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P.W.J. Verbruggen1 

 
19    Aansprakelijkheid wegens gebrekkig  
  overheidstoezicht 

1. Inleiding 
 
Toezicht staat sterk in de belangstelling. Niet alleen maatschappelijk en politiek, 
maar ook op het academisch vlak levert het thema discussie op. In dat debat staat 
vaak de vraag centraal hoeveel toezicht nodig of wenselijk is.2 Verscheidene 
schandalen en crises vormden recentelijk de aanleiding om het toezicht op 
bedrijven, beroepsgroepen of markten in te voeren en (opnieuw) te intensi-
veren. Als gevolg daarvan is de afgelopen jaren het toezicht op advocaten, ‘credit 
rating agencies’, financiële dienstverleners, gezondheidszorgaanbieders, onder-
wijsinstellingen, voedselproducenten en woningbouwcoöperaties – om maar 
een paar voorbeelden te noemen – grondig gewijzigd. De wijzigingen betreffen 
niet alleen het oprichten van nieuwe (nationale en internationale) toezicht-
houders, doch ook het uitbreiden van bestaande bevoegdheden en/of het 
wijzigen van methoden en technieken van controle, inspectie en opsporing. 
Daarmee zijn de wijzigingen doorgaans bestuursrechtelijk van aard. 
 Ook op het terrein van het burgerlijk recht krijgt ‘toezicht’ veelvuldig de 
aandacht in de academische literatuur. De omvang van die literatuur is inmid-
dels aanzienlijk. Het thema wordt door civilisten voornamelijk benaderd vanuit 
het perspectief van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (artikel 6:162 
Burgerlijk Wetboek). Daarbij staat typisch de vraag centraal onder welke voor-
waarden en in hoeverre toezichthouders aansprakelijk zijn voor schade geleden 
wegens gebrekkige uitoefening van hun toezichthoudende taak of bevoegdheid. 
Door deze vraag te beantwoorden, wordt in kaart gebracht wanneer en in welke 
mate toezichthouders civielrechtelijk aansprakelijk zijn jegens ondertoezicht-
gestelden en benadeelde derden. 
 De burgerlijke rechter vormt op het terrein van aansprakelijkheid voor 
gebrekkig toezicht de belangrijkste bron van de rechtsontwikkeling.3 Voor zover 

 
 

1 Paul Verbruggen is universitair docent Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit 
te Nijmegen. Dank aan Ilse Jansen, Laura Ebben en Roy Cox voor de waardevolle dis-
cussie naar aanleiding van een eerdere versie van deze bijdrage. 
2 Zie voor een behandeling van deze en overige vragen rondom toezicht de bijdragen in 
T. Havinga, P.W.J. Verbruggen & H.C.F.J.A. de Waele (red.), Toezicht tegen het licht, 
Deventer: Kluwer 2015. 
3 Deze bijdrage stelt de rol van de burgerlijke rechter centraal. Opgemerkt zij echter dat 
sinds 2012 ook de wetgever zich een belangrijke rol in de ontwikkeling van toezicht-
houdersaansprakelijkheid heeft toegeëigend voor wat betreft financiële toezichthou-
ders. Hij beperkte namelijk de aansprakelijkheid van De Nederlandsche Bank en Auto-
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zijn jurisprudentie de aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders betreft, is 
die ontwikkeling een uitvloeisel van het inmiddels 100-jarige arrest Noordwijker-
hout/Guldemond.4 Zoals reeds bleek uit de Inleiding van deze bundel, heeft de 
Hoge Raad in dit arrest de principiële keuze gemaakt dat de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter zich uitstrekt tot ieder juridisch geschil dat ‘burgerlijke 
rechten en schuldvorderingen’ betreft.5 Op grond van deze objectum litis-leer is 
die rechter bevoegd te oordelen over geschillen inzake de civielrechtelijke aan-
sprakelijkheid van de overheid uit onrechtmatige daad, bijvoorbeeld wegens ge-
brekkig toezicht. Naast de vaststelling van de formele rechterlijke bevoegdheid 
om kennis te nemen van het geschil, oordeelde de Hoge Raad snel na Noord-
wijkerhout/Guldemond dat de burgerlijke rechter zich ook mag uit te spreken 
over de gegrondheid van een vordering uit onrechtmatige daad jegens de 
overheid.6 Als gevolg van dit materieelrechtelijk complement van de proces-
rechtelijke objectum litis-leer kan de burgerlijke rechter een door de burger tegen 
de overheid ingestelde civielrechtelijke vordering steeds inhoudelijk beoor-
delen.7 
 De vraag rijst naar welke maatstaven de burgerlijke rechter volgens het thans 
geldende recht vorderingen uit onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) jegens de 
overheid wegens gebrekkig toezicht beoordeelt.8 Bij de beantwoording van deze 
vraag richt ik mij in deze overzichtsbijdrage op de invulling die de Hoge Raad in 
zijn jurisprudentie geeft aan de elementen van ‘zorgvuldigheid’, ‘relativiteit’ in 
de zin van artikel 6:163 BW en ‘causaliteit’. Een analyse van de jurisprudentie 
leert dat ten aanzien van deze elementen, die constitutief zijn voor de vestiging 
van aansprakelijkheid wegens gebrekkig overheidstoezicht, de rechtspraak van 
de burgerlijke rechter het meest vormend is. Bij de analyse van deze vereisten 
komt tevens de vraag aan de orde of zij in geval van een overheidstoezicht-
houder een andere invulling krijgen dan wanneer de vordering een private, niet-
overheidstoezichthouder betreft, dat wil zeggen een private partij die toezicht-
houdende taken heeft op grond van een contract, een statuut van een rechtsper-
soon of op een andere niet-publiekrechtelijke grondslag. In de literatuur wordt 

 

 
 

riteit Financiële Markten tot opzet of grove schuld voor een handelen of nalaten in de 
uitoefening van hun wettelijke taak of bevoegdheid (Stb. 2012, 265). Zie over de invoe-
ring van deze wettelijke beperking uitgebreid (en met verdere rechtsvergelijkende ver-
wijzingen) V. Affourtit & R. Lubach, ‘Toezichthoudersaansprakelijkheid onder de Wet 
aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM’, O&A 2012/84.  
4 HR 31 december 1915, NJ 1916, p. 407. 
5 Of een recht of schuldvordering als zodanig te kwalificeren valt, bepaalt de burgerlijke 
rechter overigens zelf, hetgeen de reikwijdte van zijn bevoegdheid – en dus de impact 
van Noordwijkerhout/Guldemond nog omvangrijker maakt. 
6 HR 24 november 1924, NJ 1925, p. 89 (Ostermann). 
7 R.J.B. Schutgens, ‘Het arrest Guldemond/Noordwijkerhout’, AA 2009, p. 774. 
8 Buiten beschouwing blijft derhalve de mogelijkheid om via artikel 8:88 Algemene wet 
bestuursrecht een verzoek om schadevergoeding wegens een onrechtmatig besluit in te 
dienen bij de bestuursrechter. 
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aangenomen dat, hoewel de vereisten voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad onverkort gelden voor de overheid, zij wel worden gekleurd door het feit 
dat het de overheid betreft. De overheid handelt immers ter behartiging van het 
algemeen belang.9 In deze bijdrage wordt derhalve tevens onderzocht op welke 
wijze dit uitgangspunt zijn weerslag krijgt in de beoordeling van de aansprake-
lijkheid van overheidstoezichthouders. 

 
2. Gebrekkig toezicht: begrippenkader 
 
Laat ik eerst duidelijk maken wat ik met de termen ‘toezicht’ en ‘gebrekkig 
toezicht’ bedoel. Er bestaat geen eenduidige betekenis van het begrip ‘toezicht’ 
in wetgeving of jurisprudentie. Ook in beleidsdocumenten en de academische 
literatuur worden verschillende omschrijvingen van het begrip gebezigd. Een 
vaak aangehaalde definitie is die van de Algemene Rekenkamer: ‘Toezicht is het 
verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan 
de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en 
het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.’10  
 De definitie is als ‘ruim’ te betitelen.11 Ten eerste omdat dit begrip van toe-
zicht tevens handhavingsactiviteiten (‘interveniëren’) omvat. Niet iedere toe-
zichthouder is daartoe zelfstandig in staat. Andersom houdt niet iedere hand-
haver (bijvoorbeeld de burgerlijke rechter) tevens toezicht.12 De definitie is ook 
breed omdat zij in het midden laat wat de grondslag voor het houden van 
toezicht is.13 Toezichthouders zijn niet alleen die instanties die op grond van de 
wet toezicht uitoefenen, maar omvat tevens een groep van private actoren die 

 
 

9 A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. Asser’s handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht, 6-IV, De verbintenis uit de wet, Deventer: Kluwer 2015, nr. 75 
en G. Snijders, Overheidsprivaatrecht, algemeen deel (Monografieën BW, nr. A26a), 
Deventer: Kluwer 2011, p. 9. 
10 Algemene Rekenkamer, Toezicht op uitvoering van publieke taken. Kamerstukken II 
1997-98, 25 956, nr. 2, p. 8. Vgl. A.J.C de Moor-van Vugt, Toezicht achter matglas (oratie 
Tilburg), Den Haag: BJu 2001, p. 4 en I. Giesen, Toezicht en aansprakelijkheid: Een 
rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden, Deventer: Kluwer 2005, 
p. 20-24. 
11  D. Ruimschotel, Goed toezicht. Principes van professionaliteit, democratie en good 
governance, Amsterdam: Mediawerf uitgevers 2014, p. 3. 
12 Vgl. F.A. van Tilburg, Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-
ordebeleid. Empirisch onderzoek naar de invloed van civielrechtelijke aansprakelijkheid op 
het beleid van de burgemeester en politie als handhavers van de openbare orde, Deventer: 
Kluwer 2012, p. 11-12. 
13  Mertens bijvoorbeeld definieert toezicht als een ‘wettelijk gelegitimeerde beïnvloe-
ding van bepaalde aspecten van het gedrag van een rechtspersoon ten einde een maat-
schappelijk gewenst handelingspatroon beter te bereiken’. Hij lijkt daarmee te ver-
onderstellen dat het houden van toezicht een wettelijke grondslag verlangt. F. Mertens, 
Inspecteren. Toezicht door inspecties, Den Haag: Sdu uitgevers 2011, p. 24. 
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toezicht houden op grond van een contract, het lidmaatschap van een vereniging 
of orde, of een maatschappelijke preoccupatie of morele plicht. Daarbij valt de 
denken aan een credit rating agency die de kredietwaardigheid van spelers op de 
kapitaalmarkt periodiek beoordeelt,14 een beroepsvereniging die de dienst-
verlening van haar leden tegen het licht van haar ethische gedragscode houdt en 
een NGO die bedrijven monitort wat betreft hun naleving van normen inzake 
milieubescherming en mensenrechten. Ten slotte is de definitie van de Alge-
mene Rekenkamer neutraal ten aanzien van de organisatie van toezicht, de 
formulering van de gestelde eisen, het instrumentarium voor toezicht en de 
methode van toetsing. Ongeacht de exacte vormgeving van toezicht, steeds 
houdt de toetsing van de gestelde eisen de activiteit van ‘toezicht’ in. 
 In deze bijdrage volg ik de ruime definitie van de Algemene Rekenkamer, zij 
het met twee kanttekeningen. Ten eerste richt toezicht zich volgens de definitie 
op het verzamelen van informatie over de conformiteit van ‘een handeling of 
zaak’. Ik zou menen dat het object van toezicht breder is en tevens ziet op 
gedragingen en eigenschappen van (rechts)personen, producten, diensten, 
systemen en processen.15 Op die wijze worden ook die economische activiteiten 
gedekt ten aanzien waarvan de afgelopen jaren controle en toetsing zich enorm 
heeft ontwikkeld, namelijk dienstverlening, systemen voor veiligheid en kwali-
teitsborging en productieprocessen.16 Ten tweede reserveer ik het begrip toe-
zicht voor die activiteiten die plaatsvinden ten behoeve van algemene, publieke 
belangen zoals veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid. Het is vooral op dat vlak 
dat het maatschappelijk, politiek en academische debat rondom toezicht zich 
voordoet. Daarmee valt bijvoorbeeld het toezicht van ouders op hun kinderen 
en het toezicht door de Raad van Commissarissen binnen een vennootschap 
buiten het bereik van deze bijdrage.17 
 Deze kanttekeningen in acht nemende, wanneer is er dan sprake van 
‘gebrekkig toezicht’? Met die term bedoel ik dat het toezicht achterblijft bij wat 
er gelet op de te toetsen normen, de procedures van toezicht en de bevoegd-
heden en taakstelling van de toezichthouder van hem verwacht kan worden. Die 
verwachtingen worden verder vormgegeven door de (wettelijke) grondslag voor 

 
 

14 Zie uitgebreid J.J. Atema & S.M. Peek, ‘Credit rating agencies en civielrechtelijke aan-
sprakelijkheid’, in: D. Busch, C.J.M. Klaassen & T.M.C. Arons (red.), Aansprakelijkheid 
in de financiële sector (Serie Onderneming & Recht, Deel 78), Deventer: Kluwer 2013. 
15 Zie ook P.W.J. Verbruggen, ‘Aansprakelijkheid van certificatie-instellingen als pri-
vate toezichthouder’, NTBR 2013/39, p. 329-337 en P.W.J. Verbruggen, ‘Toezicht in de 
handelsketen: De rol van certificatie’, in: T. Havinga, P. Verbruggen & H. de Waele 
(red.), Toezicht tegen het licht, Deventer: Kluwer 2014, p. 109-131. 
16 Idem. Zie ook: F. van Waarden, ‘Werk in een wantrouwende wereld. Omvang en 
oorzaken van een uitdijende controle-industrie’, Beleid en Maatschappij 33/4, p. 232-252. 
17 Niettemin worden deze actoren in de literatuur regelmatig als toezichthouder be-
titeld. Zie bijvoorbeeld Asser/Hartkamp & Sieburgh (6-IV*) 2015, nr. 120 en J.M.M. 
Maeijer, G. van Solinge & M.P. Nieuwe Weme, Mr. Asser’s handleiding tot de beoefening 
van het Nederlands burgerlijk recht, 2-II, De naamloze en besloten vennootschap, Deventer: 
Kluwer 2009, nr. 487. 
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het houden van toezicht en het beleid dat de toezichthouder voert ten aanzien 
van zijn toezicht.18 Er is mijns inziens dan ook sprake van gebrekkig toezicht 
indien bijvoorbeeld bij een inspectie een normschending niet wordt gecon-
stateerd omdat niet op het desbetreffende punt gecontroleerd is, terwijl dat op 
basis van het inspectieprotocol wel had moeten geschieden. Ook als er op dat 
punt is geïnspecteerd en de normschending niet is vastgesteld, terwijl dat des-
tijds redelijkerwijs in de gegeven omstandigheden wel had behoren, is er sprake 
van ‘gebrekkig’, ‘ondeugdelijk’ of ‘falend’ toezicht.19 
 De constatering dat toezicht gebrekkig is, leidt echter niet per se tot de 
vaststelling van civielrechtelijke aansprakelijkheid. Die constatering is een nood-
zakelijke, doch niet een voldoende voorwaarde. Juridisch gesproken dient im-
mers voor die aansprakelijkheid te zijn voldaan aan de geldende vereisten zoals 
neergelegd in het BW. Bij de beoordeling of aan die vereisten is voldaan, komt 
ook – maar zeker niet alleen – de vraag naar voren in hoeverre rekening moet 
worden gehouden met de beleids- en beoordelingsvrijheid van de toezicht-
houder. Hoe met dit specifieke punt moet worden omgegaan in de vaststelling 
van aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders wordt thans besproken 
aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad. 
 
3. Jurisprudentie inzake gebrekkig overheidstoezicht: een overzicht 
 
Het Nederlandse civiele aansprakelijkheidsrecht kent geen specifieke regeling 
inzake toezicht. Het gemene aansprakelijkheidsrecht geldt ook voor overheids-
toezichthouders. Dat betekent dat voor de vestiging van hun aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad aan de vereisten van onrechtmatigheid, toerekenbaar-
heid, schade, causaliteit (artikel 6:162 BW) en relativiteit (artikel 6:163 BW) moet 
worden voldaan.20 Analyse van de jurisprudentie wijst, zoals gezegd, uit dat de 
discussie omtrent de vestiging van aansprakelijkheid zich heeft geconcentreerd 
op de elementen ‘zorgvuldigheid’, ‘relativiteit’ en ‘causaliteit’. Eerst volgt echter 
een korte bespreking van het leerstuk van de formele rechtskracht, dat een 
belangrijke rol speelt in de beantwoording van de vraag of een overheidstoe-
zichthouder toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld. 
 

 
 

18 Vgl. D. van Tilborg, ‘Een klassieke benadering bij toezichthoudersaansprakelijkheid? 
Graag!’ in T.W. Franssen e.a., Op het grensvlak (Van Ravels-bundel), Den Haag: Stich-
ting Instituut voor Bouwrecht 2014, p. 225-226. 
19 Ik gebruik deze termen in deze bijdrage door elkaar heen. Zij zien op hetzelfde. 
20 Doorgaans zal de civielrechtelijke aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders 
haar grondslag vinden in onrechtmatige daad, daar een contractuele band afwezig is. In 
geval van een private toezichthouder kan het zo zijn dat zijn activiteiten worden uitge-
oefend op basis van een contractuele verhouding met de ondertoezichtgestelde (de 
wederpartij). Aansprakelijkheid krachtens de regeling van wanprestatie behoort dan 
tot de mogelijkheden. In deze bijdrage wordt echter enkel aandacht besteed aan de 
onrechtmatige daad als grondslag voor civielrechtelijke aansprakelijkheid van over-
heidstoezichthouders. 
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a. Formele rechtskracht 
De uitoefening van toezicht door de overheid is gebonden aan de regels van het 
bestuursrecht, zoals onder meer neergelegd in de Algemene Bestuurswet 
(Awb). Een toezichthouder is een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 
Awb als hij orgaan is van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-
orgaan)21 of met enig openbaar gezag is bekleed (b-orgaan).22 De activiteiten van 
deze institutionele toezichthouders krijgen regelmatig hun weerslag in een 
besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb, dat wil zeggen een schriftelijke beslis-
sing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshande-
ling. Tegen een dergelijk besluit staat voor belanghebbenden de rechtsbescher-
ming van de Awb open (bezwaar, beroep en hoger beroep). 
 Indien er geen (tijdig) bezwaar of beroep tegen een besluit van een over-
heidstoezichthouder wordt ingesteld, of het beroep ongegrond wordt bevon-
den, is het gevolg dat het besluit als rechtmatig moet worden beschouwd. Het 
besluit heeft ‘formele rechtskracht’ gekregen en is daardoor niet langer aan-
tastbaar.23 Dit betekent voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de toe-
zichthouder dat zijn besluit niet als onrechtmatig kan worden gezien.24 Indien 
echter de bestuursrechter een besluit van een toezichthouder vernietigt, geldt in 
beginsel dat er in civielrechtelijke zin onrechtmatig is gehandeld door de toe-
zichthouder. Deze koppeling van de civielrechtelijke onrechtmatigheid aan een 
bestuursrechtelijke vernietiging van een besluit wordt ook wel de leer van de 
‘oneigenlijke formele rechtskracht’ genoemd.25 De toerekenbaarheid van de 
onrechtmatige gedraging van de toezichthouder (krachtens schuld of de in het 
verkeer geldende opvattingen) wordt dan vervolgens verondersteld.26 
 Er dient echter een belangrijke kanttekening te worden gemaakt bij de toe-
passing van de leer van de formele rechtskracht op de civielrechtelijke aan-
sprakelijkheid voor overheidstoezichthouders. De vraag naar deze aansprake-

 
 

21 Een voorbeeld van een a-orgaan met toezichthoudende taken op rijksniveau is de 
minister, onder wiens verantwoordelijkheid een inspectie, zoals de Inspectie Leefom-
geving en Transport, toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving voor een 
veilige en duurzame leefomgeving en transport. 
22 Voorbeelden van b-organen met toezichthoudende taken op rijksniveau zijn de 
Autoriteit Consument en Markt, De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Zorg-
autoriteit. Deze toezichthouders zijn tevens zelfstandige bestuursorganen, inhoudende 
dat zij niet onder het directe gezag (en verantwoordelijkheid) van de minister vallen. 
23 Zie uitgebreid (met verdere verwijzingen): R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Bestuurs-
recht in de sociale rechtsstaat (Onderwijseditie, deel 2 Rechtsbescherming. Overheids-
bescherming, Kluwer: Deventer 2014), p. 422-444; M.W. Scheltema & M. Scheltema,  
Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht, Kluwer: Deventer 
2013, p. 361-381. 
24 Giesen 2005, p. 80 en D. Busch, Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders, 
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2010, p. 18. 
25 Schlössels & Zijlstra 2014, p. 444-447. 
26 Schlössels & Zijlstra, p. 446. Zie voor toezichthouders specifiek: Giesen 2005, p. 80, 
Busch 2010, p. 39. 
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lijkheid doet zich voornamelijk voor in de relatie tussen de toezichthouder en 
een derde, zoals een consument, patiënt of belegger, die als gevolg van het 
optreden van de toezichthouder jegens de ondertoezichtgestelde (of juist het 
uitblijven daarvan) benadeeld is. Indien deze derde niet tegen het besluit van de 
toezichthouder heeft kunnen ageren, bijvoorbeeld omdat hij niet als belang-
hebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb werd aangemerkt, vormt de leer van 
de formele rechtskracht geen belemmering om een vordering tot schade-
vergoeding krachtens onrechtmatige daad tegen de toezichthouder toegewezen 
te krijgen.27 Andersom geldt ook dat wanneer een derde geen belanghebbende is 
en het besluit vernietigd wordt als gevolg van een beroep ingesteld door een 
ander (bijvoorbeeld de ondertoezichtgestelde), de toezichthouder niet per defi-
nitie toerekenbaar onrechtmatig jegens de derde heeft gehandeld. Wel kan de 
vernietiging een omstandigheid zijn die de burgerlijke rechter bij de beoordeling 
van de onrechtmatigheid van de handelingen van de toezichthouder betrekt. 
Voorts zal een bestreden, maar in stand gebleven besluit van de toezichthouder 
onvoldoende reden zijn om diens aansprakelijkheid jegens een derde-niet 
belanghebbende af te wijzen.28 Is de derde echter wel als belanghebbende aan te 
merken en heeft hij geen (tijdig) bezwaar of beroep ingesteld tegen het besluit 
dan geldt de formele rechtskracht ook jegens hem en staat dit in de weg aan een 
succesvol beroep op artikel 6:162 BW.29 
  Voorts lijdt de leer van de formele rechtskracht soms uitzondering. Uit de 
jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de aan de leer verbonden bezwaren 
in bijzondere omstandigheden zo klemmend kunnen zijn voor de betrokken 
derden-belanghebbenden dat een uitzondering moet worden aanvaard. Zo is 
een uitzondering op zijn plaats indien het aan de bestuursorgaan is toe te reke-
nen dat de belanghebbende niet van zijn recht op beroep bij de bestuursrechter 
gebruik heeft kunnen maken.30 Een ander voorbeeld betreft een zaak waarin een 
beoogd bankdirecteur (X) de voor zijn aanstelling bij een particuliere bank 
(SBS-Agro) vereiste verklaring van geen bezwaar niet verkreeg van De Neder-
landsche Bank. SBS-Agro tekende daarop geen bezwaar aan, terwijl de beoogde 
directeur niet als belanghebbende kon ageren tegen het besluit van de toezicht-
houder.31 Nadien bleek de directeur als gevolg van een uitbreiding van het begrip 
‘belanghebbende’ in de bestuursrechtelijke jurisprudentie wel onder dat begrip 
te vallen.32 In dat licht overwoog het hof dat nu de directeur wel als belangheb-
bende in de zin van de Awb kon worden aangemerkt, ook de leer van de formele 
rechtskracht van toepassing zou zijn, welke aan een vordering uit onrechtmatige 
daad tegen de toezichthouder in de weg zou staan. De Hoge Raad casseerde de 

 
 

27 Giesen 2005, p. 81, Busch 2010, p. 18. 
28 Giesen 2005, p. 81, Busch 2010, p. 18. 
29 Giesen 2005, p. 81, Busch 2010, p. 19. 
30 Zie voor dit voorbeeld en andere Schlössels & Zijlstra 2014, p. 429 e.v. 
31 HR 23 februari, NJ 2007/503, m.nt. M.R. Mok onder NJ 2007/504; JOR 2007/96, m.nt. 
G.P. Roth; JB 2007/66, m.nt. G.E. van Maanen. Zie ook Busch 2010, p. 19-22. 
32 CBB, 11 januari 2000, AB 2000/119, m.nt. J.H. van der Veen (A/DNB). 
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uitspraak, overwegende dat aangezien de directeur ten tijde van het besluit van 
De Nederlandsche Bank geen voordeel kon hebben van de (latere) bredere inter-
pretatie van het begrip belanghebbende en derhalve niet als zodanig werd aan-
gemerkt, het vanuit het oogpunt van billijkheid en rechtszekerheid onaanvaard-
baar zou zijn als de directeur de leer van de formele rechtskracht tegen zich 
moest laten werken.33 De leer moest in dit specifieke geval dus wijken wegens de 
strijd die zij zou opleveren met een fundamenteel rechtsbeginsel. 
 
b. Zorgvuldigheidsnorm 
Wat is de norm waaraan het handelen van een overheidstoezichthouder moeten 
worden gespiegeld om aan te nemen dat hij onrechtmatig schade heeft veroor-
zaakt bij de benadeelde?34 Van de drie gronden van onrechtmatigheid die in 
artikel 6:162 lid 2 BW worden uiteengezet (i. inbreuk op een recht; ii. een doen of 
nalaten in strijd met een wettelijke plicht en iii. handelen in strijd met hetgeen 
volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt), zijn 
voornamelijk de laatste twee relevant. In sommige gevallen schrijft een wette-
lijke regeling een specifiek handelen van de toezichthouder voor (een doen of 
een nalaten).35 In meer algemene zin omschrijft de Awb de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur en geeft zij een aantal plichten en bevoegdheden voor 
toezichthouders (titel 5.2 Awb), zij het dat het hier alleen natuurlijke personen 
betreft. Schending van deze beginselen en regels zal in beginsel onrechtmatig 
handelen opleveren.36  
 Moeilijker te beantwoorden is de vraag of en wanneer de overheidstoe-
zichthouder onrechtmatig handelt indien hij binnen het kader van de hem toe-
komende bevoegdheden heeft gehandeld. Dan moet de benadeelde aantonen 
dat de toezichthouder in strijd handelde met de ongeschreven norm van maat-
schappelijke betamelijkheid (of zorgvuldigheid). De concrete invulling van deze 
derde onrechtmatigheidsgrond van artikel 6:162 lid 2 BW vormt in de leidende 
uitspraken van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van toezichthouders 
steeds het twistpunt tussen partijen. Hoe wordt die zorgvuldigheid thans 
ingevuld? In de literatuur en jurisprudentie is lange tijd bepleit dat de zorgvul-
digheidsnorm voor overheidstoezichthouders aan zou moeten sluiten bij de 
norm die geldt voor beroepsbeoefenaren zoals accountants, advocaten en 

 
 

33 HR 23 februari, NJ 2007/503, r.o. 3.4. 
34 Zie in het algemeen over de invulling van de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm 
bij overheidshandelen de bijdrage in deze bundel van R.J.B. Schutgens. 
35 Een voorbeeld hiervan is vergunningverlening voor financiële ondernemingen zoals 
vormgegeven in de Wet op het financieel toezicht (Deel 2 van de Wft). Indien aan de 
gestelde voorwaarden is voldaan, dient de toezichthouder (behoudens uitzonderingen) 
een vergunning te verlenen. Zie Busch 2010, p. 22-23. 
36 Scheltema & Scheltema 2013, p. 343-344. Een relevant vervolgvraag voor de vestiging 
van aansprakelijkheid is echter op de geschonden wettelijke voorschift ook de bena-
deelde beschermd tegen de schade zoals die door hem is geleden. Het ‘relativiteitsver-
eiste’ (paragraaf 2.c infra) ziet op die vraag. 



19  Aansprakelijkheid wegens gebrekkig overheidstoezicht 347 
 
artsen, namelijk een redelijk handelend (en redelijk bekwame) toezichthouder.37  
 In het arrest Vie d’Or hanteerde de Hoge Raad echter een andere formulering 
voor de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm voor overheidstoezichthouders.38 
Hij sprak daar over ‘behoorlijk en zorgvuldig toezicht’, waarbij het voor de 
beantwoording van de vraag of dergelijk toezicht in het concrete geval is uit-
geoefend, het aankomt op de omstandigheden van het geval.39 In de onder-
liggende casus stond de vraag centraal of een rechtsvoorganger van De Neder-
landsche Bank (de Stichting Verzekeringskamer) haar publiekrechtelijke taak 
van het houden van toezicht op de inmiddels gefailleerde levensverzeke-
ringsmaatschappij Vie d’Or onvoldoende had vervuld door niet tijdig gebruik te 
maken van de haar toekomende wettelijke bevoegdheid om een stille bewind-
voerder aan te stellen en zich derhalve onrechtmatig had gedragen jegens de 
betrokken polishouders. Doordat de toezichthouder niet bijtijds ingreep, zo was 
de stelling van de polishouders, hebben zij schade ondervonden, mede in 
aanmerking genomen dat zij bij de overname van de verplichtingen volgend uit 
de levensverzekeringen van Vie d’Or door een wel solvabele marktpartij gekort 
zijn op hun uitkeringen.  
 Is de norm van een ‘behoorlijk en zorgvuldig’ toezichthouder nu een 
wezenlijk andere dan die van een ‘redelijk handelende en redelijk bekwame’ 
toezichthouder? Hoewel de eerste formulering strenger oogt dan de tweede, 
komt het aan op de gezichtspunten die achter de formulering schuil gaan.40 In 
Vie d’Or betrekt de Hoge Raad de volgende gezichtspunten in zijn over-
wegingen: 

 
(1) Aard van het toezicht 
Ten eerste moet worden overwogen hoe het stelsel van overheidstoezicht vorm 
krijgt, waar het toezicht op ziet en welke bevoegdheden de toezichthouder heeft 
om toezicht te houden. In een stelsel van repressief toezicht, waarin het toezicht 
in belangrijke mate bestaat uit controle achteraf op de naleving van wettelijke 
normen, geldt als uitgangspunt dat de ondertoezichtgestelde zelf verantwoor-
delijk is voor die naleving. De enkele omstandigheid dat hij de wettelijke normen 
overtreedt, zal derhalve geen onzorgvuldigheid van de toezichthouder opleve-
ren. Mocht het daarentegen gaan om preventief toezicht, dat ziet op het ver-
lenen van toestemming als wettelijke voorwaarde voor toegang tot de markt van 

 
 

37 Zie met name Giesen 2005, p. 106-112 (met verdere verwijzingen). 
38 HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527, m.nt. C.C. van Dam onder NJ 2008/529; JOR 
2006/295, m.nt. D. Busch; JA 2007/2, m.nt. W.H. van Boom. In zijn conclusie hanteert 
A-G Timmerman overigens wel de zorgvuldigheidnorm van ‘redelijk handelend en 
redelijk bekwame’ toezichthouder (zie nr. 3.8-3.12). 
39 HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 (Vie d’Or), r.o. 4.3.3. 
40 Zie ook C.C. van Dam, ‘Aansprakelijkheid voor falend toezicht in tijden van finan-
ciële cholera. Over coma-bankieren, vuvuzelajuristerij en De Nederlandsche Bank’, 
NTBR 2010/30, p. 233 en Busch 2010, p. 24. 
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producten, diensten of personen, dan zou een onjuiste goedkeuring eerder als 
onzorgvuldig kunnen worden bestempeld.  

 
(11) Doel van het toezicht 
In de tweede plaats is van belang waartoe het overheidstoezicht dient: wiens 
belangen worden door het toezicht gediend en wat zijn die belangen precies? 41 
In het Vie d’Or-arrest strekte het toezicht mede tot bescherming van individuele 
polishouders tegen een faillissement van hun verzekeraar. Nu de financiële 
belangen van die polishouders geschaad werden door het faillissement, wees dat 
in de richting van onzorgvuldig handelen. Gaat het daarentegen om bijvoor-
beeld systeemtoezicht zoals dat thans door De Nederlandsche Bank wordt uit-
geoefend krachtens de Bankwet, 42 dan zijn daarbij vooral algemene belangen 
(de stabiliteit van het financiële stelsel) gediend. De drempel om dan onzorg-
vuldigheid aan te nemen indien individuele financiële belangen geschonden zijn, 
ligt dan hoger. 
 
(111) Beleids- en beoordelingsvrijheid 
De Hoge Raad hecht voorts waarde aan de beleids- en beoordelingsvrijheid die 
de overheidstoezichthouder toekomt. Daar waar beleidsvrijheid ziet op de vraag 
of en zo ja, hoe en wanneer de toezichthouder de hem toekomende bevoegd-
heden zal gebruiken, ziet beoordelingsvrijheid op de vraag of de toezichthouder 
in het licht van de omstandigheden vrijelijk kan beoordelen of aan een voor-
waarde uit een wettelijk voorschift is voldaan.43 De vrijheid die de betrokken 
toezichthouder ten aanzien van beide vormen van bestuursrechtelijke discretie 
toekwam, was naar het oordeel van de Hoge Raad ‘aanzienlijk’. Daarbij past 
tevens een terughoudende rechterlijke toetsing, teneinde te voorkomen dat de 
rechter ‘op de stoel van de toezichthouder gaat zitten’.44 De rechtmatigheids-
toets moet niet zien op de vraag of er, achteraf gezien, een andere beslissing 
beter zou zijn geweest en of daarmee dan de schade geleden door derden voor-
komen had kunnen worden, maar ‘of in de omstandigheden en met de kennis 
van toen de [toezichthouder] in redelijkheid tot de desbetreffende beslissing 
heeft kunnen komen.’45 Hoewel in de literatuur werd bepleit dat in bepaalde 
gevallen dergelijke terughoudendheid van de burgerlijke rechter niet gepast zou 

 
 

41 Het doel van toezicht (en de daartoe bestaande wettelijke bevoegdheden) speelt ook 
een belangrijke rol bij de vaststelling of aan het relativiteitsvereiste van artikel 6:163 
BW is voldaan. Zie paragraaf 2.c infra. 
42 Artikel 3 lid 2 Bankwet (Stb. 1998, 200). 
43 C.L.G.F.H. Albers, ‘Toezichthoudersaansprakelijkheid. Een blik vanuit het bestuurs-
recht op Vie d’Or’, AV&S 2007/3, p. 99. 
44 Cf. Kamerstukken II 2003/4, 29 708, nr. 3, p. 19. Zie uitgebreid Busch 2010, p. 25-28. 
45 HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 (Vie d’Or), r.o. 4.3.3. Discussie bestaat over de 
vraag of deze toetsing het stempel ‘marginaal’ dient te krijgen. Zie Asser/Hartkamp & 
Sieburgh (6-IV*) 2015, nr. 358. 



19  Aansprakelijkheid wegens gebrekkig overheidstoezicht 349 
 
zijn,46 stelt de Hoge Raad haar voorop en maakt op dit beginsel geen uitzonde-
ringen.47 Aangenomen moet daarom worden dat het bestaan van beleids- en 
beoordelingsvrijheid voor toezichthouders maakt dat hun gedragingen minder 
snel als onzorgvuldig kunnen worden aangemerkt dan wanneer die vrijheid niet 
bestaat. 
 
(1v) Toezichthoudersdilemma 
Een vierde gezichtspunt dat een rol speelt bij de invulling van de zorgvuldig-
heidsnorm voor toezichthouders betreft het zogenaamde ‘toezichthouders-
dilemma’. Die term ziet op de situatie waarin de toezichthouder aanleiding ziet 
om in te grijpen, bijvoorbeeld om de continuïteit van een bedrijf te waarborgen 
en de daarmee gemoeide financiële belangen van betrokken beleggers, maar dat 
het ingrijpen zelf tevens een risico vormt voor de continuïteit van dat bedrijf, 
omdat als uitkomt dat de toezichthouder heeft ingegrepen, beleggers zich zullen 
terugtrekken. Het is dan kiezen tussen twee kwaden.48 Dat er hoe dan ook 
belangen zullen worden geschaad, mag worden meegenomen in de beoordeling 
van de vraag of de toezichthouder onzorgvuldig heeft gehandeld. Onzorgvul-
digheid zal dan dus niet eenvoudig worden aangenomen. 
 
(v) Tijdig en adequaat handelen  
Ten vijfde benadrukt de Hoge Raad dat in een stelsel van repressief toezicht niet 
kan worden gegarandeerd dat de door het toezicht beschermde belangen 
worden geschaad. Wel kan worden verlangd dat de toezichthouder bij de uit-
oefening van de hem toekomende bevoegdheden het risico dat de gediende 
belangen worden geschaad zo gering mogelijk blijft. Dat impliceert dat de 
toezichthouder ‘niet ermee kan volstaan eerst dan maatregelen te treffen indien 
sprake is van een onmiddellijk dreigend gevaar (…), maar dat zij tijdig en 
adequaat die maatregelen treft, die met het oog op het zoveel mogelijk voor-
komen van [dat gevaar] in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van 
[hem] kunnen worden gevergd.’49 Die verplichting brengt voorts met zich dat 
de toezichthouder ook erop toe moet zien dat de getroffen maatregelen het 
beoogde effect hebben en als dat niet het geval is, kan escaleren tot andere wel 
toereikende maatregelen. Van een zorgvuldig handelend toezichthouder wordt 

 
 

46 Giesen beargumenteerde bijvoorbeeld dat aan de notie van beleidsvrijheid geen of 
onvoldoende gewicht kan toekomen om (op die basis) aansprakelijkheid af te wijzen in 
het geval van concreet toezichtsfalen. In een dergelijk geval bestonden er voor de toe-
zichthouder namelijk concrete aanwijzingen en waarschuwingen dat er ergens iets mis 
is of mis dreigt te gaan. Naar Giesens overtuiging zouden die aanwijzingen de beleids-
vrijheid dermate in kunnen perken (of zelfs wegnemen), zodat een volledige recht-
matigheidstoets die ziet op de uitvoering van beleidsmatige keuzes mogelijk zou moe-
ten zijn. Zie Giesen 2005, p. 86-90 en p. 116-119. 
47 Zie ook HR 17 september 2010, NJ 2011/88 (Bank van de Nederlandse Antillen/Cura-
toren Rasmal Finance), r.o. 4.3.3. 
48 Zie in die zin ook Giesen 2005, p. 140. 
49 HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 (Vie d’Or), r.o. 4.3.3.  
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dus een actieve houding verlangd, zowel bij de beoordeling of maatregelen 
noodzakelijk zijn, als bij het toezien op het effect dat genomen maatregelen heb-
ben. 
 
Deze gezichtspunten worden in de literatuur en jurisprudentie nog steeds als 
richtinggevend beschouwd voor financiële overheidstoezichthouders.50 Hoewel 
de gezichtspunten in het arrest inderdaad zijn ontwikkeld om de aansprake-
lijkheid van deze specifieke toezichthouders te beoordelen, moet worden 
aangenomen dat zij ook betekenisvol zijn voor andersoortige overheidstoezicht-
houders, zoals markttoezichthouders, rijksinspecties en decentrale overheden 
en diensten met toezichthoudende taken.51 Ook daar kunnen de in de gezichts-
punten aangeroerde elementen van toezicht immers een rol spelen. Tevens 
moet worden verondersteld dat de opsomming van de gezichtspunten niet 
limitatief is. Zowel in de literatuur als in de jurisprudentie zijn alternatieve 
gezichtspunten voorgesteld, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, het legaliteitsbeginsel en de Kelderluik-criteria.52  
 Een voorbeeld van de toepassing van de Kelderluik-criteria in de beoorde-
ling van het (on)zorgvuldig handelen van een overheidstoezichthouder, betreft 
de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage over de schadevergoedingsvor-
dering die omwonenden van het geëxplodeerde complex van het vuurwerk-
opslagbedrijf S.E. Fireworks in Enschede instelden tegen de Staat en de 
Gemeente.53 De omwonenden legden aan hun vordering onder meer ten grond-
slag dat de Staat en de Gemeente, gelet op de bij hen bekende gevaren voor per-
sonen en zaken van een massa-explosie in een bebouwde omgeving, een effec-
tiever veiligheidsbeleid ten aanzien van S.E. Fireworks hadden moeten voeren 
en daadkrachtiger hadden moeten toezien op de naleving van dat beleid en de 

 
 

50 In de meer recente arresten HR 17 september 2010, NJ 2011/88 (Bank van de Neder-
landse Antillen/Curatoren Rasmal Finance), HR 8 april 2011, NJ 2012/361 (Befra/AFM) 
en HR 21 november 2014, NJ 2015/217, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai (Band/AFM) han-
teerde de Hoge Raad een zorgvuldigheidsnorm die gebaseerd is op een of meerdere 
van de  gezichtspunten als uiteengezet in Vie d’Or. In dat licht stellen ook Van Ette-
koven c.s. dat sinds Vie d’Or geen baanbrekende jurisprudentie op dit vlak is versche-
nen. Zie: B.J. van Ettekoven e.a., ‘Overheid en Aansprakelijkheid. Overheidsaansprake-
lijkheid anno 2013: de stand van de rechtsontwikkeling’, O&A 2013/32. 
51 Vgl. Van Tilborg 2014, p. 225. Zie anders D. Busch, Naar een beperkte aansprakelijkheid 
voor financiele toezichthouders? (oratie Nijmegen), Deventer: Kluwer 2011, waarin Busch 
herhaaldelijk de bijzondere positie van financiële toezichthouders benadrukt (p. 6, 11 
en 23). 
52 Zie bijvoorbeeld A-G Timmerman bij HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 (Vie d’Or), 
nr. 3.13-3.20 (met verdere verwijzingen). Aangetekend zij dat schending van de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur, zelfs al is er sprake van beleidsvrijheid, ook 
onrechtmatig handelen oplevert wegens strijd met een wettelijke plicht. Zie bijvoor-
beeld Gerechtshof ’s-Gravenhage 22 maart 2011, AB 2011/245, m.nt. F.C.M.A. Michiels. 
Zie ook voetnoot 36supra.   
53 Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 augustus 2010, JB 2010/245. 
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relevante wettelijke regels. Het hof oordeelde echter dat de gevaren van 
vuurwerkopslag bij S.E. Fireworks, zoals die nadien gebleken zijn, de Staat en de 
Gemeente onbekend waren en zij die ook niet behoefden te kennen. Er bestond 
daarom geen verplichting om anders te handelen dan dat zij in feite hebben 
gedaan.54 Hoewel het hof een toespeling maakte op Vie d’Or, worden de aldaar 
aangewende gezichtspunten niet expliciet in verband gebracht met de in casu 
toegepaste Kelderluik-criteria.55 Ten aanzien van de stelling dat de Gemeente 
onvoldoende daadkrachtig toezicht heeft gehouden op de naleving van wette-
lijke voorschriften en niet handhavend heeft opgetreden, overwoog het hof 
verder dat handhaven van de betrokken voorschriften een discretionaire be-
voegdheid is. Het tussentijds gedogen van de overtreding was wettelijk gezien 
mogelijk en dat enkele gedogen kon niet als onrechtmatig jegens de omwonen-
den worden beschouwd.56 
 Gelet op de gezichtspunten die aldus een rol spelen bij de invulling van de 
zorgvuldigheidsnorm voor overheidstoezichthouders is een interessante ver-
volgvraag of en in hoeverre de invulling van die zorgvuldigheidsnorm daad-
werkelijk afwijkt van de norm die geldt voor beroepsbeoefenaren. De aange-
wende gezichtspunten vertonen namelijk sterke vergelijking met verscheidene 
gezichtspunten die worden aangewend voor de invulling van de zorgvuldig-
heidsnorm voor beroepsbeoefenaren.57 Voor zover private toezichthouders 
zoals certificatie-instellingen en credit rating agencies tevens beroepsbeoefe-
naren zijn, zou tevens kunnen worden gesteld dat de zorgvuldigheidsnorm die 
ten aanzien van deze actoren geldt, niet wezenlijk anders is dan voor over-
heidstoezichthouders.58 Daarmee lijkt het onderscheid tussen de zorgvuldig-

 
 

54 Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 augustus 2010, JB 2010/245, r.o. 13-17. Dezelfde uit-
komst volgde uit het arrest van de Hoge Raad betreffende de vordering die verzeke-
raars na subrogatie in de rechten van de Enschedese bierbrouwer Grolsch instelde 
tegen de Staat ter vergoeding van de schade die de bierbrouwer aan zijn omliggende 
bedrijfscomplex had gelegen als gevolg van de massa-explosie bij S.E. Fireworks. Zie 
HR 9 juli 2010, RvdW 2010/898 (Verzekeraars/De Staat), r.o. 4.11. 
55 Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 augustus 2010, JB 2010/245, r.o. 13.22. 
56 Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 augustus 2010, JB 2010/245, r.o. 21.6. 
57 Van Emden & De Haan sommen in hun recente handboek over beroepsaansprake-
lijkheid verschillende gezichtspunten op die relevant zijn voor de invulling van de zorg-
vuldigheidsnorm, waaronder ook de mate van beleidsvrijheid van beroepsbeoefenaren, 
de inhoud en strekking van hun taakomschrijving, hun deskundigheid, tijdig en pro-
actief handelen en de aard en voorzienbaarheid van de schade. E.A.L. van Emden & M. 
de Haan, Beroepsaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2014, p. 15-33. 
58 Een goed voorbeeld vormt HR 29 juni 2006, RvdW 2007/644 (Aardbeimijt). In dit 
arrest stond de vraag centraal of NAK Tuinbouw aansprakelijk was voor de bedrijfs-
schade die een aardbeienteler leed als gevolg van het feit dat hij had vertrouwd op een 
NAK certificaat dat de door hem gekochte aardbeiplanten bestempelde als vrij van 
mijt. Nadien bleken de gekochte planten echter wel mijt te bevatten. De Hoge Raad liet 
de door het hof aangelegde maatstaf voor de beoordeling van het onrechtmatig hande-
len van NAK Tuinbouw, namelijk de maatstaf van ‘redelijk handelend toezichthouder’, 
in stand. Ten aanzien van de vraag of die maatstaf geschonden was, overwoog hij dat 
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heidsnormen geldend voor overheids- en private toezichthouders veeleer een 
kwestie van nuance te zijn.59 Die nuance zou dan gelegen kunnen zijn in het 
gewicht dat aan de gezichtspunten in een specifiek geval moet worden toe-
gekend. 
 
c. Relativiteit 
Het relativiteitsvereiste van artikel 6:163 BW is een belangrijke beperkende 
voorwaarde voor aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders jegens der-
den. Het vereiste behelst de vraag of de geschreven of ongeschreven norm die de 
toezichthouder heeft geschonden strekte tot bescherming van de benadeelde, de 
schade die hij heeft geleden en de wijze waarop die schade is ontstaan.60 Bij de 
beantwoording van die vraag staat het Duwbak Linda-arrest centraal.61 In dat 
arrest kwam de Hoge Raad tot het oordeel dat de Staat niet aansprakelijk was 
voor vermogensschade die een derde had geleden door het kapseizen van een 
schip (Duwbak Linda) waarvan de eigenaar in het bezit was van het door het 
‘Reglement onderzoek schepen op de Rijn’ vereiste veiligheidscertificaat. Het 
onderzoek leidend tot de afgifte van het certificaat bleek echter onzorgvuldig te 
zijn verricht. De Hoge Raad overwoog dat de certificatieverplichting en het 
daartoe bestemde onderzoek beogen de veiligheid in algemene zin van het 
scheepvaartverkeer te bevorderen, waaronder uiteraard ook het voorkomen van 
ongevallen met schepen in de Rijnvaart. Echter, dat betekende niet ‘dat de aan 
het onderzoek te stellen eisen van zorgvuldigheid strekken tot bescherming van 
het individuele vermogensbelang van derden die schade lijden doordat een 
onvoldoende zorgvuldig gekeurd schip een ongeval veroorzaakt.’62 Voorts over-
woog de Hoge Raad dat het onderzoek ‘niet de strekking heeft een in beginsel 
onbeperkte groep van derden te beschermen tegen de vermogensschade die op 
een vooraf veelal niet te voorziene wijze kan ontstaan doordat de ondeugde-

 

 
 

gelet op het doel van NAK certificatie, de normen die daarvoor golden en de beoorde-
lingsvrijheid van NAK Tuinbouw, het oordeel van het hof dat deze maatstaf was 
geschonden geen blijk gaf van een verkeerde rechtsopvatting dan wel onbegrijpelijk 
was (r.o. 3.5). Zie uitgebreid Verbruggen 2013, p. 334-336.  
59 Vgl. Giesen 2005, p. 135-140, Van Dam 2010, p. 233 en Busch 2010, p. 24. Ook Hartlief 
verbindt in zijn noot onder HR 17 december 2010, NJ 2011/155 (Hoogheemschapsraad/ 
Ronde Venen) de voor toezichthouders en beroepsbeoefenaren geldende zorgvuldig-
heidsnorm en de daarbij behorende vraag naar de juiste omvang van toetsing op zorg-
vuldigheid door de burgerlijke rechter (zie punt 15 en 16). Hartkamp en Sieburgh zijn 
stelliger en betogen dat voor toezichthouders een andere basisnorm geldt dan voor 
beroepsbeoefenaren. Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh (6-IV*) 2015, nr. 73. 
60 Het civielrechtelijke relativiteitsvereiste onderscheidt zich van het relativiteitsver-
eiste zoals neergelegd in artikel 8:69a Awb. Zie Schlössels & Zijlstra 2014, p. 449-450 
en Scheltema & Scheltema 2013, p. 389-399.   
61 HR 7 mei 2004, NJ 2006/281, m.nt. J. Hijma (Duwbak Linda). 
62 HR 7 mei 2004, NJ 2006/281, r.o. 3.4.2. Zie in vergelijkbare zin Rb. Den Haag 4 febru-
ari 2015, NJF 2015/174 (Schietincident Alphen), r.o. 5.36-5.46. 
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lijkheid en onveiligheid van het schip bij de door of onder verantwoordelijkheid 
van de Staat verrichte keuring ten onrechte niet aan het licht is gekomen’.63 
 Dat de relativiteit niet altijd in de weg staat aan de aansprakelijkheid van 
overheidstoezichthouders blijkt uit het eerder behandelde Vie d’Or-arrest. Blij-
kens het stelsel van de wet, het doel van toezicht en de bedoeling van de wet-
gever beoogt het door de overheid te houden toezicht mede de individuele ver-
mogensbelangen van polishouders zo goed mogelijk te beschermen tegen het 
gevaar dat een verzekeraar niet aan zijn verplichtingen tegenover zijn polis-
houders kan voldoen. Het tekortschieten van de toezichthouder, als gevolg 
waarvan de betrokken polishouders – een in beginsel bepaalbare groep van 
(potentiële) benadeelden – in hun individuele vermogensbelangen worden 
getroffen en derhalve schade lijden, is onrechtmatig jegens die polishouders.64 
Van Dam is van mening dat de verklaring voor het verschil in uitkomst tussen 
Duwbak Linda en Vie d’Or mede moet worden gezocht in de aard van het belang 
waarin bescherming werd gevraagd: daar waar het in eerste geval ging om de 
bescherming tegen bedrijfsschade, betrof het tweede (pensioen)schade ter 
voorziening in levensonderhoud.65 Busch stelt in algemenere zin dat de burger-
lijke rechter, gelet op de wetgeschiedenis van de Wet op het Financieel Toezicht, 
claims door derden jegens de betrokken financiële overheidstoezichthouders 
niet zal mogen afwijzen wegens het ontbreken van relativiteit.66 De rechter zal – 
ook bij andere overheidstoezichthouders – steeds nauwgezet het bescher-
mingsbereik van de geschonden norm in kaart moeten brengen om een oordeel 
te vellen over het relativiteitsvereiste en daarmee de aansprakelijkheid van de 
toezichthouder. 
 
d. Causaliteit 
Een overheidstoezichthouder is krachtens artikel 6:162 BW slechts gehouden tot 
vergoeding van schade indien de schade veroorzaakt is door een aan hem toe te 
rekenen onrechtmatige daad. Vereist is dus dat er een causaal verband bestaat 
tussen de onrechtmatige gedraging en de schade. Het aannemen van dat oor-

 
 

63 HR 7 mei 2004, NJ 2006/281, m.nt. J. Hijma, r.o. 3.4.3. Deze laatste overweging is in 
de literatuur stevig bekritiseerd onder meer omdat zij lijkt te zijn ingegeven door de 
rechtspolitieke gedachte het relativiteitsvereiste te gebruiken als mechanisme teneinde 
de aansprakelijkheid van de Staat in zijn hoedanigheid van toezichthouder te beperken. 
Ook inhoudelijk bestaan er bezwaren. Zie Van Dam 2010, p. 236 en Asser/Hartkamp & 
Sieburgh (6-IV*) 2015, nr. 134.  
64 HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 (Vie d’Or), r.o. 4.2.2. 
65 Van Dam 2010, p. 237. Vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 22 maart 2011, AB 2011/245, 
m.nt. F.C.M.A. Michiels, waarin  in een geval van bedrijfsschade wel relativiteit van de 
geschonden norm (en dus aansprakelijkheid van de betrokken toezichthouder (de 
gemeente Rotterdam) werd aangenomen. 
66 Busch 2010, p. 44-45. Naar mijn beste weten is deze stelling nog niet getest in de 
rechtspraak. De wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van de Autoriteit Finan-
ciële Markten en De Nederlandsche Bank (zie voetnoot 3 supra) beperkt bovendien 
sterk het aantal zaken waarin deze stelling getest kan worden. 
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zakelijke verband valt uiteen in twee stappen: het condicio sine qua non-verband 
en de leer der redelijke toerekenbaarheid (artikel 6:98 BW). Ten aanzien van de 
eerste stap staat de vraag centraal of de schade ook zou zijn ingetreden indien de 
overheidstoezichthouder niet onrechtmatig had gehandeld. Indien dat het geval 
is ontbreekt het vereiste verband en moet aansprakelijkheid worden afgewezen. 
Bij aansprakelijkheid van toezichthouders doet zich echter de moeilijkheid voor 
dat de schade pas intreedt door gedragingen van zowel de ondertoezichtgestelde 
(de primaire dader) als de toezichthouder. Dientengevolge moet voor de vesti-
ging van de aansprakelijkheid van de toezichthouder vaststaan dat als de toe-
zichthouder niet had gefaald en dus (tijdig) (bepaalde) maatregelen zou hebben 
genomen, de schade niet zou zijn ontstaan.67 In de praktijk leidt het aantonen 
van deze causale relatie tot een bewijsprobleem voor benadeelden. Het blijft 
immers onzeker wat er zou zijn gebeurd als de toezichthouder niet onrecht-
matig had gehandeld.68 
 In de literatuur wordt op twee mechanismen gewezen die het bewijspro-
bleem voor benadeelden kunnen verlichten: de omkeringsregel en proportio-
nele aansprakelijkheid. Vooralsnog is het wachten op jurisprudentie waarin deze 
mechanismen worden toegepast.69 Ik volsta daarom hier met een korte behan-
deling over hun theoretische toepasbaarheid. 
 De omkeringsregel houdt in dat wanneer een rechtsnorm is geschonden die 
ertoe strekt een bepaald risico te voorkomen en dat risico zich juist verwezen-
lijkt, het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in 

 
 

67 Deze dubbel hypothetische situatie omvat mede de situatie dat falend toezicht het 
gevolg is van een nalaten van de toezichthouder. De vaststelling van het oorzakelijk 
verband bij nalaten roept de principiële vraag op of een niet-doen causaal kan zijn voor 
het ontstaan van bepaalde schade. In Nederland is deze vraag bevestigend beantwoord. 
Zie Giesen 2005, p. 172-174. 
68 Giesen 2005, p. 171, Busch 2010, p. 47 en Scheltema & Scheltema 2013, p. 428. Een 
uitzondering betreft echter de situatie waarin zich na een schadeveroorzakende 
gebeurtenis waarvoor de toezichthouder aansprakelijk is jegens de benadeelde, een 
latere gebeurtenis voordoet waarvoor de toezichthouder niet verantwoordelijk kan 
worden gehouden en die dezelfde schade zou hebben veroorzaakt als die schade niet 
reeds was ontstaan. In dat geval zou de door de benadeelde geleden schade ongeacht de 
gedraging van de toezichthouder zijn ingetreden. Wanneer die latere gebeurtenis voor 
risico van de benadeelde komt, kan de reeds gevestigde verplichting tot schadevergoe-
ding van de voor de eerste gebeurtenis aansprakelijke toezichthouder vervallen. Een 
dergelijk geval deed zich voor in HR 23 december 2011, JOR 2012/49, m.nt. B.P.M. van 
Ravels (VPV). Zie ook de hoofdtekst bij voetnoot 85 infra. 
69 In het nog steeds richtinggevende Vie d’Or-arrest overwoog het Gerechtshof ’s-
Gravenhage tamelijk eenvoudig dat met een tijdige benoeming van een stille bewind-
voeder door de toezichthouder het faillissement van de verzekeraar zou zijn voor-
komen. In cassatie werd hiertegen wel een klacht geformuleerd, maar die miste volgens 
de Hoge Raad feitelijke grondslag en faalde daarom. Ook in Gerechtshof ’s-Graven-
hage 22 maart 2011, AB 2011/245, m.nt. F.C.M.A. Michiels werd het condicio sine qua 
non-verband tussen het nalaten van de toezichthouder om maatregelen te nemen en het 
ontstaan van een brand eenvoudig door de rechter aangenomen. 
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beginsel is gegeven en de normschender moet bewijzen dat ook zonder zijn 
gedraging die schade zou zijn ontstaan.70 Deze bewijsregel houdt geen omke-
ring van de bewijslast in, maar creëert een bewijsvermoeden dat door tegen-
bewijs kan worden ontkracht.71 Voor toepassing van de omkeringsregel bij 
toezichthoudersaansprakelijkheid moet dus aannemelijk worden gemaakt dat 
de geschonden rechtsnorm strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar 
ter zake van het ontstaan van schade. Voor zover een geschreven wettelijke 
norm is geschonden, zal het voor de toepassing van de omkeringregel aan-
komen op de vraag of de norm strekt ter bescherming van de schade zoals die 
door de benadeelde is geleden. Dit raakt aan het relativiteitsvereiste.72 Voor 
zover het de ongeschreven norm van ‘behoorlijk en zorgvuldig toezicht’ betreft, 
is het echter de vraag of bij schending van deze algemene norm plaats is voor de 
omkeringsregel.73 Gedacht zou kunnen worden dat die algemene norm niet 
strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar. Uit het Vie d’Or-arrest blijkt 
echter dat de zorgvuldigheidsnorm in het concrete geval een specifieke toe-
passing kan krijgen,74 zodat ook een specifiek risico op het ontstaan van schade 
kan worden geïdentificeerd en er derhalve plaats is voor toepassing van de om-
keringsregel.75 
 Een tweede mogelijkheid die wordt bepleit in de literatuur om bewijspro-
blemen ter zake het condicio sine qua non-verband te ondervangen is propor-
tionele aansprakelijkheid.76 Deze benadering onderscheidt zich van de omke-
ringsregel door een verdeelsleutel te bieden voor aansprakelijkheid in gevallen 
waarbij er tenminste twee mogelijke oorzaken zijn voor de schade, maar waar-
van er één in de risicosfeer van de benadeelde ligt. Zo kan bij de vaststelling van 
het condicio sine qua non-verband rekening worden gehouden met het feit dat de 
schade niet alleen veroorzaakt is door de onrechtmatige gedraging van de toe-
zichthouder, maar tevens gelegen is in eigen gedragingen van de ondertoezicht-
gestelde of de derde. Anders dan de toepassing van de omkeringsregel, die een 

 
 

70 A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. Asser’s handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht, 6-II, De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Deventer: 
Kluwer 2013, nr. 76-78. 
71 HR 29 november 2002, NJ 2004/304 en HR 29 november 2002, NJ 2004/305 (Kaste-
lijn/Achtkarspelen). 
72 Bij het arrest HR 29 november 2002, NJ 2004/305 (Kastelijn/Achtkarspelen) kan bij-
voorbeeld worden aangetekend dat de buiten toepassing verklaring door de Hoge Raad 
van de omkeringsregel het gevolg was van het feit dat de door de Gemeente Achtkars-
pelen verkeerd toegepaste wettelijke vergunningsvoorschriften, hetgeen een onrecht-
matige daad opleverde, niet strekte tot de door Kastelijn geleden inkomensschade. Zie 
Schlössels & Zijlstra 2014, p. 457. 
73 Giesen 2005, p. 204-205 en Asser/Hartkamp & Sieburgh (6-II*) 2013, nr. 78. 
74 HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 (Vie d’Or), r.o. 4.3.4. 
75 Cf. Busch 2010, p. 48-49. Anders Giesen 2005, p. 209-211. 
76 Zie onder meer A.A. van Rossum, Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overheids-
toezicht (preadvies NJV), Deventer: Kluwer 2005, p. 95-97, Busch 2010, p. 49-52 en 
Scheltema & Scheltema 2013, p. 428-429.  
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‘alles of niets’-karakter heeft en leidt tot afwijzing van aansprakelijkheid in geval 
van causaliteitsonzekerheid, brengt proportionele aansprakelijkheid een verde-
ling van de aansprakelijkheid (en eventueel daaraan gekoppelde schadevergoe-
dingsverplichting) met zich die evenredig is met de mate waarin de aan de 
benadeelde toe te rekenen omstandigheden tot het ontstaan van de schade 
hebben bijgedragen.77 Toepassing van dit leerstuk is aantrekkelijk omdat het, zo 
is de geachte, de complexe realiteit van causale relaties dichter benadert en dus 
rechtvaardiger is.78 Inmiddels is wel door de Hoge Raad aangetekend dat het 
leerstuk, gelet op onder meer de aard van de geleden schade, terughoudend 
moet worden toepast.79 Daar waar de toezichthouder aansprakelijk wordt ge-
steld voor zuivere vermogensschade, zou proportionele aansprakelijk wellicht 
niet de juiste leer zijn om de bewijsproblemen ter zake het condicio sine qua non-
verband te ondervangen. Als gezegd is het wachten op concrete rechtspraak 
waarin zich de toepassing van proportionele aansprakelijkheid bij toe-
zichthouders voordoet.  
 Schade veroorzaakt door de toerekenbare onrechtmatige gedraging van de 
overheidstoezichthouder komt slechts voor vergoeding in aanmerking als deze 
‘in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van 
de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid 
en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.’ 
Deze in artikel 6:98 BW vervatte regel wordt de leer der redelijke toerekening 
genoemd en vormt de tweede stap in het aannemen van causaal verband.80 Uit 
de canon van factoren die in dit kader afgewogen kunnen worden springen er 
twee in het oog.81 Ten eerste is dat de aard van de aansprakelijkheid. Niet de toe-
zichthouder, maar de ondertoezichtgestelde is de primaire veroorzaker van 
schade geleden door derden. Zo bezien betreft toezichthouder een vorm van 
afgeleide aansprakelijkheid.82 Een dergelijke aansprakelijkheid kan er toe leiden 
dat de schade minder ruim kan worden toegerekend aan de toezichthouder. Een 
tweede factor die relevant is betreft de aard van de schade. Gebrekkig toezicht 

 
 

77 Zie over het algemene leerstuk uitgebreid Asser/Hartkamp & Sieburgh (6-II*) 2013, 
nr. 81a (met verwijzingen), C.J.M. Klaassen, ‘Kansschade en proportionele aansprake-
lijkheid: volgens de Hoge Raad geen zijden van dezelfde medaille’, AV&S 2013/14 en 
HR 14 december 2012, JA 2013/67, m.nt. R.L.M. Cox. (Nationale Nederlanden/ 
Moeder&Zoon). 
78 I. Giesen & T.F.E. Tjong Thin Tai, Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht. 
Een rechtsgeleerde dialoog (Preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht), 
Deventer, Kluwer 2008, p. 61 e.v. 
79 HR 24 december 2010, NJ 2011, 251, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai (Fortis/Bourgonje), 
r.o. 3.8. 
80 Zie in het algemeen Asser/Hartkamp & Sieburgh (6-II*) 2013, nr. 57-75. 
81 Zie ook Giesen 2005, p. 175-176 en Busch 2010, p. 53. 
82 In de literatuur worden toezichthouders daarom ook wel als peripheral tortfeasor of 
‘zijdelings laedens’ gekwalificeerd. Zie W.H. van Boom & I. Giesen, ‘Civielrechtelijke 
overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door 
rampen’, NJB 2001, p. 1675-1685.  
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brengt zeer regelmatig zuivere vermogensschade met zich, zeker als het finan-
cieel toezicht betreft. In dergelijke gevallen zal de toerekening minder ruim zijn 
dan het geval is bij letselschade, dat als categorie van schade bij gebrekkig 
toezicht niet dient te worden uitgesloten.83 
 Ten slotte wordt opgemerkt dat gedragingen waarvoor de benadeelde het 
risico draagt het causaal verband tussen het gebrekkige overheidstoezicht en de 
geleden schade kunnen doorbreken. Dit causaliteitsaspect worden meegewogen 
in het kader van een eigen schuld verweer (artikel 6:101 BW) dat door de (al dan 
niet gedeeltelijk) aansprakelijke overheidstoezichthouder is gevoerd. In de juris-
prudentie lijkt dit verweer niet vaak gehonoreerd te worden.84 Een voorbeeld 
waarin het verweer wel slaagde betreft het VPV-arrest.85 In deze zaak stelden 
twee voormalig bestuurders van een bank- en effecteninstelling de Autoriteit 
Financiële Markten en De Nederlandsche Bank aansprakelijk voor de inko-
mensschade die zij hadden geleden als gevolg van hun ontslag volgend op 
aanwijzingen van de toezichthouders aan het adres van hun voormalig werk-
gever inhoudende dat zij in effecten hadden gehandeld met voorwetenschap. 
Hoewel de bestuursrechter de aanwijzingen later vernietigde en de toezicht-
houders derhalve een toerekenbare onrechtmatige daad jegens de oud-bestuur-
ders hadden gepleegd, werden de twee niettemin strafrechtelijk veroordeeld. In 
de civielrechtelijke procedure oordeelde de Hoge Raad vervolgens dat, gelet op 
de eigen schuld van de oud-bestuurders, de omvang van de schadevergoedings-
plicht van de toezichthouders met 100% verminderd moest worden. Daartoe 
overwoog hij in het kader van de causaliteitsafweging die besloten ligt in artikel 
6:101 BW dat, indien de oud-bestuurders zich niet schuldig hadden gemaakt aan 
handel met voorkennis, het niet was gekomen tot de later vernietigde aanwijzin-
gen van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank en daar-
mee het ontslag.86  
 
4. Conclusie: Het karakter van aansprakelijkheid wegens gebrekkig 
overheidstoezicht 
 
Aansprakelijkheid wegens gebrekkig overheidstoezicht vormt geen apart leer-
stuk in het Nederlands burgerlijk recht. Ook is zij geen species van de onrecht-
matige daad, maar een toepassing daarvan. Aansprakelijkheid wegens gebrekkig 
toezicht is een ‘normale’ schuldaansprakelijkheid, waarvoor de vereisten zoals 
neergelegd in artikel 6:162 BW onverkort gelden. Wat betreft de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm als categorie van onrechtmatigheid komt 

 
 

83 Giesen 2005, p. 175. 
84 Zie bijvoorbeeld HR 24 januari 1997, NJ 1999/59, m.nt. C.J.H. Brunner (De Ridder/ 
Staat), r.o. 3.4.2, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 oktober 2014, 
ECLI:NL:GHSHE:2014:4219, r.o. 3.5.4 en Gerechtshof ’s-Gravenhage 22 maart 2011, 
AB 2011/245, m.nt. F.C.M.A. Michiels, r.o. 8.1-8.3. 
85 HR 23 december 2011, JOR 2012/49, m.nt. B.P.M. Van Ravels (VPV). 
86 HR 23 december 2011, JOR 2012/49, r.o. 5.2. 
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het aan op een weging van de omstandigheden van het geval, waarbij verschil-
lende gezichtspunten fungeren als pijlers voor het oordeel van de burgerlijke 
rechter. De norm verschilt per geval en is onder meer afhankelijk van de aard en 
het doel van toezicht. Dé toezichthouder bestaat dan ook niet, zoals enkele 
auteurs reeds vaststelden.87 En daarmee ook niet ‘dé zorgvuldigheidsnorm’ voor 
toezichthouders, voeg ik toe. Wel lijkt dat er inmiddels in de jurisprudentie een 
soort ondergrens te zijn geformuleerd van wat er wordt verwacht van de 
overheidstoezichthouder: hij dient actief te zijn in het benutten van zijn instru-
mentarium om het door toezicht gediende doel te bereiken en toe te zien op de 
effectiviteit van de door hem genomen maatregelen. 
 De vraag die in deze bijdrage werd opgeworpen, namelijk of de vereisten van 
artikel 6:162 BW voor overheidstoezichthouders een wezenlijk andere invulling 
krijgen dan het geval van private toezichthouders, kan hier niet met een krachtig 
‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord. Daarvoor is de jurisprudentieanalyse – mede 
gelet op de beschikbare ruimte voor deze bijdrage – te beperkt. Er is dus meer 
onderzoek nodig. Voor nu kan niettemin bij wijze van voorlopige hypothese 
gesteld worden dat er, mede in het licht van het ‘normale’ karakter van aanspra-
kelijkheid wegens gebrekkig overheidstoezicht, geen fundamenteel onderscheid 
lijkt te zijn tussen de twee. Met andere woorden, het publiekrechtelijke karakter 
van de overheid leidt niet tot een significant verschil in de invulling van de ver-
scheidene constitutieve vereisten voor aansprakelijk wegens onrechtmatige 
daad, de zojuist genoemde ondergrens daargelaten wellicht. Hoewel de in het 
Vie d’Or-arrest opgesomde gezichtspunten wat betreft de zorgvuldigheidsnorm 
specifiek lijken geformuleerd voor financiële overheidstoezichthouders, vinden 
zij – weliswaar in wat andere bewoordingen – tevens toepassing in geval van 
private toezichthouders.88 Zo gezegd lijkt ook de vergelijkbare invulling van de 
zorgvuldigheidsnorm voor aansprakelijkheid van publiek- en privaatrechtelijke 
toezichthouders een uiting te zijn van het bestaan van een niet al te diepe kloof 
tussen het Nederlandse publiek- en privaatrecht – evenals Noordwijkerhout/ 
Guldemond dat honderd jaar geleden reeds was. 
 

 
 

87 Giesen 2005, p. 135 en Scheltema & Scheltema 2013, p. 421. 
88 Zie voetnoten 57-59 supra. 


