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M. Loth1

Uit de ban van corrigerende rechtvaardigheid 
Over de begroting en afwikkeling van massaschade

NTBR 2020/21

In deze bijdrage staat het schadevergoedingsrecht, 
meer specifiek de problematiek van de begroting 
en afwikkeling van massaschade door middel van 
een categorisering van de benadeelden centraal. Dit 
domein is nog relatief onbetreden, veel vragen zijn 
nog niet onderzocht. Hoe doet de rechter dat, het 
onderscheiden van verschillende categorieën be-
nadeelden waarvoor uiteenlopende rechtsgevolgen 
gelden? En waarom doet hij dat? Wat zijn daarvoor 
legitieme grondslagen, zowel in juridische als in fei-
telijke zin? Welke grenzen zijn hieraan te stellen? 
Welk houvast kunnen we vinden voor de beant-
woording van deze vragen?
Deze bijdrage biedt geen antwoord op al deze vragen, 
maar stelt wel de grondslagen voor die antwoorden 
aan de orde. De onderzoeksvraag is: welke soort 
overwegingen en beginselen zijn van belang bij de be-
groting en de afwikkeling van massaschade?

1. Inleiding

In een recente uitspraak over bevingsschade in Groningen 
doet het Hof Arnhem-Leeuwarden iets wat de komende ja-
ren steeds belangrijker zal worden; het begroot de schade 
van de eisers door ze in twee verschillende categorieën in 
te delen en voor beide categorieën een ander regime te ont-
werpen. Het gaat in dit arrest om twee gevoegde zaken van 
in totaal 127 eisers – allen inwoners van Groningen – tegen 
de NAM, met als inzet de vergoeding van vermogensschade 
vanwege het gemis aan ongestoord woongenot en van im-
materiële schade. Is het daarvoor nodig dat voor alle eisers 
afzonderlijk wordt beslist op grond van hun hoogstpersoon-
lijke situatie, of is het voldoende dat zij aan bepaalde ver-
eisten voldoen? Het Hof beantwoordt die vraag door twee 
categorieën benadeelden te onderscheiden. Voor de bewo-
ners (eigenaars of huurders) bij wie minimaal eenmaal fy-
sieke schade aan de woning is vastgesteld, beslist het hof 
dat zij recht hebben op vergoeding van vermogensschade 
wegens gemist woongenot. Voor de bewoners bij wie mini-
maal tweemaal fysieke schade aan de woning is vastgesteld, 
geldt dat zij daarnaast recht hebben op een vergoeding van 

1 Citeerwijze: M. Loth, ‘Uit de ban van corrigerende rechtvaardigheid; over 
de begroting en afwikkeling van massaschade’, NTBR 2020/21, afl. 6. Marc 
Loth is hoogleraar Privaatrecht aan Tilburg University. Hij was lid van de 
Commissie Verheij die het ministerie van EZK adviseerde over immate-
riële schadevergoeding voor de Groningers (https://www.rijksoverheid.
nl/documenten/rapporten/2019/12/02/iets-van-erkenning---vergoeding-
van-immateriele-schade-in-groningen), en is lid van de geschillencom-
missie in de Fortis (Ageas) settlement (https://www.forsettlement.com/
page/documents). De auteur is Rob van Gestel, Janika Tzankova, Karlijn van 
Doorn en de redactie van dit tijdschrift erkentelijk voor hun commentaar 
op eerdere versies van dit artikel. De opvattingen die hier worden verde-
digd, zijn die van de auteur. 

hun immateriële schade (minimaal 2500 euro per persoon). 
Deze categorisering brengt mee dat 65 eisers naar een scha-
destaatprocedure worden verwezen, 49 eisers individueel 
mogen doorprocederen, en de vorderingen van 13 andere 
eisers worden afgewezen.2

Deze beslissing markeert een volgende stap in de collec-
tivering van het schadevergoedingsrecht. Zoals bekend 
heeft die collectivering zich in drie stappen voltrokken.3 
De eerste stap was de invoering van de WCA (Wet Collec-
tieve Actie), waarmee art. 3:305a BW geldend recht werd.4 
Daarmee werd de rechtspraak gecodificeerd die het moge-
lijk maakte dat een stichting of vereniging een collectieve 
vordering instelt tot verkrijging van een gebod, verbod of 
verklaring voor recht. Collectieve belangenbehartiging was 
daarmee binnen handbereik, maar collectieve schadever-
goeding (nog) niet.5 De tweede stap was de invoering van 
de WCAM (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade), die 
het mogelijk maakte een overeengekomen regeling voor de 
afwikkeling van schade verbindend te doen verklaren voor 
de hele groep van benadeelden.6 Daarmee werd weliswaar 
ook een collectieve schaderegeling mogelijk, maar een door 
de rechter ontworpen en opgelegde schaderegeling (nog) 
niet. De derde en laatste stap is dan ook de recente invoe-
ring van de WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade in Col-
lectieve Actie), die een door de rechter ontworpen en op-
gelegde collectieve schaderegeling mogelijk maakt indien 
dat efficiënter en effectiever is dan de afdoening van (vele) 
individuele schadevorderingen.7 Nadat de ontvankelijkheid 
is getoetst, draagt de rechter er zorg voor (kort samenge-
vat) dat hij voor de toepassing van afdeling 6.1.10 BW de 
schadevergoeding voor de betrokkenen waar mogelijk in 
categorieën vaststelt, dat de collectieve schadeafwikkeling 
aan de inhoudelijke vereisten voldoet, dat de hoogte van 

2 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10717. 
Het hof maakt hier gebruik van de kleine opening die de Hoge Raad 6 maanden 
eerder heeft geboden: een min of meer forfaitaire vaststelling van de omvang 
van de vergoeding voor “aantasting van de persoon op andere wijze”, maar dit 
laat onverlet dat “de rechter kan oordelen dat de aard en de ernst van de aan-
sprakelijkheidsvestigende gebeurtenis meebrengen dat de in dit verband rele-
vante nadelige gevolgen daarvan voor bewoners van een bepaald gebied boven 
het Groningenveld zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan 
worden aangenomen (vgl. hiervoor in 2.13.2) en dat de rechter daarbij aanne-
melijk kan achten dat de door deze aantasting in de persoon geleden schade 
voor deze bewoners ten minste een bepaald bedrag beloopt” (HR 19 juli 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:1278, r.o. 2.13.6).

3 Zie hierover W.H. van Boom, WCA -> WCAM -> WAMCA, TVC 2019/4, 
p. 154-160.

4 Wet van 6 april 1994, Stb. 1994, 269.
5 Art. 3:305a lid 3 BW sloot een vordering tot schadevergoeding uit.
6 Wet van 23 juni 2005, Stb. 2005, 340. 
7 Wet van 20 maart 2019, Stb. 2019, 130. Wat in dit verband efficiënter en 

effectiever is, wordt gespecificeerd in art. 1018c lid 5 aanhef en onderdeel 
b Rv (kort samengevat: indien sprake is van (a) voldoende gemeenschap-
pelijkheid in de te beantwoorden feitelijke en rechtsvragen, (b) voldoende 
groot aantal betrokken personen, en (c) een voldoende groot (individueel 
en collectief) financieel belang). 
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de toegekende vergoedingen redelijk is, en dat de belangen 
van de betrokkenen ook anderszins voldoende gewaarborgd 
zijn (art. 1018i lid 2 Rv).8

De hier geschetste ontwikkeling brengt de rechter op nieuw 
terrein, te weten de begroting van massaschade (ook wel 
“damage scheduling” genoemd).9 In de literatuur over dit 
onderwerp ging de aandacht aanvankelijk vooral uit naar de 
formele vereisten voor het instellen en het beoordelen van 
vorderingen tot vergoeding van massaschade: de vereisten 
voor de ontvankelijkheid van de eisende stichting of vereni-
ging (de governance, de financiering en de representativi-
teit), de mogelijkheden voor “opt-out” (voor en/of na aanwij-
zing van de exclusieve belangenbehartiger), en dergelijke.10 
Pas de laatste tijd zien we meer aandacht voor de materi-
eelrechtelijke vragen waarvoor de geschetste ontwikkeling 
ons stelt, waaronder die voor het aansprakelijkheidsrecht 
(vragen met betrekking tot de onrechtmatigheid, relativi-
teit, causaliteit en schade).11 In deze bijdrage ligt de focus 
op het schadevergoedingsrecht, meer specifiek op de pro-
blematiek van de begroting en afwikkeling van massa schade 
door middel van een categorisering van de benadeelden. Dit 
domein is nog relatief onbetreden, veel vragen zijn nog niet 
onderzocht.12Hoe doet de rechter dat, het onderscheiden 
van verschillende categorieën benadeelden waarvoor uit-
eenlopende rechtsgevolgen gelden? En waarom doet hij 
dat? Wat zijn daarvoor legitieme grondslagen, zowel in 
juridische als in feitelijke zin? Welke grenzen zijn hieraan 
te stellen? Welk houvast kunnen we vinden voor de beant-
woording van deze vragen? 

Deze bijdrage biedt geen antwoord op al deze vragen, 
maar stelt wel de grondslagen voor die antwoorden aan de 
orde. De onderzoeksvraag is: welke soort overwegingen en 

8 In de hiervoor aangehaalde uitspraak betreft het evenwel een bundeling 
van belangen van individuele eisers die niet op de WCA, de WCAM of de 
WAMCA is gebaseerd, maar waarin de rechter niettemin uit eigen bewe-
ging een categorisering aanbrengt. 

9 Voor de definitie van “massaschade” sluit ik mij aan bij Tzankova: “Daarbij 
gaat het om grote aantallen benadeelden die een geschil hebben met één 
of een beperkt aantal normschender(s). Aan dat geschil liggen echter de-
zelfde of soortgelijke feitelijke en juridische vragen ten grondslag” (Ianika 
Tzankova, Toegang tot het recht bij massaschade (diss. Tilburg 2006), p. 1).

10 Zie bijvoorbeeld J.S. Kortmann, ‘Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in 
collectieve actie (34608). Aanzienlijk verbeterd, maar het moet nog beter!’, 
NJB 2018/407; M.F.W. Bosters e.a., ‘Voorontwerp afwikkeling massaschade 
in een collectieve actie’, NJB 2015/1138; J.M.L. van Duin & R.S.I. Lawant, 
‘Wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie: ontbre-
kende schakel of brug te ver?’, TCR 2015/1, p. 7-15; W.H. van Boom & F. We-
ber, ‘Collectief procederen – ontwikkelingen in Nederland en Duitsland’, 
WPNR 2017/7145, p. 291-299.

11 T. Hartlief, ‘Massaschade en de regelende rechter’, NJB 2017/2138; A.J. 
Rijsterborgh, ‘Het begroten van de schadevergoeding in een collectieve 
actie’, MvV 2017/11, en J.L. Smeehuijzen & A. Verheij, ‘Vergt het wetsvoor-
stel afwikkeling massaschade een bijzondere wijze van schadebegroting? 
Nee’, NJB 2018/1241, p. 1794-1798. C.M.D.S. Pavillon, ‘Leent het materiële 
aansprakelijkheidsrecht zich voor de afwikkeling van massaschade? Een 
onderzoek naar de veralgemeniseerde toepassing van het aansprakelijk-
heids- en schadevergoedingsrecht in het pre-WAMCA-tijdperk’, RMThemis 
2019/4, p. 163-176.

12 Althans in Nederland, in de VS is over de “class-action” wel veel literatuur 
beschikbaar. Een goed vertrekpunt is ‘The History of the Modern Class 
Action, Part I: Sturm Und Drang, 1953-1980’, David Marcus, Washington 
University Law Review, Volume 90, Issue 3 (2013), p. 587-652.

beginselen zijn van belang bij de begroting en de afwikkeling 
van massaschade? Deze onderzoeksvraag berust op de hy-
pothese dat het denken over massaschade wordt beheerst 
door het beginsel van corrigerende rechtvaardigheid, dat 
wil zeggen, de logica van inbreuk en herstel.13 Voor massa-
schade leidt dat tot een benadering die wel is aangeduid als 
“maatwerk op macroniveau”, maar die in feite onvoldoende 
recht doet aan de specifieke afwegingen die een rol spelen 
bij de afwikkeling van massaschade (zie paragraaf 2). Of-
schoon corrigerende rechtvaardigheid van belang blijft als 
rechtvaardiging van de vestiging van aansprakelijkheid, 
is de vaststelling van de omvang van de aansprakelijkheid 
bij massaschade (mede) een verdelingsvraagstuk.14 Aan de 
hand van de WCAM-jurisprudentie wil ik laten zien dat 
daarbij verscheidene overwegingen van distributieve recht-
vaardigheid een rol spelen (zie paragraaf 3). Het is dan ook 
zinloos ons te blijven richten op de spanning tussen corri-
gerende rechtvaardigheid en de afwikkeling van massa-
schade; in plaats daarvan lijkt het vruchtbaarder om verder 
onderzoek te doen naar de beginselen van distributieve 
rechtvaardigheid die de afwikkeling van massaschade ver-
klaren en rechtvaardigen (zie paragraaf 4). Hopelijk helpen 
deze bevindingen om de begroting en afwikkeling van mas-
saschade te bevrijden uit de ban van corrigerende recht-
vaardigheid (zie paragraaf 5).

Vooraf past nog een opmerking van conceptuele aard. Onder 
“distributieve rechtvaardigheid” versta ik al die overwe-
gingen en beginselen die een eerlijke en evenredige verde-
ling van beschikbare middelen over de aanspraakgerechtig-
den betreffen. Deze klassieke Aristotelische omschrijving 
vormt het uitgangspunt, maar niet het eindpunt.15 Laat mij 
dat toelichten. In het recht is het arbeidsterrein van corrige-
rende en distributieve rechtvaardigheid langs heldere lijnen 
verkaveld; het privaatrecht is het domein van de corrige-
rende rechtvaardigheid en het publiekrecht is het domein 
van de verdelende rechtvaardigheid.16 Daar is natuurlijk ook 
veel voor te zeggen. Privaatrecht draait primair om herstel 

13 Aristoteles, Ethica Nicomachea, Amsterdam: Kallias, boek V, paragraaf 2, 
4 en 5. Zie bijvoorbeeld HR 5 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9998 
(Rijnstate/Reuvers): “Als uitgangspunt voor de berekening van de omvang 
van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding dient dat de bena-
deelde zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin hij 
zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn 
uitgebleven. Hieruit volgt dat zijn schade in beginsel moet worden bere-
kend met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval”, 
(rov. 3.3).

14 Voor de verhouding tussen corrigerende en distributieve rechtvaardigheid 
in het aansprakelijkheidsrecht verwijs ik naar Marc Loth, ‘Rechtvaardige 
aansprakelijkheid, over herstel van autonomie, beginselen in het aanspra-
kelijkheidsrecht, en de ‘maatmens-benadeelde’’, in: Aansprakelijkheids-
recht en maatmens, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 40-49.

15 Aristoteles (zie noot 13), par. 2 en 3. Aristoteles is overigens voor meerdere 
uitleg vatbaar waar het de toepasselijkheid van dit begrip betreft. Zo stelt 
hij expliciet dat het de verdeling van eerbewijzen, geld of andere dingen 
betreft onder de leden van een politieke gemeenschap (alinea 12), maar 
is zijn betoog verder breder van toepassing op rechtvaardigheid als een 
evenredige verhouding (alinea 14). Mijn betoog sluit aan bij deze laatste in-
terpretatie, maar staat natuurlijk op zichzelf (dat wil zeggen, is niet afhan-
kelijk van de vraag of dit de juiste interpretatie van Aristoteles’ definitie is).

16 C.J.H. Brunner, Aansprakelijkheid naar draagkracht (oratie Groningen), De-
venter: Kluwer 1973, p. 5, die daarmee het heersende denken over deze 
begrippen in het privaatrecht verwoordt. 
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in bilaterale relaties en publiekrecht is het instrument voor 
de oplossing van verdelingsvraagstukken. Toch is deze hel-
dere scheidslijn steeds minder duidelijk zichtbaar. In deze 
bijdrage vraag ik aandacht voor die grensvervaging, met 
name voor de omstandigheid dat distributieve rechtvaar-
digheid in het privaatrecht steeds belangrijker wordt. 

Om dat aannemelijk te maken, onderzoek ik welke overwe-
gingen van distributieve rechtvaardigheid bij de begroting 
en afwikkeling van massaschade spelen. Vervolgens sla ik 
de brug naar twee beginselen van distributieve rechtvaar-
digheid die in het publiekrecht zijn ontwikkeld, maar ook 
bij de begroting en afwikkeling van massaschade een rol 
blijken te spelen. Als ik in deze opzet slaag, heb ik het begrip 
distributieve rechtvaardigheid in het privaatrecht handen 
en voeten gegeven; het omvat niet louter de klassieke de-
finitie waarmee we begonnen, maar ook vijf typen distri-
butieve overwegingen en twee beginselen van distributieve 
rechtvaardigheid. Daarmee is dan tevens de relevantie van 
distributieve rechtvaardigheid voor (dit onderdeel van) het 
privaatrecht gedemonstreerd, en dus ook de onjuistheid 
van de verwijzing van dit begrip naar het publiekrecht. Of 
ik daarin slaag, is aan de lezer om te beoordelen. Al wat ik 
van de lezer vraag is dat zij met mij mee wil denken, voorbij 
de klassieke verkaveling van corrigerende en distributieve 
rechtvaardigheid.

2. In de ban van corrigerende 
rechtvaardigheid; de literatuur 

Centraal in de literatuur staat het spanningsveld tussen het 
van oudsher individuele karakter van het schadevergoe-
dingsrecht en de mogelijkheid van categorisering bij mas-
saschade. Hoe verhoudt het een zich tot het ander? Daarmee 
stuiten we op de kernvraag.17 Categorisering staat immers 
gelijk aan abstractie, terwijl op grond van afdeling 6.1.10 BW 
concrete schadeberekening de norm is. Hoe verhoudt zich 
dit tot elkaar? Is de vergoeding van massaschade pas rede-
lijk als zij voor iedere individuele benadeelde concreet en 
dus volledig is en voor de veroorzaker vaststaat dat de ver-
goeding niet verder strekt dan de schade? Of is het vereiste 
dat de schadevergoeding redelijk is in art. 1018i lid 2 BW 
een eigenstandig vereiste voor de vergoeding van massas-
chade?18 Tussen deze uiterste posities leggen verschillende 
auteurs andere accenten. 

Voor Smeehuijzen en Verheij is het geldende schadevergoe-
dingsrecht van afdeling 6.1.10 BW de grond én (tevens) de 
grens van de ruimte voor categorisering. Afwijking daarvan 

17 Ik bespreek hier de Nederlandse literatuur. In de Amerikaanse literatuur 
wordt door sommige auteurs dezelfde terughoudendheid verdedigd: 
“Many experts on civil procedure regard this trend toward collectiviza-
tion with alarm. They view the departure from the conventional process 
of case-by-case, particularized adjudication as sacrificing too much indi-
vidual justice to expedience” (zie David Rosenberg, ‘Individual Justice and 
Collectivizing Risk-Based Claims in Mass-Exposure Cases’, in: 71 New York 
University Law Review 210 (1996), p. 210, 211 (met de daar aangehaalde li-
teratuur).

18 Zie T. Hartlief, ‘Massaschade en de regelende rechter’, NJB 2017/40, p. 2138. 

stuit op het (grondwettelijk beschermde) eigendomsrecht 
van de benadeelde; waarom zou deze genoegen moeten 
nemen met minder dan hem toekomt?19 Omgekeerd geldt 
dat natuurlijk ook voor de veroorzaker: waarom zou deze 
meer moeten vergoeden dan hij verschuldigd is?20 Niettemin 
zien Smeehuijzen en Verheij binnen dat kader voldoende 
ruimte om efficiëntievoordelen te realiseren bij de afwikke-
ling van massaschade. Daartoe wijzen zij op het volgende. (i) 
Binnen het bestaande schadebegrip is tot op zekere hoogte 
abstractie mogelijk (bij autoschade heeft de Hoge Raad het 
gebruik van een forfaitair systeem gesanctioneerd op de 
grond dat het veelvoorkomende schade betreft waarvan de 
snelle afwikkeling is gediend met uniforme maatstaven).21 
(ii) Categorisering is ook binnen het bestaande systeem eer-
der gerechtvaardigd naarmate de schade geringer is (zodat 
abstractie bij strooischade eerder gerechtvaardigd is).22 (iii) 
Categorisering is eerder gerechtvaardigd naarmate afdeling 
6.1.10 BW minder precieze maatstaven voorschrijft (zoals bij 
immateriële schadevergoeding). (iv) Categorisering is eer-
der mogelijk naarmate minder individuele omstandigheden 
een rol spelen (bijvoorbeeld de waardedaling van onroe-
rend goed in vergelijking met letselschade). (v) Indien een 
categorisering niet de hele groep omvat, kan de rechter al-
tijd nog zoveel mogelijk categoriseren (bijvoorbeeld omdat 
de schade bij een deel van de benadeelden monocausaal be-
paald is en bij een ander deel multicausaal. De monocausale 
variant kan dan in een categorie worden afgedaan, terwijl 
de andere variant een meer concrete benadering vergt). (vi) 
Categorisering kan vorm krijgen door slim gebruik van het 
procesrecht (deskundigenberichten op grond van een uni-
forme vragenlijst, deelbeslissingen). (vii) Categorisering kan 
vorm krijgen door de werking van het procesrecht (een ge-
zamenlijk voorstel van partijen, een onvoldoende betwist 
voorstel).

Rijsterborgh kiest de procesrechtelijke insteek van de indi-
viduele procedure.23 In zijn analyse plaatst een collectieve 
actie de gedaagde partij tegenover een stichting of vereni-
ging die niet zelf benadeeld is, maar die optreedt voor de 
vertegenwoordigde individuele benadeelden. Dat leidt tot 
een abstracter partijdebat, dat minder subjectief en fijnma-
zig is dan het partijdebat in een individuele procedure. Cen-
traal staat nu immers de gemiddelde benadeelde (de maat-
mens-benadeelde) alsook een geobjectiveerde versie van de 
geschonden norm. Zo werd in de collectieve actie tegen de 
Staatsloterij op de grond dat deze de winnende loten had 

19 Dit laat onverlet de mogelijkheid van “opt-out” voor de benadeelde.
20 Smeehuijzen en Verheij, a.w., p. 1794-1798. 
21 HR 26 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0357, NJ 2013/219 (Reaal/Athlon). 
22 Onder “strooischade” versta ik hier die massaschade (zie noot 9) die per 

individuele benadeelde een relatief lage schade behelst waardoor voor ie-
dere individuele benadeelde de schade, de kosten en moeite van verhaal 
niet loont, maar de omvang van de totale veroorzaakte schade niettemin 
aanzienlijk is. Zie Ianika Tzankova, Strooischade: een verkennend onderzoek 
naar een nieuw rechtsfenomeen, Den Haag: SDU 2005; Willem van Boom, 
‘De minimis curat praetor’, NTBR 2009/5, p. 169. In dit overzicht van de li-
teratuur besteed ik aan strooischade geen aandacht, omdat de specifieke 
handhavingsproblematiek van strooischade voor het vervolg van mijn be-
toog niet relevant is. 

23 Rijsterborgh, a.w., p. 325-331.
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getrokken uit een poule waar ook niet-verkochte loten deel 
van uitmaakten (zonder dat inzichtelijk te maken) het ver-
weer dat het verschil voor de koper statistisch weinig uit-
maakte, door de rechter verworpen. In plaats daarvan con-
strueerde de rechter een maatman die zowel op rationele 
als niet-rationele gronden aan de loterij deelneemt. In feite 
komt dit neer op een moreel oordeel (“U mag geen prijzen 
laten vallen op loten die niet zijn verkocht zonder dit duide-
lijk te communiceren”) dat strenger uitpakt voor de veroor-
zaker.24 Op grond van art. 6 EVRM moet een aangesproken 
partij evenwel verweer kunnen voeren. Categorisering leidt 
ertoe dat de gedaagde partij zijn verweer “per groep” zal 
moeten organiseren. Dit alles leidt volgens Rijsterborgh tot 
de conclusie dat alleen door zo fijnmazig mogelijk te cate-
goriseren de rechter een resultaat kan bereiken dat zoveel 
mogelijk overeenkomt met hetgeen in een individuele pro-
cedure zou worden beslist. “Mogelijk druist een fijnmazig 
en langdurig debat over de indeling van categorieën van 
gedupeerden in tegen de (politieke) wens om massaschade 
efficiënt en effectief af te handelen, en compliceert een 
veelheid aan categorieën de uitbetaling van de schade-
vergoeding, maar voor een meer evenwichtige collectieve 
actie zou dit mijns inziens de aangewezen weg zijn”, aldus 
Rijsterborgh.25

Pavillon zoekt aansluiting bij de praktijk van “damage sche-
duling” onder de WCAM. Ook art. 6:97 BW biedt ruimte voor 
“damage scheduling”. Voor Pavillon heeft de efficiëntiege-
dachte van het arrest Reaal/Athlon exportwaarde voor an-
dere vormen van schade.26 Indien de categorisering berust 
op objectieve criteria hoeft voor inbreuk op het eigendoms-
recht niet snel te worden gevreesd. Ook in massa-letselscha-
dezaken acht Pavillon enige abstractie gerechtvaardigd. De 
begroting van immateriële schade naar billijkheid is even-
zeer verenigbaar met een massa-afwikkeling; de Wet affec-
tieschade gaat uit van vaste bedragen en de Smartengeld-
gids geeft duidelijke richtlijnen. Bovendien tekent zich bij 
de individuele begroting van letselschade een ontwikkeling 
af in de richting van een objectivering, bijvoorbeeld door de 
verschuiving van “wat als” (de vergelijking met de hypothe-
tische situatie zonder ongeval) naar “wat nu” (de behoefte 
van het slachtoffer om een vergelijkbaar leven te leiden), of 
zelfs naar een benadeelde-maatmens (waarbij van bepaalde 
individuele omstandigheden wordt geabstraheerd).27 Deze 
ontwikkeling past goed bij de afwikkeling van massaschade 
en vormt daarom een extra argument voor een meer ab-
stracte begroting van personenschade. Van belang blijft 
evenwel dat de indeling in schadecategorieën fijnmazig ge-
noeg is, “althans dat zij voldoende ruimte laat voor diffe-
rentiatie tussen ‘maatmensen’ en dat maatmensen zo veel 
mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid”.28

24 HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178, NJ 2005/377 (Staatsloterij-ar-
rest).

25 Rijsterborgh, a.w., p. 330.
26 Zie noot 21.
27 Zie hierover M.Th. Beumers, W.H. van Boom & M.A. Loth, Aansprakelijk-

heidsrecht en maatmens, preadviezen VASR, Deventer: Wolters Kluwer 
2016. 

28 Pavillon, a.w., p. 176.

In ieder van de hiervoor geschetste opvattingen komt de 
spanning tussen de individuele afwikkeling van massa-
schade op grond van het schadevergoedingsrecht van afde-
ling 6.1.10 BW en de collectieve afwikkeling op de voet van 
art. 1018i BW op een andere wijze tot uiting. Smeehuijzen 
en Verheij gaan uit van afdeling 6.1.10 BW en zoeken binnen 
dat kader naar de ruimte voor categorisering. Rijsterborgh 
kiest als vertrekpunt voor de individuele procedure en zoekt 
tegen die achtergrond naar de categorisering die zoveel mo-
gelijk hetzelfde resultaat realiseert. Minder terughoudend is 
Pavillon die aansluiting zoekt bij de bestaande praktijk van 
“damage scheduling” op grond van de WCAM en daarom 
meer ruimte ziet voor de categorisering van massaletsel-
schade en immateriële schade (naar het voorbeeld van de
zaakschade in het arrest Reaal/Athlon). In haar dissertatie 
typeerde Tzankova de hier geschetste benaderingen als 
“hinken op twee gedachten”: “Men ziet dat enige concessies 
op het zelfbeschikkingsrecht van partijen bij de afwikkeling 
van massaschade onvermijdelijk zijn, maar wil deze tegelij-
kertijd tot een minimum beperken. Het maatwerkideaal dat 
partijautonomie in het vooruitzicht stelt, lijkt men slechts 
bereid op te geven als het alternatief nog altijd ‘maatwerk 
op macroniveau’ is.”29

Weer een nuance anders is de opvatting van Hartlief die 
de volgende uitweg wijst: “Graag zag ik daarom dat in de 
wet (1) erkend wordt dat onverkorte toepassing van afde-
ling 6.1.10 BW in geval van een door de rechter te bepalen 
collectieve schadevergoedingsregeling niet steeds moge-
lijk is en (2) wordt verankerd dat de rechter in dat geval de 
ruimte heeft om van de algemene regeling af te wijken. Dat 
doet niet alleen recht aan het werk van de massaschade 
regelende rechter, maar geeft ook een basis aan de ontwikke-
ling – binnen het algemene kader – van een bijzonder massa-
schadevergoedingsrecht.”30 Hij pleit voor een bijzonder massa-
schadevergoedingsrecht dat is ingebed in afdeling 6.1.10 
BW, maar daarvan in voorkomende gevallen mag afwijken.

In haar proefschrift uit 2007 gaat Tzankova een stap ver-
der dan wat zij “maatwerk op macroniveau” noemt: “Mijn 
standpunt (…) is dat een adequate afwikkeling van substan-
tiële massaschade en het beginsel van partijautonomie (…) 
onverenigbaar zijn.”31Is dat erg? Nee, antwoordt zij, ener-
zijds omdat dat beginsel in werkelijkheid lang niet altijd 
een uitkomst op maat oplevert, en anderzijds juist omdat 
door dat beginsel te relativeren het doel wordt bereikt dat 
daarmee gediend is: het verwezenlijken van individuele 
materiële rechten en bevoegdheden. Dat vergt het “per con-
creet schadegeval zoeken naar een zo optimaal mogelijke 
differentiatie binnen de groep die recht doet aan de ver-
schillende belangen van de verschillende soorten schade-
lijders”.32 

29 Tzankova, a.w., p. 138.
30 Zie T. Hartlief, ‘Massaschade en de regelende rechter’, NJB 2017/40, p. 2138. 
31 Tzankovo, a.w., p. 141.
32 Tzankova, a.w., p. 138.
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De kunst is “to treat things in common and to distinguish 
the indistinguishable”.33Dat vergt een manier van denken 
die wij in het recht niet gewend zijn, zo schrijft zij.34Die “an-
dere manier van denken” kan wat mij betreft worden ge-
karakteriseerd als een aanvulling op het denken in termen 
van corrigerende rechtvaardigheid met overwegingen van 
distributieve rechtvaardigheid, zoals hiervoor omschreven. 
Daaraan is het vervolg van deze bijdrage gewijd. 

3. Voorbij corrigerende rechtvaardigheid; de 
WCAM-praktijk als verdelingsvraagstuk

Om meer zicht te krijgen op die distributieve overwegingen 
wordt in deze paragraaf de “damage scheduling” onder de 
WCAM nader onderzocht. De uitspraken van het Hof Am-
sterdam dat belast is met de verbindendverklaring van 
overeengekomen regelingen op grond van de WCAM laten 
zien dat “damage scheduling” hier bij uitstek een verde-
lingsvraagstuk is, dat wordt opgelost op grond van over-
wegingen van distributieve (verdelende) rechtvaardigheid. 
Onderzoek van die uitspraken kan dan ook inzicht bieden 
in de typen distributieve overwegingen die een rol spelen. 
In het onderstaande overzicht worden vijf soorten distri-
butieve overwegingen onderscheiden en toegelicht aan de 
hand van de WCAM-jurisprudentie van dit hof, te weten de 
toegang tot de kring van gerechtigden (zie paragraaf 3.1), 
de verdeelsleutel (zie paragraaf 3.2), de categorisering van 
de benadeelden (zie paragraaf 3.3), de redelijkheid van de 
schadevergoeding (zie paragraaf 3.4) en de vergelijking met 
andere compensatieschema’s (zie paragraaf 3.5). Vooraf zij 
opgemerkt dat dit een onderscheiding is maar niet altijd 
een scheiding, dat wil zeggen, dat deze typen overwegingen 
kunnen overlappen. Zo worden vergelijkbare verdelings-
vragen soms onder het kopje “verdeelsleutel” besproken, 
en soms onder het kopje “categorisering”. Toch is de insteek 
een andere, en daarmee is het onderscheid gerechtvaardigd.

3.1 De toegang 
Het eerste type distributieve overweging betreft de toegang 
tot de regeling: wie is ‘in’, wie is ‘out’? wie mag meedelen, 
wie niet? Deze vraag speelde in de eerste WCAM-zaak: de 
(eerste) DES-zaak.35 Het verzoek betrof de verbindendver-
klaring van de regeling die was overeengekomen door de 
Stichting DES Centrum en een aantal producenten en ver-
zekeraars. In de regeling waren de benadeelden in verschil-
lende categorieën ingedeeld op grond van de ernst van hun 
aandoening en de waarschijnlijkheid dat die het gevolg was 
van het gebruik van het geneesmiddel DES (het attributief 
risico). In de procedure werd verweer gevoerd door derden 
die geen deel uitmaakten van de regeling, maar die door 
DES benadeeld waren of zich benadeeld voelden. Het betrof 
in het bijzonder benadeelden die (1) in het kader van de be-
handeling van hemofilie aan DES waren blootgesteld (en 
niet in het kader van zwangerschap), (2) als rechtsopvolger 

33 Tzankova, a.w., p. 140. 
34 Tzankova, a.w., p. 140. 
35 Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2006, ECLI:GHAMS:2006:AX6440 (DES I).

van een DES-moeder waren uitgesloten, (3) door een (mede) 
door DES veroorzaakte vroeggeboorte een verhoogde kans 
op schade hadden geleden, en (4) door de blootstelling aan 
DES aan een exceptionele ziekte waren komen te lijden. Het 
verweer had dus betrekking op de vraag of deze en ver-
gelijkbare personen toegang hadden tot de regeling, met 
andere woorden, of de kring van uitkeringsgerechtigden 
moest worden uitgebreid.

Het Hof verwierp de verweren. Voor het oordeel dat de 
Stichting onvoldoende representatief was zag het hof onvol-
doende grond (vgl. art. 7:907 lid 3 onder f BW). Voorts was 
het Hof van oordeel dat evenmin kon worden gezegd dat 
deze (en vergelijkbare) personen niet in redelijkheid van de 
regeling hadden kunnen worden uitgesloten (op grond van 
art. 7:907 lid 4 BW). Hoewel de categorisering was geba-
seerd op overwegingen van corrigerende rechtvaardigheid 
(de ernst van de aandoening en het attributieve risico), ver-
wierp het Hof de verweren op grond van overwegingen van 
distributieve rechtvaardigheid. Het Hof overwoog onder 
meer dat het geen aanleiding zag om de regeling open te 
breken omdat de spoeling voor de anderen daarmee dun-
ner zou kunnen worden, met als processuele consequentie 
dat zij zich daarover zouden moeten kunnen uitlaten (met 
alle consequenties van dien voor de duur en de kosten van 
de procedure).36 Evenmin zag het Hof een mogelijkheid om 
in de onderscheiden categorieën ruimte te maken voor de 
individuele omstandigheden van het geval.37 Het verzoek 
om een hardheidsclausule te introduceren werd door het 
Hof verworpen op de grond dat daar waarschijnlijk op grote 
schaal een beroep op zou worden gedaan, hetgeen zou lei-
den tot hogere uitvoeringslasten en hogere vergoedingen 
in individuele gevallen, wat weer zou drukken op de ver-
deling van de financiële middelen.38 De slotsom was dat de 
verzochte toegang werd geweigerd en dat de regeling ver-
bindend werd verklaard. 

Daarmee was de druk om de kring van uitkeringsgerech-
tigden uit te breiden niet van tafel. Jaren later werd een 
nieuwe regeling aan het Hof voorgelegd (DES II), ditmaal tot 
vergoeding van de schade die (kort gezegd) door vroegge-
boorte is ontstaan bij kleinkinderen van vrouwen die des-
tijds DES hebben gebruikt.39 De relatie tussen het gebruik 
van DES en de handicaps van de kleinkinderen was com-
plex en indirect; in feite betrof het dubbele kansschade. De 
vroeggeboorte van de benadeelden was mogelijk maar niet 
noodzakelijk een gevolg van het DES-gebruik, en de han-
dicaps waren mogelijk maar niet noodzakelijk een gevolg 
van de vroeggeboorte. Daarom was in de regeling gekozen 
de vergoeding te beperken tot de vroeggeboortehandicaps 
waarvan het indirecte causale verband met DES-gebruik 
medisch vrij algemeen werd aanvaard (zoals gehoorschade, 
schade aan het gezichtsvermogen, cognitieve stoornissen, 
neuromotorische schade en epilepsie). Die keuze werd 

36 R.o. 5.21.
37 R.o. 5.22.
38 R.o. 5.23. 
39 Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2371 (DES II).
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aangevochten door een van de belanghebbenden die stelde 
dat ook andere minderjarige kinderen de nadelige gevolgen 
van hun vroeggeboorte ondervinden en daarom eveneens 
aanspraak zouden moeten kunnen maken op de regeling. 
Het Hof verwierp dit beroep, overwegende dat de wense-
lijkheid van een regeling voor de kleinkinderen al bij de 
eerste DES-regeling aan de orde was en dat door een finan-
cieel overschot deze tweede regeling mogelijk is geworden. 
Hoewel het Hof zijn begrip uitspreekt voor de teleurstelling 
dat andermaal een groep is uitgesloten overweegt het dat 
de regeling het resultaat is van onderhandelingen en dat de 
gemaakte keuzes niet onbegrijpelijk zijn, gelet op de aard 
en de complexiteit van de problematiek. Ook deze tweede 
regeling werd derhalve verbindend verklaard, waarmee het 
debat over de toegang tot de kring van gerechtigden (en 
daarmee de verdeling van overeengekomen compensatie) 
definitief werd beslecht.

3.2 De verdeelsleutel
Wanneer de kring van gerechtigden is afgebakend, rijst 
de vraag naar de onderlinge verdeling. Wie krijgt wat, en 
op welke gronden? De verdeelsleutel was onderwerp van 
debat in de Vie d’Or-zaak en in de Fortis/Ageas-zaak. In de 
Vie d’Or-zaak betrof het de vergoeding van de schade die 
de (oud-)polishouders hadden geleden door de inkorting op 
hun rechten uit de verzekeringsovereenkomst met de in-
middels failliete levensverzekeringsmaatschappij Vie d’Or, 
zoals die tot uiting kwam in hun deelnamerechten in haar 
rechtsopvolger.40 De regeling behelsde een verdeelsleutel 
die neerkomt op een (evenredige) verdeling van de beschik-
bare middelen naar rato van de omvang van de aanspraken 
van de gerechtigden. Het Hof accordeerde deze verdeling.

In de Fortis/Ageas-zaak voorzag de overeengekomen re-
geling aanvankelijk juist in een doorbreking van de even-
redige verdeling, doordat voor de actieve gerechtigden 
was voorzien in een hogere schadevergoeding dan voor 
de niet-actieve gerechtigden (zij die zich wel/niet hadden 
aangesloten bij een belangenbehartiger die een procedure 
had aangespannen tegen Fortis/Ageas). De ratio daarvan 
was dat zonder de eerste groep benadeelden de overeen-
komst niet tot stand zou zijn gekomen. De laatsten werden 
in zoverre beschouwd als ‘freeriders’. Daartegen werd het 
verweer gevoerd dat voor het aldus gemaakte onderscheid 
tussen twee categorieën aandeelhouders geen toereikende 
rechtvaardiging bestaat. Het Hof honoreerde dit verweer 
en oordeelde dat het gemaakte onderscheid bij gebreke aan 
een objectieve rechtvaardiging een schending oplevert van 
het beginsel van de “paritas creditorum” (gelijkheid van de 
schuldeisers).41 Na aanpassing van de overeengekomen re-
geling werd die uiteindelijk alsnog verbindend verklaard, 
waaruit blijkt hoe nauw het komt bij een relativering van 

40 Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2717 (Vie 
d’Or).

41 Gerechtshof Amsterdam 16 juni 2017, ECLI:GHAMS:2017:2257 (Fortis/
Ageas).

de evenredigheid die de kern vormt van distributieve recht-
vaardigheid.42

3.3 De categorisering van de benadeelden
Het derde type distributieve overwegingen betreft de inde-
ling van de benadeelden in onderscheiden categorieën. Zo 
werd in de DSB-regeling onderscheid gemaakt tussen de 
klanten die wel, en de klanten die niet tijdig zouden hebben 
geklaagd. Het Hof ging niet akkoord met deze ongelijke be-
handeling van de benadeelden en vond daarvoor geen ob-
jectieve rechtvaardiging in de klachtplicht.43 Ook het in de 
regeling gemaakte onderscheid tussen verschillende soor-
ten kopers van koopsompolissen vond geen genade in de 
ogen van het Hof. Pas na aanpassing van de regeling op deze 
en andere onderdelen werd deze verbindend verklaard.44

In de Duisenberg-regeling die het sluitstuk van de Dexia-
zaak vormde, werd eveneens onderscheid gemaakt tussen 
verschillende categorieën benadeelden.45 De regeling zag 
op een vergoeding voor de restschulden waarmee de be-
nadeelden achterbleven, maar maakte onderscheid naar 
gelang de aard van het product (een aflossingsproduct dan 
wel een restschuldproduct) en een eventueel beroep van 
de benadeelde op de vernietigingsgrond van art. 1:88 en 
89 BW (met beroep een hogere vergoeding dan zonder zo-
danig beroep). In combinatie leidde dit tot vier categorieën 
benadeelden die respectievelijk 100%, 66,67%, 10% dan wel 
in het geheel niets vergoed kregen. Het Hof oordeelde dat 
deze categorisering gerechtvaardigd was en verklaarde de 
regeling verbindend. De categorisering van de benadeelden 
is ook hier een kwestie van de – in het licht van de gehan-
teerde maatstaven – evenredige verdeling van de beschik-
bare middelen en dus van distributieve rechtvaardigheid. 
De beslissing van het hof was dat derhalve ook.

3.4 De redelijkheid van de vergoeding 
Ingevolge art. 7:907 lid 3, aanhef en onder b, BW moet het 
Hof het verzoek tot verbindendverklaring van de overeen-
gekomen regeling afwijzen indien de hoogte van de toe-
gekende vergoedingen niet redelijk is, mede gelet op de 
omvang van de schade, de eenvoud en snelheid waarmee 
vergoedingen kunnen worden verkregen en de mogelijke 
oorzaken van de schade. Deze bepaling vormt de kern van 
de WCAM-regeling en verwijst niet uitsluitend naar de om-
vang van de schade (zoals corrigerende rechtvaardigheid 
zou meebrengen), maar ook naar andere factoren. De eerst-
genoemde is de eenvoud en snelheid waarmee de vergoe-
dingen verkregen kunnen worden. Deze omstandigheid 
vormt natuurlijk het bestaansrecht van massaschaderege-
lingen die er immers op gericht zijn zo effectief en efficiënt 
mogelijk de benadeelden van schadevergoeding te voorzien. 

42 Gerechtshof Amsterdam 13 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2422 (Fortis/
Ageas). 

43 Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1690 (DSB).
44 Gerechtshof Amsterdam 4 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4560 

(DSB).
45 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, ECLI:GHAMS:2007:AZ7033 

(Dexia).
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Maar dat betekent tegelijkertijd dat we juist bij de afwik-
keling van massaschade een al te strikte onderscheiding 
tussen de materieelrechtelijke en de procesrechtelijke as-
pecten van de schadevergoeding moeten relativeren.46 Zij 
hangen onverbrekelijk samen in die zin dat de procesrech-
telijke afwikkeling medebepalend is voor de redelijkheid 
van de schadevergoeding. In zijn redelijkheidstoets weegt 
het Hof de wijze waarop de vergoedingen kunnen worden 
verkregen dan ook uitdrukkelijk mee.47 Uiteindelijk is een 
gelijke verdeling onder de aanspraakgerechtigden daarmee 
meer gediend dan met een individuele afwikkeling volgens 
het beginsel van corrigerende rechtvaardigheid. 

De tweede factor die art. 7:907 lid 3, aanhef en onder b, 
BW noemt, zijn de mogelijke oorzaken van de schade. Deze 
passage verwijst niet alleen naar de waarschijnlijkheid dat 
de aandoening een gevolg is van het gebruik van DES (zoals 
dat in de DES I-uitspraak werd genoemd), maar ook naar de 
onzekerheid over de uitkomst van individuele procedures 
(waarin het causale verband tussen onrechtmatige daad en 
schade moet komen vast te staan). Voor de individuele ge-
rechtigde impliceert dit dat hij of zij de keuze heeft tussen 
een individuele procedure met alle kansen, risico’s en on-
zekerheden van dien, of de weg van een zekere en bepaalde 
collectieve aanspraak.48 Die keuze kan het karakter hebben 
van een “trade-off” tussen de zekerheid van een vaste som 
en finale kwijting tegenover de onzekerheid van een indi-
viduele procedure. Op collectief niveau garandeert deze si-
tuatie dat de overeenkomst wordt uitonderhandeld “in the 
shadow of the law”.49 Dat impliceert dat er een discrepantie 
kan zijn tussen het aandeel in de regeling en de individuele 
rechten; een redelijke vergoeding weerspiegelt niet per se 
de symmetrie tussen schade en herstel die kenmerkend is 
voor corrigerende rechtvaardigheid. Dat is een belangrijk 
element van distributieve rechtvaardigheid.50 

3.5 Een vergelijking van de vergoeding
Afzonderlijke vermelding verdienen overwegingen van dis-
tributieve aard die comparatief zijn; de vergelijking met 
andere compensatieschema’s voor dezelfde of vergelijkbare 
schade.51 Voor de redelijkheid van de overeengekomen scha-
devergoeding hechtte het Hof in de Shell-zaak waarde aan 
bijvoorbeeld de omstandigheid dat de vergoeding (volgens 
deskundigen) ruimhartiger is dan waarop in de Verenigde 

46 Wie alleen naar het materiële recht kijkt, ziet gemakkelijk over het hoofd 
dat een individuele afwikkeling tot vertraging en daarmee tot nieuwe on-
gelijkheden leidt (zie paragraaf 2).

47 Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, 
ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2717 (Vie d’Or), r.o. 4.15.

48 Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 15 juli 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ2691 
(Vedior), r.o. 4.15: “Het is op zijn best onzeker of in een eventueel rechtsgeding 
(al dan niet op de voet van art. 3:305a BW) aan hen een hogere schadevergoe-
ding zou worden toegekend.”

49 Weber en Van Boom, a.w., p. 72.
50 De schrijvers die ik hiervoor in paragraaf 2 heb besproken, vinden vooral 

dit distributieve kenmerk van de afwikkeling van massaschade proble-
matisch, als die niet op de instemming van de gerechtigde berust. Ik kom 
hierop terug (zie paragraaf 5). 

51 Voor de betekenis van een comparatieve benadering bij vragen van distri-
butieve rechtvaardigheid verwijs ik naar Amartya Sen, The idea of justice, 
London: Allan Lane 2009.

Staten mocht worden gerekend in vergelijkbare zaken.52 
Omgekeerd oordeelde het Hof in de Converium-zaak dat een 
lagere vergoeding dan in de Verenigde Staten was overeen-
gekomen niet ongerechtvaardigd is, gelet op het verschil in 
juridische positie.53 Dergelijke vergelijkingen demonstreren 
dat de beoordeling van de distributieve rechtvaardigheid 
van de overeengekomen regeling zich uitstrekt tot andere 
compensatieregelingen in dezelfde of vergelijkbare zaken. 
Dat past minder goed in de logica van inbreuk en herstel, 
kortom in de logica van corrigerende rechtvaardigheid. 

4. Beginselen van distributieve 
rechtvaardigheid

Uit de analyse in de vorige paragraaf blijkt dat bij de afwik-
keling van massaschade noties van materiële rechtvaardig-
heid, procedurele rechtvaardigheid en de effectiviteit en 
efficiency van de afwikkeling een rol spelen.54 Waar het de 
in het geding zijnde materiële rechtvaardigheid betreft is de 
notie van corrigerende rechtvaardigheid nog steeds onmis-
baar, ook wanneer het massaschade betreft. Ook dan spelen 
overwegingen als de aard en de ernst van de onrechtma-
tige inbreuk, de aard en de ernst van de gevolgen, eventuele 
“eigen schuld” van de benadeelden en andere soortgelijke 
overwegingen. Maar door de gelijktijdige afwikkeling van 
grote hoeveelheden vorderingen komen daar nog ander-
soortige overwegingen bij. 

We zouden het ook zo kunnen zeggen; voor de vestiging van 
aansprakelijkheid blijft de gedachte van corrigerende recht-
vaardigheid van belang,55 maar voor (de vaststelling van) de 
omvang van de aansprakelijkheid komen daar in het geval 
van een collectieve afwikkeling van massaschade over-
wegingen van distributieve rechtvaardigheid bij. Wat dit 
zo lastig maakt is dat deze overwegingen de corrigerende 
rechtvaardigheid niet zonder meer aanvullen, maar de door 
corrigerende rechtvaardigheid (op individueel niveau) ver-
eiste symmetrie van inbreuk en herstel kunnen relativeren, 
in die zin dat zij mogelijk een schadevergoeding rechtvaar-
digen die niet (precies) overeenstemt met wat die symme-
trie vereist (de schadevergoeding kan (iets) hoger of (iets) 
lager uitvallen). “Aggregation will lead to averaging”, zegt 
men wel.56 Dit is een precisering van wat Hartlief bedoelde 
met een massaschadevergoedingsrecht dat in afdeling 6.1.10 
BW is ingebed, maar daarvan in voorkomende gevallen kan 
afwijken (zie paragraaf 2). 

52 Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI5744 
(Shell).

53 Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1026 
(Converium).

54 Zie Franziska Weber en Willem H. van Boom, ‘Dutch Treat: the Dutch Col-
lective Settlement of Mass Damages Act (WCAM 2005)’, https://ssrn.com/
abstract=1872363, p. 70. 

55 De vereiste relatie tussen inbreuk en herstel blijft bestaan: de inbreuk 
rechtvaardigt het herstel en tussen het herstel en de inbreuk wordt op col-
lectief niveau gestreefd naar een symmetrische relatie. Dit is niet wezen-
lijk anders in geval van een regeling (zoals in de WCAM-zaken), zij het dat 
de symmetrie daar niet altijd gerealiseerd wordt.

56 David Rosenberg, Class Actions for Mass Torts: Doing Individual Justice by 
Collective Means, Indiana Law Journal, Volume 62, Issue, p. 214.
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Om dit distributieve element van de begroting en afwik-
keling van massaschade beter in beeld te krijgen, kan het 
nuttig zijn te rade te gaan bij de literatuur over distributieve 
rechtvaardigheid. Distributieve rechtvaardigheid betreft 
een eerlijke verdeling van beschikbare middelen over de 
aanspraakgerechtigden.57 Voor de verdeling van schaarse 
middelen in een politieke gemeenschap formuleert Ronald 
Dworkin twee principes die ook bij de verdeling van aan-
spraken op een gemeenschappelijk fonds van belang zijn (en 
die ik dus naar analogie toepas): het principe van gelijk be-
lang en het principe van eigen verantwoordelijkheid.58

Het principe van gelijk belang (“the principle of equal impor-
tance”) houdt in dat iedere vordering even belangrijk is en 
dat de verdeling daarom zonder aanzien des persoons dient 
te gebeuren, met andere woorden, op objectieve gronden 
moet berusten (welke dat dan ook zijn). Indien dit principe 
niet wordt nageleefd is de verdeling oneerlijk of, erger nog, 
arbitrair. Voor de begroting van individuele schade geldt 
natuurlijk dat deze op objectieve gronden dient te berusten 
(art. 6:97 BW), zelfs indien daarvoor een harde grondslag 
ontbreekt (art. 6:106 BW). Voor collectieve schade is dat 
niet anders, zowel in het geval dezelfde grondslag geldt voor 
iedere vordering, als in het geval verschillende categorieën 
gerechtigden worden onderscheiden. Hierboven bleek al dat 
het Hof in WCAM-zaken onderzoekt of de verdeelsleutel be-
rust op evenredigheid dan wel – indien onderscheid wordt 
gemaakt – voor de afwijking daarvan een objectieve recht-
vaardiging bestaat (zie paragraaf 3). De objectieve begroting 
van iedere vordering is dus een noodzakelijke voorwaarde 
voor een eerlijke verdeling, maar het is geen voldoende 
voorwaarde. Dat brengt ons op het volgende principe.

Het principe van eigen verantwoordelijkheid (“the principle 
of special responsibility”) houdt in dat – ofschoon vanuit 
objectief gezichtspunt iedere vordering even belangrijk 
is – vanuit het subjectieve perspectief van de gerechtigde 
hij of zij een speciale verantwoordelijkheid heeft voor zijn of 
haar eigen vordering. In de kern betreft het hier het autono-
miebeginsel en de daarmee voor de benadeelde verbonden 
keuzevrijheid. Een van de moeilijkste vragen bij massa-
schade is of een afwijking tussen het aandeel in het collec-
tief en de individuele aanspraak gerechtvaardigd is (in die 
zin dat de eerste (iets) hoger of (iets) lager is dan de laatste). 
Het meest voor de hand liggende antwoord luidt: ja, indien 
dat op de keuze van de gerechtigde berust. Dat verklaart 
de “opt-out” mogelijkheid die de WCAM en de schikking 
tussen de exclusieve belangenbehartiger en de gedaagde 
onder de WAMCA de gerechtigde bieden. Dat verklaart ook 
dat de rechtvaardiging van een collectieve afwikkeling 
onder de WAMCA minder vanzelfsprekend is indien de “da-
mage scheduling” (louter) op het oordeel van de rechter be-
rust (zonder dat daaraan overeenstemming tussen partijen 
ten grondslag ligt, zie verder paragraaf 5). 

57 Zie noot 15.
58 Ronald Dworkin, Sovereign virtue, the Theory and Practice of Equality, Har-

vard University Press: Cambridge, Massachusetts, London, England 2000, 
p. 5.

5. Distributieve rechtvaardigheid bij de 
begroting van massaschade

Hiervoor bleek dat de verbindendverklaring van een overeen-
komst die de vergoeding van massaschade regelt in feite een ver-
delingsvraagstuk is en daarom mede op overwegingen van distri-
butieve rechtvaardigheid berust (paragraaf 3). Dat roept de vraag 
op of dit specifiek geldt voor de context van de WCAM – waarbij 
een overeengekomen vergoeding wordt verdeeld over de bena-
deelden – of dat dit ook buiten die context relevant is. Ik denk 
dat het laatste het geval is, omdat distributieve overwegingen in 
minstens twee andere contexten aan de orde zijn.59

In de eerste plaats spelen distributieve overwegingen in de 
WAMCA-zaken waarin vergoeding van de schade van een 
groep benadeelden wordt gevorderd (art. 1018i Rv). In het 
bijzonder in de gevallen waarin geen voorstel voor een col-
lectieve schadeafwikkeling in de zin van art. 1018i lid 1 Rv 
is gedaan, zullen de beslissingen van de rechter distributieve 
overwegingen behelzen, zowel bij de omvang en de indeling 
van de groep benadeelden (zijn de benadeelden adequaat 
vertegenwoordigd, zowel in de procedure als in de verdeling? 
Op welke maatstaven berust de indeling in categorieën?) als 
bij de hoogte van de vergoeding die aan de verschillende 
groepen wordt toebedeeld (hoe is de relatieve verhouding 
van de vergoeding voor de verschillende groepen? Hoe wordt 
de schade binnen een groep “gemiddeld”?).60Zodra er (meer) 
jurisprudentie over de WAMCA beschikbaar is zullen deze 
vragen nader kunnen worden onderzocht, zoals hiervoor met 
betrekking tot de WCAM-jurisprudentie is gedaan. 

Voorts moeten we ook niet over het hoofd zien dat bij de 
afwikkeling van massaschade in (talloze) individuele pro-
cedures vaak distributieve overwegingen spelen (zij het 
soms impliciet). Uit de literatuur kennen we het vraagstuk 
van de toegang tot schadevergoeding (problematisch bij 
strooischade61) en de gelijkheid van partijen (problema-
tisch bij een “one-shotter” tegenover een “repeat-player”62). 

59 De Urgenda-zaak illustreert dat distributieve overwegingen ook buiten 
de context van schadebegroting een rol spelen. In de kern gaat het in 
die zaak om de internationale verdeling van de kosten van voorzorgs-
maatregelen. Dit speelt met name in de context van het (causale) ver-
weer van de Staat dat hij uitsluitend verantwoordelijk is voor een zeer 
klein deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat ver-
weer wordt in alle instanties verworpen, waarbij ook overwegingen 
van distributieve aard worden gebruikt (zie Rb. Den Haag 24 juni 2015, 
ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, r.o. 4.79, Gerechtshof Den Haag 9 oktober 
2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, r.o. 61-64, en Hoge Raad 20 december 
2019, ECLI:NL:HR:2019:2006, r.o. 5.6.1-5.6.8).

60 Ik ga hier niet in op de statistische methoden om schade binnen een groep 
of categorie benadeelden te “middelen” (zie daarvoor Bavli, Hillel J. 2017. 
Improving the Accuracy of Civil Damage Awards With Claim Aggregation. 
Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sci-
ences, https://dash.harvard.edu/handle/1/41142054). 

61 Waarbij voor ieder van de benadeelden de schade te gering is om een pro-
cedure te beginnen en de veroorzaker van substantiële maatschappelijke 
schade daardoor de dans ontspringt. 

62 David Rosenberg, a.w. p. 564: “Because defendant firms are in a position to 
spread the litigation costs over the entire class of mass accident claims, while 
plaintiffs, being deprived of the economies of scale afforded by class actions, 
can not, the result will usually be that the firms will escape the full loss they 
have caused and, after deducting their attorneys' shares, the victims will re-
ceive a relatively small proportion of any recovery as compensation.”
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In feite spelen bij de afwikkeling van massaschade distri-
butieve overwegingen altijd een rol, en niet uitsluitend bij 
de verbindendverklaring van een regeling onder de WCAM. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat zij in het bijzonder in het 
oog springen bij de begroting van massaschade door een ca-
tegorisering van de benadeelden en de vaststelling van een 
schadevergoeding per categorie.63 Juist in die gevallen zijn 
de werking en het nut van de onderscheiden beginselen van 
distributieve rechtvaardigheid zichtbaar. 

Om dat te illustreren keer ik terug naar de uitspraak van het 
Hof Arnhem-Leeuwarden over bevingsschade in Groningen 
waarmee ik begon (paragraaf 1). Wij zagen dat het Hof twee 
(gedeeltelijk overlappende) categorieën benadeelden onder-
scheidde: (1) de bewoners bij wie minimaal eenmaal fysieke 
schade aan de woning is vastgesteld, en (2) de bewoners 
bij wie minimaal tweemaal fysieke schade aan de woning 
is vastgesteld. Voor deze indeling heeft het Hof aansluiting 
gezocht bij de onderzoeksresultaten van “Gronings Perspec-
tief”, waaruit blijkt dat bewoners met fysieke schade aan de 
woning doorgaans meer hinder van de aardbevingen onder-
vinden, en dat dit in versterkte mate geldt voor de bewoners 
die tweemaal of vaker fysieke schade hebben geleden. Deze 
objectieve basis in de feiten impliceert een gelijke behande-
ling van de benadeelden, althans een categorisering volgens 
objectieve maatstaven. Daarmee heeft het Hof toepassing 
gegeven aan het hiervoor genoemde principe van gelijk be-
lang (zie paragraaf 4). 

Maar hoe zit het met het principe van eigen verantwoor-
delijkheid van de benadeelden? De beslissing van het Hof 
berust niet op een door partijen overeengekomen rege-
ling, noch was er een mogelijkheid voor “opt-out” voor de 
benadeelden. Niettemin behelst de beslissing van het Hof 
niet alleen een aggregatie van de benadeelden, zij zal ook 
op een “middeling” van de (immateriële) schadevergoe-
ding berusten (“aggregation will lead to averaging”). Het 
Hof zelf zoekt de rechtvaardiging voor zijn beslissing in de 
noodzaak om de procedure hanteerbaar te houden (gelet op 
de aantallen schadegevallen door bevingsschade – in deze 
zaak 127 eisers, in een volgende zaak meer dan 5000 – en in 
de beperkte capaciteit van de Rechtspraak). Daartoe heeft 
het aansluiting gezocht bij gemeenschappelijke kenmerken 
van de benadeelden die hun aanspraak op schadevergoe-
ding rechtvaardigen. Met deze legitimatie loopt de beslis-
sing vooruit op de mogelijkheden voor een collectieve scha-
devergoeding die de WAMCA biedt. 

Heeft het Hof daarmee het beginsel van eigen verantwoor-
delijkheid geschonden? Die conclusie zou voorbarig zijn.64 In 
de eerste plaats hebben de individuele benadeelden zich bij 

63 In die gevallen zijn niettemin “best practices” voorhanden om partijen te 
stimuleren om tot een regeling te komen (zie daarover Kenneth S. Abra-
ham en Glen O. Robinson, Aggregative Valuation of Mass Tort Claims,
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4075&context=lcp). 

64 Zie Bruce Hay, David Rosenberg, The individual justice of averaging, https://
www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/285.pdf (met verdere 
verwijzingen naar rechtseconomische literatuur). 

deze procedure aangesloten, hetgeen het principe van eigen 
verantwoordelijkheid uitdrukt.65 Voorts zou de gedachte 
dat een door de rechter opgelegde regeling per definitie een 
schending van de autonomie van de individuele benadeelde 
oplevert, het resultaat van een perspectief ex post facto zijn 
(nadat de keuze is gemaakt), en bovendien op de veronder-
stelling berusten dat de benadeelde een gegarandeerde (ho-
gere) individuele aanspraak heeft. In dat geval is die bena-
deelde slechter af met een opgelegde compensatieregeling 
waarin zijn individuele aanspraak is “gemiddeld” (al dan 
niet binnen een categorie). Maar de werkelijkheid is anders. 
In de situatie vóórdat is gekozen (ex ante) – de beslissings-
situatie waarin autonomie wordt uitgeoefend – weet de be-
nadeelde immers niet of zij een sterke dan wel een minder 
sterke zaak heeft.66

In die onzekere situatie heeft zij niettemin goede redenen 
om te kiezen voor een collectieve afwikkeling waarbij de 
vergoeding een gemiddelde is (al dan niet binnen een ca-
tegorie). Die redenen zijn dat zowel het procesrisico als de 
proceskosten groter kunnen zijn bij een individuele pro-
cedure dan bij een collectieve afwikkeling. In die situatie 
wegen derhalve de voordelen van een collectieve schadere-
geling zwaarder dan de nadelen. Daarom zouden de bena-
deelden in die situatie een rationele keuze maken voor een 
collectieve schaderegeling. De beste manier om die voor-
keur te realiseren is een door de rechter opgelegde collec-
tieve regeling waaraan geen benadeelden zich kunnen ont-
trekken.67 De paradoxale conclusie is dat de autonomie van 
de benadeelden in die situatie het beste gediend is met een 
door de rechter verplicht opgelegde collectieve regeling.68 
Daarin schuilt de legitimatie van een door de rechter op-
gelegde compensatieregeling die niet op een door partijen 
overeengekomen regeling berust. In deze redenering is het 
dus een misverstand om een collectieve regeling zonder de 
alternatieve mogelijkheid van een individuele procedure 
zonder meer af te wijzen op de grond dat zij een schending 
van de autonomie van de benadeelden zou opleveren.69

65 Onder de WAMCA bestaat de mogelijkheid van “opt-out”.
66 Vergelijk de “veil of ignorance” van Rawls: de onzekerheid over hun toe-

komstige maatschappelijke positie waarachter de leden van een politieke 
gemeenschap kiezen voor principes van (distributieve) rechtvaardigheid 
(John Rawls, A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press 1971, 
p. 136-142).

67 Wanneer de benadeelden die een sterke claim denken te hebben de voor-
keur geven aan een individuele procedure blijven de zwakkere claims 
achter en wordt de regeling als geheel minder gunstig voor de benadeel-
den. 

68 Hay en Rosenberg, a.w., p. 3: “We believe this analysis has the effect of 
lifting the “burden of proof” regarding the use of compulsory averaging 
techniques in litigation. In prevailing discourse there is a sort of presump-
tion against compulsory averaging across cases: because it is assumed to 
infringe litigant autonomy, compulsory averaging should be avoided un-
less strong countervailing reasons (such as limited resources) make it ne-
cessary. Our argument suggests that this position is unwarranted; values 
of individual justice may counsel in favor rather than against compulsory 
averaging. As a result, courts should arguably have greater leeway than 
they have previously been granted to experiment with compulsory aver-
aging methods.”

69 Zoals US Supreme Court heeft geoordeeld in de Amchem-zaak (Amchem 
Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591 (1997)).
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6. Conclusies

In deze bijdrage is de begroting van massaschade onder-
zocht. De onderzoeksvraag was: welke soort overwegingen 
en beginselen zijn van belang bij de begroting en de af-
wikkeling van massaschade? Het uitgangspunt vormde de 
observatie dat de bestaande literatuur (zoveel mogelijk) 
vasthoudt aan de notie van corrigerende rechtvaardigheid, 
zoals die vorm krijgt in individuele procedures waarin af-
deling 6.1.10 BW wordt toegepast. Indien het de begroting 
van massaschade betreft wordt bij voorkeur “maatwerk op 
macroniveau” bepleit (zie paragraaf 2). Dat neemt evenwel 
niet weg dat er een spanning bestaat tussen de individu-
alistische uitgangspunten van het schadevergoedingsrecht 
en de effectiviteit en efficiency van een collectieve afwik-
keling van massaschade. Die spanning wordt in de WCAM 
opgelost door het (door de rechter te toetsen) vereiste dat 
de overeengekomen schadevergoeding redelijk moet zijn 
(art. 1018i Rv). Daaruit volgt al dat de schadevergoeding 
voor iedere individuele benadeelde kan en mag afwijken 
van de schadevergoeding waarop zij individueel aanspraak 
kan maken (of had of zou kunnen maken). “Aggregation will 
lead to averaging”, zagen wij hierboven al. 

Vervolgens heb ik de overwegingen van het Gerechtshof 
Amsterdam in WCAM-zaken onderzocht. Uit die ana-
lyse bleek dat het in die zaken niet (uitsluitend) meer 
gaat om de onrechtmatige inbreuk en het proportionele 
herstel – hoewel die kwesties op de achtergrond een rol 
(blijven) spelen – maar dat “damage scheduling” vooral een 
verdelingsvraagstuk is (geworden). Dat betekent dat naast 
de notie van corrigerende rechtvaardigheid ook die van 
distributieve rechtvaardigheid relevant is. Daarmee wordt 
een heel nieuw discours geopend – een “nieuwe manier van 
denken”, zoals Tzankova schreef (zie paragraaf 2) – waaraan 
wij in het privaatrecht nog erg niet gewend zijn. Dan kan 
het nuttig zijn om elders ons licht op te steken. Aan de theo-
rievorming over distributieve rechtvaardigheid heb ik twee 
beginselen van distributieve rechtvaardigheid ontleend die 
ook voor ons doel relevant lijken: het principe van gelijk be-
lang, en het principe van eigen verantwoordelijkheid. Het 
eerstgenoemde beginsel brengt de objectieve vereisten van 
een eerlijke verdeling tot uitdrukking (gelijkheid volgens 
objectieve maatstaven). Het laatstgenoemde beginsel ver-
zekert dat het subjectieve perspectief van de individuele 
rechthebbende verzekerd is (de autonomie van de bena-
deelde). Op deze wijze kan de discussie over massaschade 
uit de ban van corrigerende rechtvaardigheid worden be-
vrijd. Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt dan ook: 
voor de begroting en de afwikkeling van massaschade zijn óók 
overwegingen en beginselen van distributieve rechtvaardig-
heid van belang. 

Wat schieten we hiermee op? Voor de theorievorming bete-
kent het een verruiming van het discours naar distributieve 
overwegingen als de toegang, de verdeelsleutel, de catego-
risering, de redelijkheid van de schadevergoeding en een 
vergelijking met andere compensatieschema’s. Daarnaast 

rijzen nieuwe vragen voor onderzoek, zoals die naar de 
doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht. In hoeverre 
zijn de doelstellingen van compensatie, genoegdoening en/
of preventie en handhaving gediend met een collectieve dan 
wel een individuele afwikkeling van de schade?70 Voor de 
praktijk van de begroting van massaschade zou het onder-
zoek naar deze vragen eveneens een nieuwe impuls kunnen 
opleveren. Hoe kan een overeengekomen of opgelegde 
schaderegeling worden gelegitimeerd? Wat mij betreft zijn 
de beide genoemde beginselen daarbij maatgevend, zodat 
een eerlijke verdeling van beperkte middelen kan worden 
gecombineerd met een autonome uitoefening van rechten 
door de benadeelden. Die autonomie mag evenwel niet 
worden vereenzelvigd met een verplicht vrij keuzerecht 
voor een individueel traject. Ook een door de rechter opge-
legde schaderegeling kan in het welbegrepen belang van de 
benadeelden zijn en aldus hun autonomie dienen.71 Alleen 
een eenzijdige focus op een gunstiger uitkomst van een hy-
pothetische individuele procedure houdt ons gevangen in 
de ban van de corrigerende rechtvaardigheid. Het Hof Arn-
hem-Leeuwarden lijkt dat goed te hebben begrepen in zijn 
uitspraak over de Groninger bevingsschade waarmee deze 
bijdrage opende en afsloot. 

70 Het valt op dat in de Amerikaanse literatuur veel meer belangstelling be-
staat voor dit onderwerp. Zie bijvoorbeeld het aangehaalde artikel van 
Rosenberg en ook Francis E. McGovern, Resolving Mature Mass Tort Liti-
gation, in: 69 Boston University Law Review 659 (1989).

71 Hierboven is daarvoor een rechtseconomische rechtvaardiging gegeven, 
maar ik denk dat ook een rechtsfilosofische legitimatie mogelijk is (langs 
de lijn van (een Kantiaanse notie van) autonomie als zelfbinding). 
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