4,5  en 6 leidde tot aanpassing
en aanvulling van de vertreklijst. Uiteindelijk kwam de lijst er als volgt uit te zien:
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1. Het ontvangen van adequate eerste hulpverlening

2. Toegang tot informatie
• Betrouwbare informatie over het lot van dierbaren;
• Betrouwbare informatie over de gevolgen en afwikkeling van de ramp en de
beschikbare hulpverlening.

3. Het ontvangen van immateriile steun en hulp
• Het ontvangen van steun en hulp van het sociale netwerk van het slachtoffer;
• Het ontvangen van steun en hulp van een slachtofferbelangenvereniging of een
lotgenotenorganisatie;
• Het ontvangen van psychosociale hulp.

4. Erkenning

5. Financieel herstel

6. Willen weten wat er is gebeurd
7. Het ter verantwoording roepen van de verantwoordelijke partijen

8.Het willen ontvangen van excuses van de verantwoordelijke partijen

9. Leren van de ramp door de verantwoordelijke partijen (zodat een gelijksoortige
ramp in de toekomst kan worden voorkomen)

10. Procedurele belangen
• Slachto ffers wensen toegang tot het recht of een neutrale beslisser;
• Slachtoffers wensen dat er met respect en begrip met hen wordt omgegaan;
• Slachtoffers willen een 'voice';

In hoofdstuk drie werden de belangen afzonderlijk besproken. Wat opvalt, is dat de meeste

belangen immaterieel van aard zijn. De belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk zijn dat
- in Nederland - de meeste belangen een grote rol spelen wanneer zich een man- made ramp
heeft voorgedaan. Slachtoffers zullen juist dan behoefte hebben aan: Eerste hulp en opvang,
immateriele hulp en steun, financieel herstel, erkenning, waarheidsvinding, partijen ter

verantwoording willen roepen, een spijtbetuiging van de verantwoordelijke partijen en aan
een 'responsive change'. Het belang van erkenning leidde tot een uitgebreide bespreking,

omdat dit voor slachtoffers een wezenlijke behoefte lijkt te zijn, maar in de literatuur nog
zeer weinig aandacht krijgt. Erkenning kan niet alleen worden bereikt door het geven van

een schadevergoeding of een financiEle tegemoetkoming, maar vooral door het bieden van
immateriEle faciliteiten en door het in acht nemen van procedurele belangen.
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3. Beantwoording van onderzoeksvraag 2

3.1  De criteria voor de  beoordeling van de  belangen

De beoordeling van de belangen vond plaats aan de hand van de volgende criteria:

+1+

Het belang wordt op grond van wetgeving, rechtspraak, literatuur, en de informatie uit
de casestudies beschermd, dit wordt ondersteund door wetenschappelijk empirisch
bewijs,
+
Het belang wordt op grond van wetgeving, rechtspraak literatuur en de informatie uit
de casestudies beschermd, er is echter geen ondersteunend wetenschappelijk empirisch
bewijs aanwezig;
+1-

Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies geven
onvoldoende aanwijzingen dat het belang in voldoende mate wordt beschermd;

Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies maken

aannemelijk dat het belang niet wordt beschermd;

-1-

Wetgeving, rechtspraak, literatuur en de informatie uit de casestudies laten zien dat het

belang niet wordt beschermd en dit wordt gesteund door wetenschappelijk empirisch
bewijs;
n.v.t.

Het belang is niet meegenomen bij de beoordeling van de overheidsrol.

In hoofdstuk 4 tot en met 6 besprak ik drie vormen van overheidsbetrokkenheid;
respectievelijk de overheid als civielrechtelijk aansprakelijk gestelde partij, de overheid als
verschaffer van financiBle tegemoetkomingen op grond van de WTS en de overheid als

politiek-bestuurlijk verantwoordelijke partij. In ieder hoofdstuk ging ik de vooraf
geselecteerde belangen af en onderzocht ik aan de hand van relevante wetgeving,
rechtspraak, literatuur en casestudies of de overheid - per belang - de belangen in voldoende
mate kan beschermen. Een aantal belangen werd bij voorbaat niet geschikt bevonden om te
onderzoeken.
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In hoofdstuk 4 zijn de volgende belangen niet onderzocht: het ontvangen van eerste

hulp en opvang, de toegang tot informatie en het ontvangen van immateritle steun.727 Het

lag niet voor de hand om deze belangen te onderzoeken, gezien de aard van het

aansprakelijkheidsrecht en het burgerlijk procesrecht. In hoofdstuk 5 heb ik, naast de

bovengenoemde belangen ook de keuze gemaakt om het belang van het willen weten wat er
is gebeurd, het ter verantwoording roepen van partijen, het ontvangen van excuses en het

leren van de ramp niet te onderzoeken. De WTS vormt puur een vergoedingsmechanisme

op grond van de nationale solidariteit, het lag dan ook niet voor de hand om deze belangen
te toetsen. In hoofdstuk 6 zijn - op het belang van immateriEle steun en hulpverlening door
het sociale netwerk na - weI alle belangen onderzocht. Daartoe heb ik vooral de inhoud van

de verantwoordingsprocessen bestudeerd na de Bijlmerramp, de Vuurwerkramp, Legionella

epidemie en de Nieuwjaarsbrand. Hierbij dient echter wel de volgende kanttekening te
worden gemaakt: De aard van deze vorm van overheidsbetrokkenheid is zodanig, dat deze

uitgaat van de legitimatie van het gezag, niet van de belangen van slachtoffers. In het
bijzonder ten aanzien van het oordeel over de procedurele belangen moet met dit zojuist

besproken voorbehoud rekening worden gehouden.

3.2 De belangen per overheidsrol beoordeeld

In onderstaand schema zijn de belangen per overheidsrol beoordeeld aan de hand van de

opgestelde criteria:

727 De toegang tot informatie in het kader van de civielrechtelijke procedure besprak ik bij de
procedurele belangen.
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iii    Vi      iDE BELANGEN: 41 M .>
Eerste hulp en opvang nvt nvt -/+

Toegang tot en het ontvangen van

informatie:
Over het lot van dierbaren nvt nvt 4+

Over de hulpverlening nvt nvt -/+

immaterifle hulp en steun:

Van het sociale netwerk nvt nvt nvt

Van belangenverenigingen nvt nvt +/-

Van psychosociale hulpverlening nvt nvt                  +

Erkenning:
Anders dan financieel                                                -               +
Financieel:

Voor geleden imniateri2le schade                  -                     -                  +1-

Voor geleden materiele schade                                            -                  +1-

Financieel herstel:

Voor personenschade                                        -                       -/-                 +

Voor zaakschade                                               -                       +                   +

Voor immateriele schade                            -                   -/-              +/-

Willen weten wat er is gebeurd                   -                    nvt              +

Ter verantwoording willen roepen            -                   nvt             +

Excuses ontvangen                                  -/-                 nvt             -/-

Leren van de ramp; 'responsive              -                 nvt            +

change'

Procedurele belangen:
Toegang tot het recht of een· neutrale  +          +        +/-
beslisser

Een voice, participatie                               -                   +               +/-

Respect en begrip +/- 4-           +

Informatie +/- +/- +/-

Advies, begeleiding en steun +/- 4- 4-
Begrijpelijke uitleg +1- 4- +/-
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3.3 De overheid als civielrechtelijk aansprakelijk gestelde partij

De rol van de overheid als civielrechtelijk aansprakelijk gestelde partij kan weinig tot geen
bescherming bieden voor de belangen van slachtoffers van rampen. Het
aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht bieden op het eerste gezicht veel ten
aanzien van het financiele belang van slachtoffers, maar ook hun immateriele belangen.
Empirisch onderzoek laat echter zien dat de slachtoffers in de praktijk toch langs de lijn
staan in een civiele procedure. Er is niet echt sprake van het kunnen voeren van de regie;
het civiele proces wordt geregisseerd door de rechtshulpverlener(s) van de slachtoffers, de

wederpartij(en) en diens verzekeraa«s).
Voorts blijkt uit onderzoek dat de civiele rechtsgang belastend kan werken voor

slachtoffers. Zo worden procedures in het aansprakelijkheidsrecht door de respondenten als
conflict georiEnteerd, tijdrovend, kostbaar en onzeker beoordeeld. Door deze factoren kan
het proces worden gezien als een bron van stress voor de slachtoffers.

Bovendien dient opgemerkt te worden dat een civiele rechtsgang - in het geval van
een technologische ramp - niet alleen voor individuele slachtoffers, maar ook voor een
getroffen gemeenschap als zodanig schadelijke effecten met zich mee kan brengen; zeker

daar waar het gaat om complexe feitenconstellaties en moeilijke bewijslevering in
massaschade zaken tengevolge van man-made rampen.

Dient vanuit een belangenperspectief te moeten worden geconcludeerd dat het

aansprakelijk stellen van de overheid een no-go area is? Ja, een civielrechtelijke procedure
tegen de overheid lijkt bezaaid te zijn met juridische obstakels en slachtoffers moeten van

een lange adem zijn voorzien. Er kunnen maar weinig criteria worden gegeven aan de hand
waarvan de rechter van onrechtmatig overheidsoptreden spreekt. Enkel in zeer
uitzonderlijke situaties - concreet toezichtsfalen in een levensbedreigende situatie - zal

sprake zijn van onrechtmatig handelen van de overheid. Daarmee is echter het causaal

verband tussen de schade en de onrechtmatigheid nog geen gegeven en zal vermoedelijk
veel problemen ten aanzien van de bewijslast geven.

Tegelijkertijd leert het onderzoek van o.a. Hadfield dat de 9/11 slachtoffers de lange
duur, kosten en energie van een civiele procedure zouden willen doorstaan om immateriEle
belangen verwezenlijkt te zien, zoals het willen weten wat er is gebeurd, het willen
bereiken van een responsive change en om de overheid ter verantwoording te roepen.

Toegepast op de Nederlandse situatie lijken deze immateriBle belangen echter door andere

mechanismen te worden beschermd, in het bijzonder in de rol van de overheid als politiek-

bestuurlijk verantwoordelijke.
Biedt de WCAM nu een voordeel ten aanzien van het financieel belang van de

slachtoffers? Hoewel de wet de afwikkeling van massaschade efficiEnter en effectiever -
buiten rechte - wil laten verlopen, zit daarin ook een onopgeloste kwestie. Het punt blijft
namelijk dat de schadeveroorzakers moeten instemmen met een schikking, pas daarna kan
de WCAM zijn dienst bewijzen. Het is jammer dat de wetgever bij de vergoeding van
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schade tengevolge van rampen veroorzaakt door 66n gebeurtenis niet heeft gekozen voor

aanpassing van art. 3:305a BW. Slachtoffers kunnen met de WCAM nog steeds geen druk

zetten om schadeveroorzakers te manen tot meewerking aan een schikking. Het verdient

aanbeveling om binnen een schikking ook aandacht te hebben voor niet-financitle

belangen. Gezien de vrijheid van contractspartijen kan wellicht invulling worden gegeven

aan de eerder genoemde immateriale belangen.

3.4  De overheid als verschaffer vanjinanciele  tegemoetkomingen  op grond van de  WTS

Wat biedt de rol van de overheid als verschaffer van financitle tegemoetkomingen op grond

van de WTS? Voor bijna alle belangen biedt de WTS geen uitkomst. Dat doet de WTS wel
ten aanzien van het financieel belang van slachtoffers, indien zij met onverhaalbare,

onverzekerbare en onvermijdbare zaak- en bedrijfsschade zitten na een natuurramp. Zonder

de wet zouden veel slachtoffers de schade zelf moeten dragen, et de wet wilde de overheid

een tegemoetkoming in het leven roepen als een uiting van nationale solidariteit. De WTS

wordt van toepassing verklaard bij overstromingen, dijkdoorbraken en overvloedige

regenval. De schade die slachtoffers op grond van deze wet kunnen verhalen, zijn in de
WTS als schadecategorie8n beschreven.

Naar aanteiding van het CTRC rapport 'Solidair met beleid' heeft het Kabinet

besloten om de gedetailleerde schade- en kostencategorieen van de WTS te schrappen en

slechts twee schadecategorieen op te nemen; die van zaak- en personenschade. Bij de

vergoeding van personenschade merkt het Kabinet op, dat slechts een grond voor
vergoeding zal bestaan indien de schade onverzekerbaar is. Bovendien wil het Kabinet ook

een voorschot op forfaitaire tegemoetkomingen doen voor personenschade. Ook wil het

Kabinet een hardheidsclausule voor wat betreft de vergoeding van afgeleide medische

kosten invoeren, indien deze onevenredig hoog zijn. De WTS biedt voor heel veel belangen

geen bescherming, maar dat ligt aan de aard van de wet.
De problemen ten aanzien van het belang van financieel herstel rijzen bij de vraag

naar de vergoeding van immateriele schade. Ingeval de overheid voornemens is om de
WTS grondig te herzien en deze ook in geval van man-made rampen van toepassing wil

verklaren, lijkt het mij juist dat ook een tegemoetkoming voor deze schade wordt gegeven.

Dit gebeurt namelijk wel bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de TAS-regeling voor
slachtoffers van asbest.

Bovendien denk ik dat de overheid de wet ook na man-made rampen zou moeten

inzetten. De reden waarom de overheid niet wilde overgaan tot toepassing van de WTS na

de vuurwerkramp en de caftbrand Volendam is dat veel schade volgens de overheid

gewoon verzekerd was. Tegelijkertijd laten deze rampen zien, dat de schadeveroorzaker(s)
financieel niet solvabel genoeg zijn om alle schade van de slachtoffers te vergoeden.

Tengevolge daarvan sprong de overheid alsnog in. Ik stel voor om ook in gevallen van
onverhaalbare schade de WTS van toepassing te verklaren. Dit lijkt mij vanuit het
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perspectiefvan solidariteit ook wenselijk. Tegelijkertijd dient de overheid te stimuleren dat

potentiele schadeveroorzakers zich voldoende verzekeren en hun financiele solvabiliteit op
orde hebben.

3.5 De overheid als politiek-bestuurlijk verantwoordeijke partij

Het politieke verantwoordingsproces speelt een zeer belangrijke rol bij het dienen van bijna
alle belangen. In het bijzonder de nazorg heeft zich na de vier rampen sterk ontwikkeld. Het
Kabinet verstaat onder 'nazorg': de medische psychosociale nazorg, het voorkomen van

crisissituaties, het op gang brengen van het dagelijkse leven, het behandelen van

schadeclaims, de courdinatie en afstemming van (deel)onderzoek, de huisvesting en tot slot
de wederopbouw. Dit betekent dat het politieke proces bij uitstek direct en indirect

bescherming kan bieden aan zowel de financi8le als immateriEle belangen.
Het politieke verantwoordingsproces is van grote betekenis voor het belang van

financieel herstel, dankzij de uitkomsten van het politieke debat tussen de Tweede Kamer
en het Kabinet. Ook de uitvoering van het schadeafwikkelingsproces lijkt door de jaren
heen te zijn 'geprofessionaliseerd' en uitgebreid. Het advies over financitle
tegemoetkomingen, de co8rdinatie en de uitvoering geschiedt door een deskundige en

onafhankelijke schadeadviescommissies. Opgemerkt dient te worden dat de overheid voor
wat betreft de financiering meer en meer samenwerkt met structurele of ad-hoc opgerichte

liefdadigheidsfondsen.
Hoewel erkenning geen expliciete functie vormt van een politiek

verantwoordelijkheidsproces, wordt dit belang enkel door deze rol van de overheid gediend.
Binnen deze rol bestaat ook de meeste ruimte om erkenning op verschillende wijzen te
uiten. Zo wordt door Kamerleden vaak aandacht geschonken aan de positie van
slachtoffers. Zij kunnen ook erkenning ervaren doordat de overheid zich betrokken toont in
de sfeer van fysieke, feitelijke betrokkenheid bij herdenkingen, het bezoek van de
Koningin, of door het treffen van een speciale financiele regeling voor slachtoffers.

Eerder merkte ik op dat het politieke verantwoordingsproces gezien haar aard een
proces betreft tussen de Tweede Kamer en de gezagsdragers. Dit betekent voor de
procedurele belangen dat deze, gezien de aard van de overheidsrol, onder dit voorbehoud
moeten worden beoordeeld. Waar mijns inziens wel verbetermogelijkheden bestaan, is op
het gebied van de informatieverschaffing over dit proces. Ik kom hier op terug in paragraaf
5.
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4. Beantwoording van onderzoeksvraag 3

4.1 Naar een betangengerichte visie op de nazorg

De overheid zou er goed aan doen om ook voor slachtoffers van rampen een nazorgbeleid

te ontwikkelen, vanuit een belangengerichte benadering. Daarbinnen dient aandacht te

bestaan voor de schadeafwikkeling. Het aannemen van een meer integrale visie vormt mijns

inziens het beginpunt, wanneer zorg ter bevordering van de verwerking en zelfredzaamheid

het doel is. In dit onderzoek stond de rijksoverheid centraal. Zoals eerder gesteld, kan van

haar niet worden verwacht dat zij de 'ultieme dienaar' van belangen is. Er zijn partijen die

ook; of zelfs beter tegemoet kunnen komen aan bepaalde belangen. Toch betekent dit niet

dat de overheid stil kan blijven zitten. Mijns inziens bestaan er op grond van dit onderzoek

redenen om te overwegen om de rol van de overheid vanuit een belangengerichte

benadering in te richten.
Bij die herbezinning van de overheid past het om na te denken over het ontwikkelen

van een belangengerichte visie op de nazorg. Onder het begrip nazorg valt volgens het

Nationaal Handboek crisisbeheersing:

•     Het voorkomen van een vervolgcrisissituatie;
•     Het op gang brengen van het dagelijks leven;
• Medische en psychosociale zorg voor slachtoffers, nabestaanden en

hulpverleners;
•        CoOrdinatie en afstemming over juridische aangelegenheden);
•   Coiirdinatie en afstemming ten aanzien van (deel)onderzoeken, waarbij rekening

wordt gehouden met de wettelijke taken van de Raad voor Veiligheidsonderzoek;

•    Co8rdinatie ten aanzien van de financiale afwikkeling;

•    Huisvesting en wederopbouw;
•    Evaluatie van bestaand beleid en formuleren van nieuw beleid (door middel van

schriftelijke verantwoording), onder andere op basis van aanbevelingen van de
Onderzoeksraad voor veiligheid, inspecties, etc.

Een aantal van deze punten dienen direct en indirect een aantal belangen. De meeste

onderdelen van dit begrip zijn echter zeer praktisch van aard. Om meer recht te doen aan de

term 'caring' overheid - die is ontstaan in de politieke nasteep van de Bijlmerramp - stel ik
voor dat de overheid nadenkt over een belangengericht nazorgbeleid.728

Binnen een dergelijke visie/ beleid zou in het bijzonder aandacht moeten bestaan voor

het belang van erkenning. Daar valt de winst te behalen; hierin kan de overheid namelijk

een belangrijke rol van betekenis spelen. Bovendien gaat het om een zeer wezenlijke

728 Zie hoofdstuk 5.
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behoefte die onder de slachtoffers leeft en zijn er verbanden te trekken tussen erkenning en
andere belangen; zoals de procedurele belangen, het willen vinden van verantwoordelijke
partijen, het ontvangen van excuses, financieel herstel en waarheidsvinding. Dit onderzoek
heeft willen laten zien dat erkenning niet enkel kan plaatsvinden door het doen van
financiEle tegemoetkomingen. Wel dient te worden opgemerkt dat erkenning altijd
afhankelijk is van het subjectieve oordeel van slachtoffers. Het verdient aanbeveling om
goed na te denken over hoe de overheid ook voor slachtoffers van rampen bepaalde

erkenningsmaatregelen kan nemen en deze kan vastleggen in beleid. Daarover moet echter
niet te simplistisch worden gedacht. De overheid zou echter wel inspiratie kunnen ontlenen
aan het veteranenzorgbeleid, zoals besproken in paragraaf   5 van hoofdstuk    3.    In    die

beleidsnotitie zijn een aantal erkenningsmaatregelen opgenomen, waar veteranen recht op
hebben. Bovendien kan de overheid aanhaken bij het beleid voor slachtoffers van
misdrijven, zoals besproken in hoofdstuk 2.

4.2 Een communicerende overheid

Wat dit onderzoek ook heeft willen laten zien, is dat het bij de belangen van slachtoffers

niet alleen gaat om de uitkomst (bijvoorbeeld financieel herstel), maar ook en vooral om het
proces waarlangs een bepaalde uitkomst wordt beoogd. In hoofdstuk 6 werd duidelijk dat

het politieke verantwoordingsproces slachtoffers voor wat betreft materiele en immateriale
belangen veel kan bieden, maar dat de procedurele belangen nauwelijks een rol spelen.
Zonder afbreuk te willen doen aan het gegeven dat het politieke verantwoordingsproces
dient om de democratische controle op de gezagsdragers te bewerkstelligen, is het
belangrijk dat slachtoffers worden betrokken bij een proces van politieke verantwoording
na een ramp. Daarmee bedoel ik echter niet te zeggen dat slachtoffers in de politieke arena
de kans moeten krijgen om hun verhaal te vertellen.

Op grond van de resultaten van dit boek, stel ik voor om een communicatieplan op
lokaal en centraal niveau te ontwikkelen, dat er bij uitstek toe strekt om burgers helder over
het politieke proces na een ramp voor te lichten. Daarbij dienen slachtoffers allereerst
voorgelicht worden over de betekenis en werking van een politiek verantwoordingsproces.
Daarnaast dient men slachtoffers voor te lichten over de inhoudelijke punten van dit proces.
Ten aanzien van een aantal immateriele belangen zou de overheid beter naar de slachtoffers
toe moeten communiceren. Dit geldt met name ten aanzien van de responsive change en het
belang om partijen ter verantwoording te roepen.

4.3 Heroverweging van een visie op de schadeafwikkeling na rampen

Bij de herbezinning op de rol van de overheid past tevens dat zij nadenkt over haar eigen

rol bij de schadeafwikkeling, vanuit een perspectief dat meer recht doet aan de
omstandigheden van de ramp. Het is in het nadeel voor het belang van financieel herstel,
246



Samenvatling

dat de wetgever niet heeft gekozen  voor een wijziging van art. 3:305a BW. Een collectieve

actie met een mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding zou slachtoffers van een

ramp meer effectieve mogelijkheden geven ten aanzien van de directe  schadeveroorzakers.

Het zou zinnig zon om toch de mogelijkheden te verkennen voor een wijziging van art.

3:305 a BW, teneinde de slachtoffers effectievere verhaalsmogelijkheden te bieden jegens

de directe schadeveroorzakers. Nog belangrijker lijkt te zijn dat het toekennen van een

collectieve verhaalsmogelijkheid kan zorgen voor een verbetering van de
onderhandelingspositie aan de zijde van de slachtoffers.

Om het belang van financieel herstel en erkenning beter te kunnen dienen, zou de

overheid haar standpunt over de WTS ten aanzien van het geven van een tegemoetkoming

voor immateriele schade moeten heroverwegen en gelijk moeten stellen met de regeling

van het Schadefonds Geweldsmisdrijven; binnen dit funds is immers wel een

tegemoetkoming voor immateridle schade mogelijk. Indien liefdadigheidsfondsen bij

kunnen dragen aan een tegemoetkoming voor schade, dient van deze bronnen gebruik te

worden gemaakt.
In hoofdstuk 4 stelde ik dat er getwijfeld kan worden aan de wil van de (centrale)

overheid om als partij bij een schikking op grond van de WCAM deel te nemen. Liever lijkt

zij in het schemergebied van solidariteit en politieke verantwoordelijkheid
tegemoetkomingen te willen doen. Voorlopig hoeft de overheid zich niet druk te maken

over een verplichting tot het betalen van schadevergoeding op grond van civielrechtelijke

aansprakelijkheid. Op dit moment vormen solidariteit, of civielrechtelijke aansprakelijkheid
de gronden voor een tegemoetkoming respectievelijk schadevergoeding door de overheid.

Indien er sprake is van solidariteit, kan de overheid naar eigen goeddunken

tegemoetkomingen doen. Echter, dit betekent wel dat de huidige situatie als zijnde 'zwart-

wit' kan worden gekenschetst.  Men kan zich afvragen of dat zo eerlijk is. Want juist in het
schermergebied tussen solidariteit en civietrechtelijke aansprakelijkheid - de politieke

verantwoordelijkheid - kan de overheid falen. Hoewel de overheid lang niet altijd als
'politiek-bestuurlijk schuldige partij' valt aan te wijzen, zou zij toch moeten nadenken over

de positie die zij wil innemen, wanneer zij politiek faalt. Stapt de overheid in bij de

onderhandelingen op grond van de WCAM? Stelt de overheid een onafhankelijke

schadecommissie in, die zich uitlaat over de tegemoetkomingen?

5. Suggesties voor verder onderzoek

• Nader onderzoek naar de rol van de overheid en andere partijen in relatie tot de

invulling belangen;
• Nader onderzoek naar de slachtofferspecifieke belangen;
•   Het bevorderen van slachtoffer-tevredenheidsonderzoeken na rampen ten aanzien

van de nazorg en de financiele afwikkeling.

247



Summary

1. Introduction

The 1953 Flood,  the 1994 Bijlmer Air Crash  and the Enschede Fireworks disaster  o f May

2000 are striking examples of the Dutch disasters that have caused a large number of
casualties and resulted in serious personal injury, property damage and financial loss.  It
goes without saying that disasters have become mediagenic events par excellence, and are

capable of bringing on societal and political turmoil.
Through the years, the Dutch central government has become a key player in the

disaster mitigation, settlement, recovery and aftercare for victims. Regarding the disaster

response and mitigation, the Disasters and Major Accidents Act (Wet Rampen en Zware

Ongevallen   or WRZO) entered into force   on of March   lst 1985. Second, government
offered partial financial compensation to victims of disasters after World War II and the
1953 flood, based on the notion of solidarity with the victims. On May 25th 1998, the
Disasters and Major Accidents Compensation Act (Wet Tegemoetkoming Schade rampen
en zware ongevallen or WTS) entered into force, which offers partial financial state

compensation to victims of disasters and major accidents.

The aftercare for victims of disasters contains a relatively new field of political
attention since the Bijlmer Aircrash. However, one can observe a new development with

respect to disaster victims bringing civil action against the government, claiming State

negligence in preventing the causes and effects of the disaster as a supervisor and

maintainer of the law.
Legal research mainly concentrates on the issues that arise from the settlement of

disasters from a legal or law and economics perspective. Central to this approach is the
settlement of mass damage, since victims of disasters cannot effectively recover their

property damage and claims arising out of personal injury, due to the absence of proper

third party liability insurance coverage. Furthermore, liable parties lack the financial

resources to compensate victims. Within this context, the involvement of the State is

discussed.
This book wishes to take a new approach and evaluate government's role from a

victims' needs based perspective, since much is unknown with respect to these victims'
needs. Yet, victim needs in general have gained increasing attention in victimology,
pschology and in recent tort law literature.

2. Defining disasters and victims

Disasters can be defined differently, depending on the research discipline. In this book, I
maintain the definition as written in Section  l b  of the Disasters and Major Accidents  Act

1985, which states: "A disaster or major accident is an event which causes a serious
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disruption of the public safety, in which the life and health of a great number of people, the
environment or substantial material interests are being threatened or have been threatened

in a serious way and in which a coordinated response ofdifferent services and organisations
of a variety of disciplines is required to mitigate the threat or limit the harmful
consequences.

-

Consequently, in this book, victims are defined as: "Persons who, individually or
collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering,
economic losses or substantial impairment of their fundamental rights, caused by the
immediate or indirect consequences of a (man-made) event which causes a serious
disruption of the public safety, in which the life and health of a great number of people, the
environment or substantial material interests are being threatened or have been threatened

in a serious way and in which a coordinated response of different services and
organizations of a variety of disciplines is required to mitigate the threat or limit the
harmful consequences.

"

3. Research Questions & Methodology

The central research questions in this book are: 1) According to the relevant literature, what
needs do victims of disasters have? 2) In the aftermath of a disaster, can the Dutch central
government serve the needs of victims of disasters? 3) When certain needs can not be
fulfilled sufficiently, what suggestions for improvement can be provided to the Dutch
central government, based on the findings ofthis research?

With regard to the first research question, I have undertaken a review of the
available literature in order to analyze the needs of victims of disasters by comparing their
needs to the needs of other victim groups, specifically the personal injury victims in tort
law, the victims of terrorism and the victims of crime. I have also studied the available
literature on the impact of disasters on victims into consideration. This has led to an
inventory of victim needs in chapter 2. A more detailed elaboration of the needs has been
set out in Chapter 3.

The second research objective was to use the list of victims' needs as a framework
of standards based on which three types of post-disaster government involvement will be
analyzed. The three types of government roles which have been analyzed are governmental
civil liability, state disaster compensation, based on the 1998 Disasters and Major
Accidents Compensation Act, and government's role as a political accountability. Research
question 2 has been answered in the chapters 4,5, and 6. In chapter 4 an analysis of
legislation, case law, and literature took place in order to examine government's role as a
civil liable party. Chapter 5 discussed government's role as a provider of financial
compensation based on the Disasters and Major Compensation Act of 1998. This chapter
contains the analysis  of legislation,  case   law and literature. In chapter 6, government's  role
as a political accountable party was analysed. Apart from legal research, I studied
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parliamentary documents and disaster investigation reports in order to analyse the content

of the political accountability processes resulting from the Bijlmer air crash, the Legionela

epidemic, the Fireworks disaster and the Volendam caft fire. Chapter 7 answered research

question 3 and provides suggestions, addressed to the central government.

4. A list of victim needs

Chapter 2 presents a list of victims' needs:

• Receive immediate emergency assistance and medical aid (physical safety,
means in order to fulfill the basic human needs, provide means to communicate

with beloved ones);
•    Access to information:
- Reliable information on the safety of loved ones;
- Reliable information from the media and the government on the cause, effects,

settlement of a disaster and information about the availability/location of aid and
assistance.

•    Receive aid and assistance in the mid and long term:

-     From the victim's social network;
-      From a victim's support group or a victim survivor's group.
•      The need for recognition
• Financial reparation
•     Finding out what really happened (truth finding);
•   To bring the responsible and accountable parties involved in front of a legal

public authority or a neutral decision maker;
•     To receive apologies from the responsible parties
• The need for responsive change: victims wish that parties learn from

disasters/failure in order to prevent the same event happening to others;
• Procedural needs:

-        Access to justice
-    A respectful and proper treatment from governmental authorities, the media and

the public
-      A 'voice' (victim participation)
- Comprehensible information concerning civil or criminal procedures (at all

stages of the criminal proceedings)
- Legal advice, care and support

These needs can be ordered into needs that are related to the process, and more result

related needs. The first group of process related needs are: access to information, and the

procedural needs. The result related needs are: emergency assistance and aid, aid and
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assistance in the mid and long term, recognition, financial recovery, finding out what
happened, holding responsible parties accountable, to receive apologies, and to reach a
responsive change.

5. Findings

The framework of needs has been used in chapter 4,5, and 6, in order to analyse

government's role. I have evaluated the needs according to the following standards:

+/+

Based on legislation, case law, literature and the information resulting from the case
studies, a need can be served, and supported by validating empirical research;
+
Based on legislation, case law, literature and the information resulting from the case
studies, a need can be served, yet this premise lacks validating empirical research;
+1-

Based on legislation, case law, literature and the information resulting from the case
studies, it is not certain whether a need can be served;

Legislation, case law, literature and the information resulting from the case studies

provide adequate information that a need is not served;
-1-

Legislation, case law, literature and the information resulting from the case studies
provide adequate information that a need is not served, this premise is supported by

validating empirical research;

Not applicable (n.a.).
The particular need has not been evaluated

An extensive analysis ofthe government roles provided the following findings:
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6.
0
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NEEDS: 4           E*8 5 9

Emergency assistance and aid n.a. n.a. +/-

Access to information:
On the safety o f loved ones n.a n.a + 1-

On the availability and loctation of n.a. n.a + /-

assistance/aid

Support and assistance:

By the social network n.a n.a n.a

By victim support groups n.a n.a. +1-

Psychological care and treatment n.a. n.a +

Recognition:
Other than financial                                                   -                +

Financial:

Pain and su#ering                                                 -               +1-

Materiel damage                                                   -               +1-

Financial reparation:
Personal  injury                                                                      -                                  -/-                          +

Property damage                                 -                 +              +
Pain and suffering                               -                 -/.             +/-

Finding out what has happened - n.a         +

(truth finding)
Holding responsible parties                -                 n.a            +
accountable

Receiving apologies                           -/-               n,a            -/-

'Responsive change'                          -                 n.a            +
Procedural needs:

Access to justice                                                  +                        +                     +/-

A Voice                                            -                 +              +/-

Respectful and proper treatment +1- +1-          +

Information +/- +1- +1-

Legal advice, support and care +/- -Irl- +l-

Comprehensible information +/- +/- +1-
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6. The roles of the government evaluated: most important findings

6.1 Government as a civil liable party

One of victims' needs concerns their financial reparation. In theory, tort law provides full
compensation when victims can proof negligence on behalf of the state.  Seen from a tort
law perspective, the loss lies where it falls and except if there are sufficient reasons to pass
this loss to another party, victims have to carry their financial burden by themselves. In
recent years, victims have brought claims against so called second tortfeasors, parties who
are not directly involved in the cause of a disaster, yet have lacked to take adequate
measures to limit the effects of a disaster (f.e. airline or security companies). Government
can be seen as a second tortfeasors as well. As a supervisor and a maintainer of the law,
government can being negligent in the execution o f its tasks.

However, there seems to be reluctance to hold the state liable for a lack of/or
insufficient supervision. A government on its turn can appeal to discretionary policy. Not
once has the (central) state been held liable in Dutch case law, one can predict it is very
difficult for victims to obtain the benefit of full compensation based on claims made against
the (central) government in tort law. This implies that tort law is not the road for

financial             recovery.
With respect to the need for recognition, truth finding, holding the responsible        1

parties accountable, receiving apologies and the 'responsive change' it is uncertain whether           i
tort law litigation looks after these interests in practice. My analysis has shown that
government as a political accountable party most likely serves these needs more effectively.
More empirical research is recommendable.

Furthermore, one can seriously doubt whether tort law in general offers victims an
effective remedy. According to empirical research, tort law litigation is seen as an
expensive, long-lasting, adverse-oriented, complicated, and stressful experience. In
practice, victims can feel left out when it comes to the matter of participation, since the
procedure is dominated by their lawyers and legal representatives of insurance companies.

6.2 Government as a provider offinancial compensation based on the Disaster and Major
Accidents Compensation Act

The Disaster and Major Accidents Compensation Act provides partial compensation to
victims who suffered property damage and to agricultural companies which sustained
financial loss. The act is based on the notion of national solidarity and contains a 'principle
of subsidiarity', which means that recoverable, insurable and avoidable damage is excluded
from compensation. Thus, state compensation is considered a last resort option. Relating to
the amount ofthe award, thresholds and maximum ceilings are applicable.
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Due to the nature of this act, the majority of the needs have not been analyzed.

This chapter concluded that victims with (property) damage arising out of natural disasters

can benefit from this compensation act. However, this Act has not been applied after man-

made disasters. Instead, government created ad-hoc compensation schemes to compensate

the victims of the Bijlmerramp, the Legionellosis epidemic, the Enschede Fireworks

Disaster, and the New Year's Eve Caft Fire. Until now, it is unsure under what conditions

victims with personal injury can be compensated, since the Act does not provide

information on such. At the moment, government is considering a revision of this Act, and
it wishes to include compensation for personal injury, yet pain and suffering will not be

compensated. This view can be seen as remarkable, since this type of loss is as such
covered within the Dutch Criminal Injuries Compensation Fund. It is unknown whether the

need for recognition and the procedural needs can be fulfilled suffienctly, as empirical

research has not been done until now. Therefore, further research on the role of this Act in
serving the need for recognition and the procedural needs is recommendable.

6.3 Government as a political accountable party

The process of political accountability is of major importance in serving victims' needs. In

particular the political responsibility for the aftercare after disasters has taken shape after

the Bijlmer air crash disiaster, the Legionellosis epidemic, the fireworks disaster Enschede

and the New Year's Eve caft fire. Aftercare is defined as the providing of medical and

psychosocial assistance, crisis prevention, the settlement of claims, accommodation, and

rebuilding. The political process serves financial as immaterial needs par excellence, when

compared to the other two government roles. In particular the need for financial reparation

(personal injury, property damage, and financial loss) has been served by the government

based on the political process of accountability. As a political accountable party,

government can serve the need for recognition sufficiently, in a financial and non-financial

way. Due to the natue of the government role, the procedural needs can not be served

optimally, since it is about accountability from the government to the parliament.

Suggestions for improvement can be made in the field of informing the public about this

political process and responsive change. With regard to the need for receiving apologies, I

argue that this need should be served within this government role.

7. Suggestions addressed to the government

Based on the findings ofthis research, government should:

•   Strive for a needs based perspective in creating aftercare policy for victims of

disasters;
•   Pay special attention to include the the need for recognition within an aftercare

policy for victims of disasters;
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• Provide information on its own role in the aftermath of disasters; informing
victims on the process of political accountability after disasters, on responsive

change policy and measures, on accountability and its consequences;
•        Reconsider its own role in the financial settlement of disasters:

•    Introduce the right to bring a class action or a collective action

for damages;
•  Introduce the compensation for pain and suffering within the

Disasters and Major Accidents Compensation Act;
•     Develop a compensation strategy/vision of how to deal with the

settlement of disasters when the government bears political

responsibility/accountability for the cause/consequences of a
disaster.

8. Recommendations for further research

•    With regard to government's role in relation with the victims' needs (in particular
the need for recognition and financial reparation);

• Further research is recommendable with regard to the need for recognition and its
connection and correlation with the need for financial reparation, the procedural

needs and other immaterial needs;
• Further research regarding to certain needs that are of major importance to

different 'types' of disaster victims (primary victims, secondary victims, children,
the elderly, men, women, victims with a different ethnic background, victims with
a psychiatric background;

•     The introduction of victim satisfaction surveys after disasters to collect empirical
information on their satisfaction with the aftercare and government's role.

(psychosocial and medical assistance, the financial settlement, housing/shelter,
communication/information).
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Civielrechtelijke aansprakelijkheid 1 1.1,4.7.1,5.3.4,5.5.3.1,6.7.3,6.9.2,7.4.5

-    Evaluatie 1 7.5.1, 7.6.4.3
-     Na de Bijlmerramp 1 4.4.3.2.1
-     Na de Legionella uitbraak 1 4.7.5
-     Na de vuurwerkramp 1 4.7.3

Collectieve actie 1 1.4.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.4.2, 4.5.3, 4.7.5, 4.10.5, 5.5.2, 7.4.10, 7.6.4.1
Collectieve schikking 1 4.3
Coping 1 2.6.3, 2.8.1, 3.7
Comparitie 14.6.2,4.8,
Communicerende overheid 17.6.3
Consumentenbond 1 4.7.5, 6.7.1, 6.9.1
CTRC 1 1.2,3.6.1, 5.5, 5.6.4,5.7, 5.9,6.6.3.2,4.4, 7.5.2,7.6.1

D
Damage scheduling  14.5.3
'Defensive Bureaucracy' 14.9
Democratische rechtsstaat 1 6.1, 6.2.1

E

Eerste hulp en opvang 1 3.2, 7.4.1
Empirisch onderzoek 1 7.7.1.1
Erkenning 13.5,4.4,5.7, 6.6,7.4.4, 7.6.2
Excuses 13.9,4.8, 6.10, 7.4.8

F
Falende overheid 1  1.4.3, 4.7.2, 7.6.4.3
Fasen (van de ramp) 12.6.1
Financieel herstel 13.6,4.5,5.6,6.7,7.4.5,7.5.3,7.6.2,7.6.3,7.6.4,7.7.1.1
'Freerider' problematiek 14.3.3

G
Gemeente 1 1.4.1, 1.4.3, 1.7, 3.3, 4.3.5, 4.7.3, 4.7.4, 4.8, 5.5.3.2, 5.6.2, 5.6.4, 6.5, 6.7.1,
6.11.2,7.4.2,7.4.5,
Getroffenen (begrip) 11.8
Gezondheidsonderzoek 1 6.4, 6.11.1, 6.11.3, 7.4.3, 7.7.1.3
Grondwet 14.3.3,4.7.3,4.7.6,4.10.6, 5.3.3,6.2.1,6.2.3, 6.3.2

H
Handreikingen aan de overheid 1 7.6
Herbezinning 1 7.6.4

I

IAC 1 3.3,6.4,6.5, 6.11.3, 6.12, 7.4.2, 7.4.3, 7.6.1,
Impact (van rampen) 11.3,1.8.1,2.6,7.7.1.2,7.7.2
Immateritle belangen 1 2.3.3.2, 2.8.2, 3.5.4, 3.11.2.1, 3.11.4,4.3.2,4.3.4.4,4.4.4,4.10.5,
4.11, 6.12.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.6.3, 7.7.1.1, 7.7.2
Immateriele hulp en steun 1 3.4, 7.4.3, 6.6.2, 6.13
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Informatie geven en ontvangen 1 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.7.3, 2.8.1. 3.3, 3.11.5,
4.3.4.4,4.10.4,4.6,6.5,7.4.2,7.6.3

K
Koningin 1 4.4, 6.6.1, 6.2.1, 7.5.3
Kosten 1 4.5.2.1,4.5.2.2, 4.5.2.3, 4.10.7.3,5.4.3,5.5.2,5.6.1,5.6.2,

L
LASER 1 5.6.3
LBV 1 3.4.3
Legionella epidemie 1 1.1,1.4.3, 1.6.2, 1.8.1, 2.6.2.1,3.4.3,3.6.1,3.6.3,4.2,4.3.5,4.7.1,
4.7.5,4.9, 4.10.7.3,6.5, 6.6.2,6.6.3.1,6.6.3.2,6.6.4, 6.7.1- 6.10,  6.11.2,6.12.2,7.3,7.4.3,
7.4.5,7.4.9

Leren van de ramp ('responsive change') 1 2.3.3.2,2.3.4,2.7.3,2.8.1,3.10,3.11.4,4.9,
4.10.5,6.11,6.13,7.2,7.4.9,7.5.1,7.6.3,7.7.2
Letselschade (slachtoffers)  1 2.5, 2.7.2, 2.8.1, 3.6.2,3.11.1, 4.3.4.3, 4.3.4.5, 4.4.3.1,
4.4.3.2.2, 4.10.7.1,5.5.2
Letselschadeproce(lure 1 3.11.1, 3.11.3
Liefdadigheid 1 1.4.1, 6.7.4, 6.13, 7.5.3, 7.6.4.2

M
Man-made rampen 1 1.3,1.8.1,2.6.1,3.6.3,3.12,4.1,4.5.3,4.6.1,4.10.5,4.11,7.5.1,7.5.2,
7.7.1.2

Massaschade 14.1,4.2, 4.3-4.11
- Gefixeerde 1 3.6.1,4.1
- Sluipende 1 3.6.1
- Strooischade 1 3.6.1
Maslow (piramide van) 1 2.2.2,3.2.1
Media 1  1.1, 1.3,2.3.2,2.3.4, 3.11.2.2,4.3.2,4.9,6.2.1,6.12.1,7.2
Ministeriele verantwoordelijkheid 1 6.1 - 6.13, 7.5.3, 7.6

N
Naasten (van slachtoffers) 1 1.3,1.8.2,2.3.2,2.9,3.3,3.7,4.4.1, 4.4.3.2.1- 4.4.3.2.2,4.4.5,
4.4.6,4.5.2.3,4.5.4,4.11,6.7.1
Nabestaanden 1 1.3, 1.8.2,2.3.2,2.9, 3.3,3.7,4.4.1, 4.4.3.2.1- 4.4.3.2.2,4.4.5,4.4.6,
4.5.2.3,4.5.4,4.11,6.7.1
Nationaal Solidariteitsfonds   5.5.2,5.5.3.2,
Natuurrampen 1 5.3.1
Nazorgll.2,1.4.1.1-1.4.1.2,3.4.1,3.4.2,3.5.3.2,4.4.3.2.1,6.1,6.4,6.5,6.7,6.11.1,6.11.3,
7.4.3,7.5.3,7.6.1,7.6.2,7.7.1.2

Nazorgbeleid 17.6.2
Nieuwjaarsbrand 1 1.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.6.2,2.6.1,2.7.2, 3.1,3.4.3, 3.6.1,3.6.3,4.3.5,4.4.5,
4.9,5.5.3.2,5.6.4,6.4,6.5,6.6.2,6.6.3.2,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12.2,7.3,7.4.3,7.4.5,
7.4.9

0
Oneryildiz/Turkije  14.7.3
Onderzoek (interdisciplinair) 1 2.2.2,7.7.1
Onrechtmatige daad 14.2,4.4.3.1,4.5.1,4.7.3,
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Onderzoeksraad voor Veiligheid 1 1.4.1.2, 3.5.3.2, 3.7,4.6.2,4.6.3, 6.6.2, 6.6.4, 6.8, 6.11.1,
6.13,7.4.6
Oorlogsgetroffenen 1  1.3,  1.8.2, 3.11.3, 3.5.3.1, 3.11.3
Oorzaak (van de ramp) 11.3,2.6.1,4.5.3,4.7.1,5.9,6.8,7.5.1
Opt in mogelijkheid 14.3.
Opt out mogelijkheid 14.3.
Overheidsaansprakelijkheid 1 1.4.3,4.1,4.7,6.9.2,7.4.7,  7.6.4.3
Overheidsbetrokkenheid (na de ramp)  1  1.4,1.6,4.1- 4.11,5.1-5.9,6.1-6.13,7.5,7.6

P
Parlement:

- Parlementaire Enqutte 1 6.3.2,6.4, 6.5,6.6.2
- Parlementaire controle  1  6.3.1

Participatie (van slachtoffers, zie ook 'voice') 1 3.11.4,4.3.4.2,6.12.1
Partijautonomie 14.6.2
Politieke verantwoording. (6.1- 6.13)
- Begripsvorming 1 6.2.1
- Functies 16.2.2
- Na rampen 1 6.9
Politieke verantwoordelijkheid 1 6.1- 6.13, 7.5.3
Psychische gevolgen 1 2.6.2.1
Psychosociale hulpverlening 1 2.3, 3.2.2
Preventie (aansprakelijkheidsrecht) 14.9
Preventieve werking 14.9
Private verzekering I 3.6.3,5.2.1,5.6.1,6.7.1,6.7.5.1
Procedural Justice 1 2.2.2, 3.1.1
Procedurele belangen 1 3.11, 4.3.4, 4.10, 5.8, 6.12, 7.4.10
Procesgerichte belangen 1 2.8.2
PTSS 1 2.6.2.1, 4.4.3.2.1,6.6.2

R
Rampen:

-       Begrip 1  1.8.1
- Historisch overzicht 11.1

Rampenbestrijding 1 1.2, 1.4.1, 1.7,3.3,4.1,4.9, 1.6,5.4.1, 5.5.3.2,6.1,6.4,6.5, 6.8,6.9,
6.11.3,7.4.1,7.6.3
Rampschade 1 1.1,3.6.3,5.5.2,5.5.3.1,5.9,6.7.7,7.6.4.2
Rechtsbijstand 1 3.11.6, 5.6.1, 6.7.1
Rechtmatige daad 14.7.2
Respect en begrip 1 2.8.1,4.3.4.1,4.10.7,5.8,6.12,7.4.10
Rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid 14.6.3

S
Schade:

- immateri8le schade 13.6.1, 3.6.3,4.4,4.5.4,4.11, 5.5.2,5.5.3.2, 5.6.4,5.7, 5.9,
6.6.3.1,6.6.4,6.7.1,6.7.3.3,6.7.5.1,6.7.6,6.7.7

-     personenschade 1 2.2.2, 3.6.1, 3.6.3, 4.5.2.2/4.5.2.3,4.5.3,4.5.4,5.5.3.1,5.6.4,5.7
-     zaakschade 1 1.4.2, 3.6.1,3.6.3,4.5.2.1, 5.5.3.3, 5.4.3, 5.6.4,5.7, 5.9,6.6.3.1, 6.7,

7.4.5,
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Schadeafwikkeling 1 1.1, 1.2, 1.4.2, 2.3.3, 3.6.3, 4.3, 5.2, 5.4, 5.6, 6.7, 7.4.5, 7.6.4
Schadecategorieen 15.4.3, 7.4.5,7.5.2,
Schadefonds Geweldsmisdrijven 1 6.7.51
Schadevergoeding 14.5.2
Schikking 1 4.3, 4.5.3, 4.5.4, 4.8, 4.10.7.3,6.6.2,7.4.5,7.5.1,7.6.4.3
Schuld 1 1.3,3.5.2,3.8,4.4.3.1, 4.6.3,4.8,6.7.5.1, 6.9.1,6.9.2,7.6.4.3
September 11 th Victim Compensation Fund of 2001  (VCF) 1 2.3.3
Slachtoffers:
- van rampen 1 1.8.2, 2.3.
- van misdrijven 1  1.8.2, 2.4
- letselschadeslachtoffers 12.5.2.2
- van terrorisme 1 1.3, 1.8.1, 2.3.2,2.6.2.2,4.3.4.5, 5.6.1
Slachtofferspecifieke belangen 52.4.1,2.7.2,7.7.1.1.2
Slachtoffertevredenheidsonderzoek E 7.7.1.2
Sociale network   1.7,2.7.3,2.8.1,3.4.2,3.5.1,3.12,6.1,7.3,7.4.3
Solidariteit   1.4.2,3.6.3,4.3.5,5.5.2,5.6.2,6.7.3.1,6.10,7.4.5,7.5.2,7.6.4
Stichting/Vereniging 1 4.3
Stichting Nabestaanden Herculesramp 13.4.3
Stichting Veteranenziekte 14.3
SSNV 1 3.4.3, 5.6.4, 6.5, 6.7.1, 6.7.3.3, 6.7.7
Stress (van slachtoffers) 12.6.2.1,4.10.7
Subsidiariteit (beginsel van) 15.4.2

T
TAS (Tegemoetkoming asbestslachtoffers) I 6.7.5.1,6.7.5.2,6.7.7
Tegemoetkoming 1 1.1, 1.4.2, 2.4.2, 2.8.2, 3.5.3.1, 3.6.3, 4.3.5, 5.1- 5.7
Tegemoetkomingsregelingen 1 5.2, 6.6.3, 6.7, 6.10, 6.12.2, 6.13, 7.4.5
Therapeutical Justice 12.2.2
Terrorisme (slachtoffers van) 1 1.3,1.8.1,2.3.2,2.6.2.2,4.3.4.5,5.6.1
Terroristische aanslagen van 11 september 20011 2.3.3
Toegang tot het recht (en een neutrale beslisser) 1 3.11.6,4.3.4.5, 5.8, 6.12.1, 6.13, 7.2,
7.4.10
Toezichtsfalen 14.7.2

U
Uitkomstgerichte belangen 12.8.2

V
VCF 1 3.3
Verhaal (gebrek aan) I 3.6.3,4.3.5,5.4.2, 5.5.2,5.5.3.1,5.6.4,5.9
Verantwoording 1 3.8, 4.7,6.9, 7.4.7, 6.1- 6.13, 7.5.3, 7.6.3
Verantwoordelijkheidsclaims 16.9
Vertrouwensregel 16.3.3
Verzekeringen:

-     Verzekerbaarheid (van risico's) 1 5.3.1, 5.34, 5.5.3.2, 5.6.1,5.9, 7.4.5
-          Verzekeringspool  15.3.2
-    Convenant 15.3.3

Victimisatie (secundaire) 12.4.2,2.6.2,3.5.1,3.9,
Victimologie 1  1.3,7.7.1
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'Voice' 12.4.1, 2.4.2,2.7.3,2.8.1,3.11.4,4.3.4.2,4.10.2,6.12.1,7.4.10
Vuurwerkramp 1 1.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.6.2,2.6.1,2.7.2,3.1,3.2.1,3.4.1,3.4.3,3.4.3, 3.6.1,
3.6.3, 3.7,4.3.5,4.7.1, 4.7.3,4.7.4,4.7.6,4.10.6, 4.10.7.3,5.5.1, 5.5.3.2, 5.6.1,5.6.4, 5.7,
6.5,6.6.2,6.6.3.1,6.6.3.2,6.6.4,6.7,6.8,6.9.1,6.10,6.11,6.12.2,7.3,7.4.2,7.4.3,7.4.5,
7.4.9,

W
Waarheidsvinding 1 2.6.3,2.7.2, 2.8.1,3.3,4.6.3, 7.4.6
WCAM (wet collectieve afwikkeling massaschade) 14.3, 4.4.5,4.5.3,, 7.6.4.1,7.6.4.3
Willen weten wat er is gebeurd (waarheidsvinding) 13.7,6.8,7.4.6
WRZO (Wet rampen en zware ongevallen) 1 1.4.1.1,1.4.1.2,1.8.1,3.3,5.5.3.2,5.6.3,6.4
WTS (Wet tegemoetkoming schade na rampen en ongevallen) 1 5.1-5.9,6.7.6,6.7.7,6.13,
7.3,7.5.2,7.6.4,
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