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Aansprakelijkheid en welzijn1 
 
J.M. Barendrecht 
 
1 Hoe scoort het aansprakelijkheidsrecht? 
 
Drie jaar geleden maakten we ons zorgen over een claimcultuur. De discussie daarover 
werd gesmoord door een verstandige maar voorzichtige kabinetsnotitie. Het kabinet gaf 
toe eigenlijk te weinig informatie te hebben over het gebruik of eventuele misbruik van 
het aansprakelijkheidsrecht. Het waarschuwde voor toekenning van smartengeld aan 
nieuwe groepen, voor het mogelijk maken van ’punitive damages’ en voor extreme 
vormen van ’no cure no pay’. En het beval aan om verder te werken aan een eigen 
Europese rechtscultuur, lees: zonder Amerikaanse toestanden.2  

In de jaren sindsdien is het nodige veranderd. De letselschadeadvocatuur, die voor 
een aanzienlijk deel van de claims zorgt, is verder vercommercialiseerd en verhard. De 
financiële sector is een groeimarkt voor claims, die in toenemende mate worden afgedaan 
in Angelsaksische stijl, onder invloed van de cultuur die de Engelse kantoren 
meebrachten. De recessie en de daarmee samenhangende tegenvallende investerings- en 
beleggingsresultaten worden nu vertaald in claims, die in de komende jaren uit de pijplijn 
zullen komen. We hebben tenslotte twee rampen beleefd, en een nog grotere ramp op 
televisie gezien, die veiligheid hoog op de agenda hebben geplaatst. Nu wil het Kabinet 
grenzen stellen aan het verschaffen van veiligheid door de overheid en het compenseren 
van schade en voor die grenzen draagvlak creëren in de samenleving. Daarom is een 
algemene visie op het aansprakelijkheidsrecht nodig, waarin uitgangspunten worden 
geformuleerd die aansluiten bij de huidige maatschappelijke opvattingen.3  

Dit artikel probeert aan die discussie bij te dragen en een kader aan te reiken 
waarmee wij kunnen beoordelen hoe het aansprakelijkheidsrecht opereert.4 Zo'n 
evaluatiekader is nodig, want het aansprakelijkheidsrecht is te belangrijk geworden, de 
commerciële belangen van de degenen die er in werken zijn te groot geworden en het 
roept te veel kritiek en vragen op om zonder meer te blijven vertrouwen op het vermogen 
van dit systeem om zichzelf te reguleren. Incidentele aanpassingen, door de wetgever of 
door de Hoge Raad, dreigen te veel ad hoc te worden gedaan en hebben zulke grote 
gevolgen dat zij op een of andere manier moeten worden getoetst.5 Zoals zal blijken, 
concurreert het aansprakelijkheidsrecht bovendien met het strafrecht, het sociaal 
verzekeringsrecht en zelfs met andere maatschappelijke instituties, zoals controle door de 
media. Dat vereist keuzes en afstemming. 
 Alleen een algemene theorie, dat leidt al gauw tot te grote abstracties. Daarom zal 
ik twee categorieën schade als casestudies nemen: één modieuze, rampschade, en één 
veel minder modieuze, maar wel belangrijke: sluipende schade. Onder rampen versta ik 
massaschades die het gevolg zijn van plotselinge gebeurtenissen: Bijlmer, Enschedé, 
Volendam, Twin Towers, en misschien ook nog wel overstromingen en MKZ. 
Pathologie: veel slachtoffers, onverwachte gebeurtenis en zeer indringende media-

                                                
1 Een eerdere versie van deze bijdrage verscheen in het Nederlands Juristenblad 2002, p. 605 e.v. 

Met dank aan Willem van Boom, Rogier van Bijnen, Ivo Giesen, Jaap de Hullu, Ianika Tzankova, Jan 
Vranken en Wim Weterings voor hun commentaar.  

2 TK 26 630, nr 1 en de antwoorden van de Minister op vragen van de Kamer in nr. 2. 
3 Toelichting op Justitiebegroting 2002, TK 28000, nr. 2, p. 25. 
4 Faure & Hartlief 1999 verwijten het kabinet niet met zo’n kader te zijn gekomen.  
5 Zo ook Justitiebegroting 2002, TK 28000, nr. 2, p. 26. 
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aandacht. Daarnaast zet ik sluipende massaschades:6 asbest, DES, tabak en RSI, en 
misschien ook nog wel bodemverontreiniging. Pathologie: nog meer slachtoffers, een 
activiteit waarvan we pas later het gevaar ten volle zijn gaan beseffen en eindeloos 
slepende zaken, waarvan de televisiekijker vooral moedeloos wordt. 
 
2 Achtergrond  
 
2.1 Een brug tussen recht en economie 
Uiteraard ben ik niet de eerste die probeert een dergelijk kader te ontwikkelen. 
Baanbrekende pogingen om tot een algemene beoordeling van het 
aansprakelijkheidsrecht te komen zijn verricht door Bolt en Spier, door Hartlief en toch 
eigenlijk ook wel door de werkgroep Claimcultuur, die het kabinetsstandpunt uit 1999 
voorbereidde.7 Een reeks rechtseconomen heeft ons bovendien voorgerekend hoe het 
allemaal werkt of zou moeten werken.8 Tot een echt overtuigend kader heeft dit echter tot 
nu toe niet geleid. De benadering vanuit het geldende recht doet recht aan heel veel 
belangen, maar blijft toch te casuïstisch en mondt te vaak uit in meningen, die moeilijk 
verder kunnen worden getoetst. Wat rechtseconomen zeggen is theoretisch wel goed 
doordacht, maar zij raken zo vervuld van hun eigen theorieën dat zij gezichtspunten die 
daar niet in passen dreigen te vergeten. Dat 'ceteris paribus' is tegen de natuur van 
juristen.  

Mijn doel is een brug te slaan tussen de modelmatige denkkracht van de 
economie en het vermogen van de jurist om totaalbeoordelingen te verrichten. Die brug 
te slaan is gemakkelijker geworden: economen zijn menselijker gaan denken en juristen 
economischer. Langzamerhand ontdekken zij dat zij het toch echt over hetzelfde hebben: 
een zo goed mogelijke inrichting van de maatschappij.9 Ik ga deze ontwikkeling, en de 
plaats van mijn verhaal daarin, niet uitvoerig behandelen. Ik volsta met een globale 
positionering, waarna ik mijn resultaten presenteer. Wie meer wil weten over de 
achtergronden, wordt verwezen naar de bronnen aangeduid in de voetnoten.  
 
2.2 ’Welfare economics’  
De eerste pijler voor de te bouwen brug is het economische uitgangspunt dat systemen 
als het aansprakelijkheidsrecht uiteindelijk beoordeeld moeten worden op hun bijdrage 
aan het maatschappelijk welzijn: dat is de som van het welzijn van individuele mensen. 
De som van de manier waarop tegemoet wordt gekomen aan individuele wensen, 
behoeften en zorgen. We moeten steeds proberen de maatschappij, en zeker ook het 
recht, met kleine stapjes zo te verbeteren dat individuele mensen hun belangen er meer 
op vooruit zien gaan dan andere mensen hun belangen er op achteruit zien gaan.  

Naïef? Misschien. De economie houdt zich al lang bezig met 
rechtvaardigheidsvraagstukken.10 De intensiteit en de denkkracht waarmee dat gebeurt, 
zijn groot, zeker ook in vergelijking met de energie die juristen steken in discussies over 
wenselijk recht. Waar de economie nu staat, is af te leiden uit een bijna 400 pagina's lang 
artikel in Harvard Law Review van twee van de beste rechtseconomen: 'Fairness Versus 
Welfare'.11 Het is een zeer ambitieuze poging om af te rekenen met het meer intuïtief of 

                                                
6 De terminologie is van Spier 1989, die dit thema als eerste op de agenda zette. 
7 Bolt & Spier 1996, Hartlief 1997, Werkgroep Claimcultuur 1999. 
8 Zie vooral Shavell 1987 en voor een zeer goed recent overzicht Arlen 2000. 
9 Zie bijvoorbeeld Van den Berg 2000. 
10 Een overzicht biedt Kerkmeester 2000, zie ook Kaplow & Shavell 2001, p. 977 e.v. en 1323 e.v. 

voor een discussie van de kritiek op deze stroming. 
11 Kaplow & Shavell 2001. 
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rechtsfilosofisch denken over rechtvaardigheid, en alle waardevolle elementen uit dat 
denken mee te nemen in een overkoepelend kader gebaseerd op individueel welzijn. Of 
dat gelukt is, laat ik hier in het midden, maar een indrukwekkende poging, die belooft 
een klassieker te worden, is het zeker. In deze benadering worden alle menselijke 
belangen meegewogen en niet alleen de behoeften die via de markt kunnen worden 
vervuld, waarmee een groot bezwaar is weggenomen tegen de traditionelere (rechts-
)economie, als met zoveel kracht verwoord door Posner.12 Deze benadering is 
tegelijkertijd ook completer dan de juridische, want in het recht moeten belangen vaak 
moeizaam vechten voor erkenning als rechtens relevant.13  
 
2.3 ’Behavioral Law and Economics’ 
De tweede pijler zit hem in de manier waarop mensen kiezen. Wat mensen willen, 
waaraan zij behoefte hebben en waarover zij zorgen hebben, moeten zij vooral zelf 
weten. Niet omdat zij altijd zo goed kiezen, maar omdat zij beter zelf kunnen kiezen dan 
dat de maatschappij voor hen kiest, om tal van redenen. Wel is de gedachte dat het 
mogelijk is om iets algemeens te zeggen over de manier waarop mensen zullen kiezen. In 
het algemeen zullen zij de lusten en de lasten van hun handelingen afwegen en proberen 
zo gunstig mogelijke keuzes te maken. Mensen doen dat vaak onvolkomen, omdat zij 
mensen zijn. Het rechtssysteem wordt vooral vaak met mensen geconfronteerd die niet 
zulke goede afwegingen maakten. Daarom kunnen wij weinig met het rationele 
mensbeeld van de economie.14   

Maar de cognitieve psychologie heeft patronen ontdekt in de manier waarop 
menselijke besluitvorming afwijkt van het rationele. Die worden nu verwerkt in wat 
’Behavioral Law and Economics’ wordt genoemd.15 Wat zich daar lijkt af te tekenen, is 
een gedragsmodel dat veel realistischer is dan dat van de rationeel alles incalculerende 
burger. Dit gedragsmodel kan bijvoorbeeld dingen incorporeren als angst voor rampen, 
het moeilijk afstand doen van verworven rechten en het slecht inschatten van lage kansen 
op risico’s. Maar het is nog steeds een gedragsmodel, zodat het voorspellende waarde 
heeft. Het concurreert met de voorspellende kracht van het juridische mensbeeld, dat 
ervan uitgaat dat de meeste mensen zich aan regels houden, omdat die regels er zijn; een 
mensbeeld dat ook zo zijn beperkingen heeft.  
 
2.4 Preventie, compensatie en kosten 
Maximalisatie van de belangen van beperkt rationele mensen. Vanuit deze achtergrond 
kunnen we het aansprakelijkheidsrecht bekijken. Hoe draagt dit bij aan het welzijn van 
individuen? Het doet dat vooral op twee manieren: door schade te voorkomen en door 
schade op een goede manier te compenseren.16 Preventie en slachtofferbeschermingzitten 
aan de batenkant. Het aansprakelijkheidsrecht heeft ook zijn lasten. De kunst is een 

                                                
12 Zie voor een weergave van dit debat Kaplow & Shavell 2001, noot 68. 
13 Zie bijvoorbeeld de discussies over HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145 (Wrongful Birth), HR 9 

oktober 1998, NJ 1998, 853 over een zuiver emotioneel belang bij vaststelling van aansprakelijkheid, HR 
28 mei 1999, NJ 1999, 564 (Johanna Kruidhof) over verlies van vrije tijd gemoeid met verzorging, HR 8 
september 2000, NJ 2000, 734 (Baby Joost) over affectieschade en HR 17 november 2000 (Druijff) over 
vergoeding van extra vakanties aan een dwarslaesiepatiënt. 

14 Zie daarover, en over de kritiek daarop, Kerkmeester 2000. 
15 Basisartikelen zijn Jolls, Sunstein & Thaler 1998 en Korobkin & Ulen 2000. Zie ook de bundel  

Behavioral Law & Economics 2000. 
16 De meest onderschreven klassieke doelen van het aansprakelijkheidsrecht; zie bijvoorbeeld 

Philosophical Foundations of Tort Law 1995 en Spier 2000, p. 7 e.v. Andere doelen, zoals spreiding van 
schade, vergelding (zie hierna par. 4), herstel of volledige schadevergoeding (zie hierna par. 5.5), worden 
vaak teruggebracht tot preventie of compensatie, of sterk bekritiseerd.   

Deleted: -
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optimaal evenwicht te vinden tussen het voorkomen van belangenaantasting (preventie), 
het helpen van slachtoffers om aan hun belangen tegemoet te komen (compensatie), en 
de daarmee gemoeide lasten.17  

Degenen die dagelijks werken met het aansprakelijkheidsrecht hebben vaak de 
neiging om zich te concentreren op de positie van het slachtoffer. Zij hebben minder oog 
voor preventie, of voor de positievermindering van degene uit wiens zak de compensatie 
komt. En zij hebben ook vaak een blinde vlek voor de lasten van het systeem. Zij 
beschouwen het als vanzelfsprekend dat de kosten en andere lasten van het rechtssysteem 
worden gedragen door de overheid, door verzekeraars, door daders, of zelfs door 
slachtoffers, want de doelen van het systeem zijn ’hoger’. De kosten om het 
aansprakelijkheidsrecht te laten werken, komen bijvoorbeeld niet systematisch terug in 
de uitspraken van de Hoge Raad en zij hebben nauwelijks een rol gespeeld bij de 
totstandkoming van het Nieuw BW. Degenen die het systeem van het 
aansprakelijkheidsrecht namens de maatschappij bewaken, moeten dus extra goed letten 
op de preventieve werking ervan, op de bronnen van compensatie en op de lasten van het 
systeem.  
 
3 Preventie van schade 
 
3.1. De maatschappelijke afweging: kosten voorzorg tegen kosten schade 
Schade voorkomen, dat moeten we doen als de lasten van preventie lager zijn dan de 
lasten van het laten gebeuren van schade.18 “Dit mag nooit meer gebeuren”, is een 
begrijpelijke reactie op het leed van een ongeluk of een ramp. Maar dit is uiteindelijk een 
te hoog gegrepen doelstelling. Ieder van ons maakt de hele dag afwegingen tussen 
veiligheid en andere belangen, bijvoorbeeld het belang om kinderen lekker zonder helm 
te laten fietsen tegen het belang van hun veiligheid met die stomme helm. Overheden 
maken die afwegingen als zij bepalen hoe hoog en dus duur dijken moeten zijn, of 
hoeveel verkeersdrempels, rotondes en inhaalverboden nog aanvaardbaar zijn met het 
oog op ons aller belang bij vlotte verplaatsing. Gokken met dood en letsel, de kans op 
dood en letsel afwegen tegen wat wij moeten opgeven om dit te voorkomen, doen we 
allemaal iedere dag en doen de overheid en bedrijven voor ons, iedere dag. Het leven is 
één Russische roulette. Alleen zijn de kansen op slechte uitkomsten gelukkig meestal 
veel lager. 
 
3.2 Prikkel op daders tot maatschappelijk wenselijke mate van voorzorg  
Aansprakelijkheid geeft mensen een prikkel om niet alleen aan de veiligheid van zichzelf 
en hun eigen kinderen te denken, maar ook aan die van anderen. Bedrijven moeten net zo 
worden geprikkeld. Allen moeten veiligheidsmaatregelen nemen die minder kosten dan 
de kans op schade vermenigvuldigd met de omvang van de te verwachten schade.19 

Daarbij maken we gebruik van het feit dat mensen de lusten en de lasten afwegen 
als zij een keuze maken tussen verschillende handelingsmogelijkheden. Mensen doen dat 
soms heel expliciet, zoals wanneer een bedrijf investeringsmogelijkheden overweegt, en 

                                                
17 Calabresi 1970, Arlen 2000; Van Dam 2001, p. 144 e.v. bevat een goede weergave in het 

Nederlands. 
18 De bekende Learned Hand formule, zie Cooter & Ulen 1999, p. 311, waarvan het 

Kelderluikcriterium (zie Van Dam 2000, nr. 801) de zwakkere Nederlandse vorm is, zegt dat de kosten van 
voorzorg lager moeten zijn dan de ongevalskans maal de verwachte schade. 

19 Eigenlijk gaat het om de kosten van extra zorg (de marginale zorg) en de extra baten in de vorm 
van minder schade, zie Cooter & Ulen 1999, p. 300 voor deze en verdere verfijningen.  
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soms heel impliciet, zoals wanneer een café-eigenaar een stapel kratten voor de 
nooduitgang zet om even de ruimte te hebben.  

Mensen waarderen lusten en lasten heel verschillend. Maar mensen clusteren rond 
het gemiddelde. De maatschappij kan de meeste mensen dus prikkelen om schade te 
voorkomen, wanneer zij ervoor zorgt dat de lusten van het nemen van 
voorzorgsmaatregelen voor de gemiddelde mens groter zijn dan de lasten. Dat doen we 
onder meer door schade te laten vergoeden door wie nalaat veiligheidsmaatregelen te 
nemen, die op basis van een afweging van de totale maatschappelijke baten en lasten wel 
zouden moeten worden genomen.  

Om preventie te verwezenlijken is dus niet relevant naar wie de schadevergoeding 
gaat, als die som geld maar afgepakt wordt van de dader. Het slachtoffer komt alleen in 
beeld als degene die er voor zorgt dat de dader de juiste prikkels krijgt. Daarom is het 
traditionele rechtseconomische plaatje, waarin preventie zo centraal staat, gevoelsmatig 
ook zo onaantrekkelijk. Dat komt hierna nog terug. 
 
3.3 Aansprakelijkheid onderdeel van een pakket aan prikkels 
Hoe werken die prikkels nu meer precies? Aansprakelijkheid is niet de enige prikkel op 
mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.20 In de rekening van de lasten en de lusten 
bij bepaalde voorzorgsmaatregelen zitten veel meer lasten. Bijvoorbeeld morele lasten: 
burgers zullen in meer of mindere mate gewetensproblemen krijgen als zij normen 
overtreden en hun directe omgeving zal hun dat in een bepaalde mate kwalijk nemen.21 
Daarnaast bestaat er bij bepaalde onrechtmatige daden de kans op strafrechtelijke of 
administratiefrechtelijke sancties.  

Bovendien is het recht niet de enige prikkel tot schadevoorkoming. Bij sommige 
handelingen die schade voor derden veroorzaken, loopt een burger ook het risico zelf 
schade te lijden. Dat geldt in het verkeer, maar ook voor de eigenaar van een 
vuurwerkbedrijf of een café. Tenslotte zullen bedrijven en particulieren die mensen 
schade toebrengen, terwijl dit redelijkerwijs had kunnen worden voorkomen, ook een 
slechtere reputatie krijgen. Dat beïnvloedt hun toekomstige mogelijkheden om 
winstgevende transacties of persoonlijke relaties aan te gaan.  
 Deze prikkels zijn allemaal negatief: nadelen die zich realiseren bij het niet in 
acht nemen van zorg. Het treffen van voorzorgsmaatregelen kan echter ook met positieve 
prikkels worden gestimuleerd. Goede zorg kan worden beloond, positieve gevoelens 
opleveren, reputatie vergroten of andere goedkeurende reacties uit de omgeving 
meebrengen. Ik neem positieve prikkels hierna mee door het niet ontstaan ervan te 
beschouwen als nadeel. Dat sluit aan bij de gebruikelijke denkwijze in termen van 
sanctionering van ongewenst gedrag, maar eigenlijk zou dit onderwerp meer aandacht 
behoeven, want er zijn aanwijzingen dat positieve prikkels toch anders werken en soms 
veel effectiever zijn.22 

In de praktijk zal aansprakelijkheid meestal een klein onderdeel van het pakket 
aan prikkels zijn. Dat komt mede doordat aansprakelijkheid door een 
aansprakelijkheidsverzekering kan zijn gedekt. Dan komen de prikkels uit de 
verzekeringsovereenkomst (eigen risico,  no claim kortingen of verplichtingen tot 
voorzorg opgelegd door de verzekeringsmaatschappij) gedeeltelijk in plaats van de 
prikkels uit het aansprakelijkheidsrecht.23  

                                                
20 Zie onder meer Arlen 2000, p. 695. 
21 Shavell 2002.  
22 Zie voor de psychologie daarachter bijvoorbeeld Kenrick, Neuberg & Cialdini 1999, p. 150 e.v. 
23 Cooter & Ulen 1999, p. 334. Van Dam 2001, p. 265 e.v. 
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De nadelen vormen dus een pakket. De dader krijgt de juiste prikkels om 
voorzorgsmaatregelen te nemen, wanneer dit pakket aan nadelen voor de dader minstens 
gelijk is aan de kans op schade maal de verwachte omvang van de schade. Of de 
onderdelen van het pakket nu uit het ene of het andere deel van het recht komen, of uit 
het gewone sociale verkeer, maakt niet uit voor de mate waarin ongevallen worden 
voorkomen. Wat het slachtoffer claimt, wat het OM doet, wat de dader zelf aan schade 
lijdt, en wat de media doen om de reputatie van de dader om zeep te helpen, dit pakket 
van nadelen moet alles bij elkaar niet te klein zijn, maar ook niet te groot. Het pakket aan 
nadelen moet immers niet zo groot worden dat burgers ook voorzorgsmaatregelen gaan 
treffen die beter niet hadden kunnen worden genomen, omdat deze meer kosten dan dat 
zij aan schade voorkomen. Amerikaanse artsen beweren al jaren dat het pakket aan 
nadelen dat er voor hen klaarligt bij het niet nemen van adequate veiligheidsmaatregelen 
hen zo afschrikt, dat de medische zorg die zij verlenen minder is dan die zou moeten zijn.  

 
3.4 Een lage pakkans? 
Bijzondere aandacht verdient het probleem dat sommige handelingen waardoor burgers 
schade veroorzaken tussen de mazen van het net doorglippen, omdat de pakkans (de kans 
dat, indien zich eenmaal schade heeft voorgedaan, een claim wordt ingediend of andere 
nadelen zich realiseren) klein is. Zo weet een krant die iets publiceert dat onjuist is of de 
privacy schendt, dat er maar een kleine kans is dat het slachtoffer iets onderneemt. 

Wanneer de pakkans laag ligt, zullen de prikkels moeten worden aangevuld. In 
Nederland hebben wij daarbij de keuze tussen verschillende prikkels. Wij kunnen 
overgaan tot regulering en de niet naleving met administratieve of strafrechtelijke 
sancties bedreigen. Voorts is Nederland een betrekkelijk overzichtelijk land, waar 
reputaties van personen en bedrijven vrij snel gemaakt en gebroken worden. Dat kan in 
andere rechtsstelsels anders liggen. In de Verenigde Staten is er geen systematische 
veiligheidswetgeving en is de dreiging van reputatieschade kleiner: je kunt altijd naar 
Kansas of Montana gaan en daar een nieuw bestaan opbouwen. Dat verklaart 
waarschijnlijk waarom Amerikanen sterker hechten aan de preventieve werking van het 
aansprakelijkheidsrecht dan wij. Om de prikkels van het aansprakelijkheidsrecht te 
verhogen gaan zij er zelfs toe over om ’punitive damages’ toe te kennen. Daarvoor 
hebben wij in Nederland dus op zijn minst alternatieven.24  
 
3.5 Bewaking van de preventieve functie 
Hoe kan de overheid nu nagaan of het aansprakelijkheidsrecht zijn preventieve functie 
goed vervult?  Het verloop van het aantal claims en de omvang daarvan lijkt daarvoor 
een te simpel criterium.25 In het kader van de preventiedoelstelling zijn claims een gevolg 
van het feit dat mensen beoordelingsfouten maken bij het afwegen van de lusten en lasten 
van voorzorgsmaatregelen. Die beoordelingsfouten zullen bijvoorbeeld vaak voorkomen 
wanneer mensen nieuwe activiteiten ondernemen waarvan de risico’s nog moeilijk in te 
schatten zijn, of wanneer nieuwe veiligheidsmaatregelen ontstaan voor al bestaande 
activiteiten.  

Betere indicatoren zijn waarschijnlijk het aantal schades en de mate waarin voor 
een bepaalde activiteit veiligheids- en kwaliteitscriteria worden ontwikkeld. Ontstaan op 
basis daarvan twijfels over de werking van het aansprakelijkheidsrecht, dan moet beter 
worden gekeken naar het totale pakket aan prikkels tot preventie: uit strafrecht, 
aansprakelijkheidsrecht, mediareacties, reputatieverlies en morele schade. Waar nodig 
                                                

24 Anders bijvoorbeeld Kerkmeester 1998 en Van der Heijden 2001. 
25 Vgl. Werkgroep Claimcultuur 1999, p. 35 en 47 en TK 26.630, nr. 2, nr. 39, waarin zelfs het 

aantal claims ingediend bij gerechten als criterium wordt genoemd, wat nog minder zegt.     
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moeten deze prikkels worden verhoogd of onderling worden afgestemd. De overheid 
moet vooral niet in compartimenten denken. 

Op gebieden als verkeersongevallen, arbeidsongevallen en schade door 
gebrekkige producten is het aantal schades bijvoorbeeld afgenomen. Op die gebieden 
bestaan veel duidelijk uitgekristalliseerde kwaliteits- en veiligheidsnormen. De  prikkels 
tot preventie zijn relatief sterk: uit het strafrecht, of uit het belang van bedrijven bij hun 
reputatie. Als zich echter op andere gebieden veel schades voordoen, terwijl er weinig 
tekenen zijn dat er een systematisch preventiebeleid wordt gevoerd, moet het 
nadelenpakket misschien worden vergroot, bijvoorbeeld door de lasten van een claim 
voor het slachtoffer te verminderen, door het strafrecht in te schakelen of door 
reputatieprikkels te activeren. Dit zou kunnen gelden voor bepaalde sectoren in de 
financiële en andere dienstverlening, waarin er nog veel minder ‘veiligheids’- en 
kwaliteitsnormen zijn.26 Buiten de medische sector staat protocollering van 
dienstverlening bijvoorbeeld nog in de kinderschoenen. Indicaties dat het 
aansprakelijkheidsrecht zijn doel voorbij schiet zijn tenslotte dat de kosten van 
afwikkeling van claims voor gedaagden relatief hoog worden, dat reputatieverlies heel 
zwaar telt, of dat het aansprakelijkheidsrecht stevig sanctioneert, terwijl ook het 
strafrecht of tuchtrecht al zware tikken uitdeelt. 
 
4 Verwijten en vergelding: verhogen zij het welzijn?  
 
4.1 Schuld en verwijtbaarheid 
Hoe ligt de relatie tussen preventie en schuld? Verwijten en zelfverwijten zijn menselijk. 
Wij zagen al dat morele lasten een prikkel kunnen zijn tot het treffen van 
voorzorgsmaatregelen. Juristen hebben de neiging mensen die niet gedaan hebben wat zij 
behoorden te doen nog een extra negatieve boodschap te geven: het is onrecht, de dader 
is tekortgeschoten, schuldig, handelde onzorgvuldig of verwijtbaar. De wet staat vol van 
dit soort termen, waarvan we de negatieve lading soms weer trachten te bezweren door ze 
neutraler te interpreteren. Maar langs een omweg komt het beoordelende toch vaak 
terug.27 Bij de risicoaansprakelijkheid in het verkeer is bijvoorbeeld uiteindelijk 
beslissend of de gemotoriseerde rechtens ‘geen enkel verwijt’ kan worden gemaakt.28  

De redenering tot nu toe impliceert een waardevrije keuze: mensen kunnen kiezen 
tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen en het over zich heen laten komen van de 
nadelen die de maatschappij en het recht voor ze in petto hebben. Sommige economen 
stellen expliciet dat schuld toedelen geen zin heeft. We proberen mensen van 
schadetoebrenging te weerhouden. Mislukt dat, dan betekent praten in termen van schuld 
leedtoevoeging en dus verlaging van welzijn.29  

Hebben zij hier een punt? Door een ander beschuldigd worden, zal door de 
meeste mensen inderdaad negatief worden gewaardeerd. Wij zagen hiervoor dat van 
mensen wordt verwacht, dat zij de lusten en lasten van handelingen afwegen. Gaat het 
om het voorkomen van schade, dan moeten zij daarbij kansen inschatten en belangen van 
anderen waarderen, waarbij zij te kampen krijgen met de beperkingen van de menselijke 
geest om dit soort informatie rationeel te verwerken. De maatschappij mag soms van 
mensen verwachten dat zij goed afwegen: waar de noodzaak van voorzorg evident is 
gezien de te verwachten schade, waar zij vallen onder overduidelijke regels waarin de 

                                                
26 Zie uitvoeriger Barendrecht 1999. 
27 Zie bijvoorbeeld Sieburgh 2000, p. 101 e.v. die schuld wil ontdoen van de morele lading, maar 

wel werkt met een op de persoon toegesneden verwijtbaarheidsbegrip. 
28 Zie het overmachtsverweer van art. 185 WVW, waarover HR 22 mei 1992, NJ 1992. 527. 
29 Kaplow & Shavell 2001, p. 1050 en 1236 e.v. 
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afweging besloten ligt, of waar zij alle tijd en middelen hebben om goede afwegingen te 
maken. Maar dat mensen beoordelingsfouten maken zit in het systeem. Dat zij de 
verantwoordelijkheid hebben voor de gevolgen van hun eigen beoordelingsfouten kunnen 
zij misschien begrijpen, maar de morele last van een beschuldiging wordt dan terecht als 
onrechtvaardig gezien. Een rechtvaardiging zou nog kunnen zijn dat de ander de schuld 
zien krijgen tot een grotere toename van welzijn leidt bij het slachtoffer. Maar dat lijkt 
twijfelachtig, zeker nu beschuldigingen vaak als een boemerang terugkomen in de vorm 
van tegenbeschuldigingen aan het adres van het slachtoffer.  

Denken in termen van verwijtbaarheid heeft dus op zijn minst voor- en nadelen, 
die moeten worden afgewogen, waarbij ook de invloed op de lasten van afwikkeling van 
schadeclaims relevant is.30 En het gaat niet zozeer om denken, want in de theorievorming 
over schuld en risico worden deze aspecten door velen onderkend, maar om doen: in de 
dagelijkse onderhandelings- en procespraktijk vliegen de beschuldigingen nog in het 
rond.  
 
4.2 Vergelding 
Vergelding ligt in het verlengde van schuld. Als vuistregel voor de simpele gevallen 
waarin we zonder meer van mensen kunnen verwachten dat zij goed afwegen, is 
vergelding een aantrekkelijk idee.31 Wie opzettelijk of grof onvoorzichtig schade 
toebrengt aan een ander, moet die geheel vergoeden. Die vuistregel spoort met een goede 
preventie.32  

In het huidige aansprakelijkheidsrecht gaat het echter zelden om een voetbal door 
een ruit of om vergoeding aan een slachtoffer van zinloos geweld. Aansprakelijkheid is 
meestal geen reactie meer op overduidelijk onrecht, maar een subtiel middel om de 
gemiddelde mens te prikkelen tot voorzorg in moeilijk te beoordelen situaties. Dat alle 
schade die mensen dan toch nog veroorzaken ook moet worden vergolden, met de daarbij 
passende morele verontwaardiging, is niet meer vanzelfsprekend.33 
 
5 Preventie van massaschade 

 
5.1. Primaire daders 
Heeft het aansprakelijkheidsrecht een nuttige rol bij de preventie van massaschade? 
Laten we eerst naar de primaire dader kijken. Bij rampen is de kans dat de maatschappij 
erin slaagt die dader nadeel toe te brengen vrijwel 100%. De veroorzaker van een ramp 
krijgt immers het OM, de pers, de politiek en de slachtoffers achter zich aan, die echt wel 
zullen uitvinden wie de primair verantwoordelijke was. Toch werkt het 
aansprakelijkheidsrecht niet perfect, want de schadevergoeding die de dader kan betalen 
zal veel minder zijn dan de werkelijke schade.34 Dus geeft het aansprakelijkheidsrecht op 
zichzelf onvoldoende prikkels. Die prikkels worden echter aangevuld: door het strafrecht, 
door reputatieverlies en door schade bij de dader zelf. Veerman, Bakker en Pater, zij 
zullen geen leven meer hebben en hun bedrijven zijn weg. 
 Een probleem is wel dat de kans op een ramp meestal zeer gering is. Inschatten of 
een kans heel klein is, nog veel kleiner, of net groter, is iets dat mensen heel moeilijk 

                                                
30 Zie hierna par. 8.3. 
31 Kaplow & Shavell 2001, p. 1083 e.v. 
32 Zie Arlen 2000, p. 696. 
33 In de VS wordt dit debat gevoerd in termen van ‘corrective justice’ tegenover de economische 

benadering, zie Kaplow & Shavell 2001, p. 1044 e.v. met verdere verwijzingen. 
34 De Mot 2001. 
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vinden.35 Als zij een heel kleine kans nog kleiner inschatten, dan zijn zij niet in staat de 
afweging tussen voorzorgsmaatregelen en het nadeel dat zij zullen lijden goed te maken. 
Dan werken aansprakelijkheidsrecht en andere sancties achteraf al om die reden niet als 
voldoende prikkel.  

Bij sluipende schade is deze beperking van de menselijke geest bij het afwegen 
van een kleine kans op lasten ook relevant. Een volgende beperking die dan speelt is dat 
mensen minder goed in staat zijn toekomstige nadelen te wegen.36 Uit onderzoek blijkt 
dat zij systematisch meer denken in termen van ’Wie dan leeft, wie dan zorgt.’ Bij 
sluipende schade ligt de pakkans bovendien lager. Denk maar aan de DES- en asbest 
fabrikanten, waarvan er een aantal al niet meer bestond toen de schadeclaims kwamen. 
En werken reputatieverlies en strafrechtelijke vervolging als voldoende aanvullende 
prikkels? Het is niet erg zinvol om de directeuren van over vele jaren verantwoordelijk te 
houden voor de beslissingen die hun voorgangers nu nemen. Het OM zal ook niet snel tot 
vervolging overgaan. Bij rampen, maar nog meer bij sluipende schade, werkt preventie 
dus waarschijnlijk onvoldoende, althans via nadelen die worden toegebracht op het 
moment dat de schade ontstaat. 
 
5.2 Voorzorg door overheid en andere toezichthouders 
Daarom is het goed dat de overheid toezicht houdt op het handelen van ondernemers en 
anderen die een kleine kans hebben grote schades te veroorzaken, zeker als die schades in 
de verre toekomst zullen liggen.37 Wanneer de overheid nu bekijkt of veilig wordt 
gewerkt met het oog op toekomstige risico’s, haalt zij de prikkels als het ware naar het 
heden. De overheid kan bijvoorbeeld regels stellen, de naleving van regels controleren, of 
bij gebleken niet-naleving optreden.38 Dat zijn ook weer voorzorgsmaatregelen, waarvan 
het de vraag is of zij het welzijn van individuele mensen vergroten. Die 
voorzorgsmaatregelen leveren weer kosten op, ten dele voor de overheid zelf, maar ook 
voor de burgers die worden gereguleerd, gecontroleerd en gesanctioneerd: de bekende 
administratieve lasten.39 De kosten van regulering, controle en handhaving moeten 
worden afgezet tegen de baten in de vorm van minder kans op schade.  

Had de overheid meer moeten investeren in veilige vuurwerkopslag en 
brandveiligheid? Dat is de vraag. Velen zullen het gevoel hebben dat de mate van 
ingrijpen na Enschedé en Volendam overdreven is. In termen van miljoenen Euro’s per 
gespaard jaar van gezond mensenleven zijn dit waarschijnlijk zeer dure 
veiligheidsmaatregelen. Wanneer de overheid diezelfde miljoenen zou besteden aan meer 
veiligheid in het verkeer, of aan defibrillatoren op iedere straathoek, zouden veel meer 
gezonde jaren van mensenlevens kunnen worden bespaard. Op deze manier de put 
dempen nadat het kalf verdronken is, lijkt ook verder niet zo slim. Het risico van 
vuurwerkrampen en cafébranden is waarschijnlijk na de rampen veel kleiner geworden, 
omdat de meeste eigenaren van vuurwerkopslagplaatsen en cafés ook uit zichzelf extra 
voorzorgsmaatregelen nemen. Het maatschappelijk welzijn wordt misschien meer 
vergroot als de overheid zich afvraagt waar de volgende ramp zal gaan plaatsvinden.  

Er is eigenlijk maar één manier waarop de 'overreactie' op rampen nog te 
verklaren is als een afweging van maatschappelijke lusten en lasten. Dat is dat een ramp 
heel specifieke angst- en andere onlustgevoelen meebrengt, en dan met name angst voor 

                                                
35 Zie Sunstein 2001a. 
36 Korobkin & Ulen 2000, p. 74 e.v. 
37 De Mot 2001. 
38 Van Boom & Giesen 2001. 
39 Eindrapport Administratieve Lasten 1999. 
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herhaling van iets soortgelijks.40 Kunnen die alleen maar worden weggenomen als de 
overheid even irrationeel meereageert door disproportioneel die ene oorzaak van rampen 
te gaan indammen? En moet het recht in dat spel mee gaan door de overheid 
aansprakelijk te houden voor het niet treffen van voorzorgsmaatregelen die veel grotere 
maatschappelijke lasten meebrengen dan dat zij aan schade voorkomen?41 

Het aansprakelijkheidsrecht kan immers ook weer in stelling worden gebracht om 
de overheid te prikkelen dat toezicht goed uit te oefenen, Wanneer we de overheid weer 
zien als een instantie die haar eigen lusten en lasten maximaliseert, en er zijn goede 
redenen om dat te doen, dan zal de overheid die maatregelen ook alleen nemen, wanneer 
de pakkans, de kans op schade en het pakket van nadelen in geval van schade net zo 
groot zijn als de kosten van de maatschappelijk wenselijke voorzorgsmaatregelen.42 Zijn 
er voldoende prikkels op de overheid om voor onze veiligheid te zorgen? In geval van 
een ramp komt de onderste steen boven. De pakkans is dan hoog. De overheid krijgt dan 
ook onmiddellijk verwijten, zodat het nadeel van reputatieverlies evenzeer zwaar weegt. 
De overheid zal voorts vaak ook zelf flinke schade lijden: denk bijvoorbeeld alleen al aan 
de opruimingskosten en de kosten van verloren gegane infrastructuur. Alleen 
strafrechtelijke aansprakelijkheid ontbreekt, althans volgens de huidige Pikmeerdoctrine. 
De overheid kent daarentegen wel de aanvullende prikkels van het politieke 
verantwoordingssysteem.  

Bij sluipende schade is er meer reden tot zorg over de prikkels op de overheid dan 
bij rampen. Ook voor de overheid geldt dat de pakkans bij sluipende schade kleiner is, 
net als de kans van reputatieschade of politieke verantwoordelijkheid bij huidige politici 
voor de fouten van hun voorgangers.  

Misschien kan de overheid beter worden geprikkeld om de juiste afwegingen te 
maken.43 Hoe kan de altijd beperkte regulerings-, controle- en handhavingscapaciteit 
optimaal worden ingezet? Hoe kan per daaraan bestede miljoen Euro het grootste aantal 
gezonde jaren van een mensenleven worden gespaard? De politie en het OM maken al 
dat type afwegingen. In de gezondheidszorg wordt er ook voor gepleit de schaarse 
middelen zo te verdelen.  

Is het zinvol om nog te onderscheiden tussen verschillende soorten 
voorzorgsmaatregelen: regulering, controle en handhaving? De huidige politieke 
stroming lijkt die drie categorieën voorzorgsmaatregelen als één geheel te zien. Toen 
Rudy Giuliani nog een gewone impopulaire burgemeester was, vond hij de 'Zero-
tolerance' uit. Na 11 september roepen Nederlandse burgemeesters het hem in koor na. 
Geen gedogen meer. Als je iets verbiedt, moet je het ook controleren en handhaven. 
Vanuit het maatschappelijk welzijn bezien lijkt dit op het eerste gezicht aardig: de 
prikkels tot naleving van veiligheidsregels moeten zo hoog zijn, dat iedereen deze regels 
naleeft. Maar starre regelnaleving zonder enige gedoogruimte zal heel vaak tot nodeloze 
schade aan andere belangen van burgers lijden en daarom is er geen zinnige 
bestuursrechtjurist of bestuurskundige die de flexibiliteit bij het handhaven van regels wil 
opgeven.44 

Regels kunnen ook zinvol zijn als de overheid onvoldoende controle- en 
handhavingscapaciteit heeft. Het enkele feit dat de overheid regels stelt, zal de nodige 
mensen over de streep trekken om de voorzorgsmaatregelen te nemen die deze regels 

                                                
40 Zie Korobkin & Ulen 2000, p. 41 e.v. en Sunstein 2001a. 
41 Zo ook Sunstein 2001. 
42 Vgl. over de complicaties doordat de overheid een tamelijk losse organisatie is die ook weer 

bestaat uit individuele mensen met lusten en lasten: De Mot 2001.   
43 Van Rossum 2001, p. 25 lijkt in dezelfde richting te denken. 
44 Zie de bestuursrechtelijke en bestuurskundige bijdragen in de NJB-Special van 2001, nr. 34. 
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voorschrijven. Zij voelen zich daar moreel beter bij, of zij vrezen reputatieschade bij niet-
naleving. Bovendien kunnen die regels hun de kosten van onderzoek naar het nemen van 
veiligheidsmaatregelen besparen. Regulering blijft voor de overheid een kostenefficiënte 
manier van gedragsbeïnvloeding. Zo bezien is het misschien zelfs vreemd dat het veel 
moeilijker lijkt de overheid aansprakelijk te houden voor het niet stellen van regels dan 
voor het niet controleren of handhaven.45  

Maar dat zou kunnen worden verklaard doordat er op dat gebied al voldoende 
andere prikkels zijn, zoals politieke verantwoording en media-aandacht. Ook voor wat 
betreft overheidsaansprakelijkheid moet van categorie tot categorie worden bekeken of 
het pakket aan prikkels voldoende is, en zo neen, welke prikkel kan worden vergroot 
tegen de minste maatschappelijke lasten.46 
 
5.3  Voorzorg door potentiële slachtoffers? 
De derde categorie mensen waarop het aansprakelijkheidsrecht prikkels kan leggen om 
schade te voorkomen is die van de slachtoffers. Hebben slachtoffers van rampen en 
sluipende schade een eigen verantwoordelijkheid? Het is vaak beweerd, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van Volendam, dat mensen, of de ouders van opgroeiende mensen, zelf 
ook op hun veiligheid moeten letten. Dit kan worden vertaald in een eigen-
schuldverweer. 
 Degenen die zo redeneren, lijken op het eerste gezicht steun te krijgen van 
rechtseconomen.47 Wanneer zowel potentiële slachtoffers als potentiële daders in staat 
zijn voorzorgsmaatregelen te nemen die minder kosten dan baten opleveren, is het beter 
dat het slachtoffer ook voorzorgsmaatregelen neemt. Wanneer de schade van het 
slachtoffer volledig vergoed wordt, is er onvoldoende prikkel tot die zorg. Daarom 
zeggen zij dat het eigen-schuldverweer moet blijven bestaan en zelfs een volledig 
verweer moet worden tegen risicoaansprakelijkheid. Nederlandse juristen spreekt dit niet 
aan, gewend als die zijn aan de 50% en 100% billijkheidscorrectie en zelfs aan 
pleidooien om het eigen-schuldverweer bij letselschade geheel te laten vervallen.48 

Waarschijnlijk hebben die Nederlandse juristen gelijk, zelfs binnen het 
rechtseconomisch referentiekader. De veronderstelling waarvan deze rechtseconomen 
uitgaan, is die van een slachtoffer dat zonder eigen schuld zijn volledige schade vergoed 
krijgt, dat wil zeggen onverschillig is of hij nu letsel heeft of schadevergoeding. Volgens 
de berekeningen van rechtseconomen, die op zichzelf goed te volgen zijn, is de waarde 
die de maatschappij blijkens de uitgaven voor veiligheidsmaatregelen aan een 
mensenleven toekent in de Verenigde Staten gemiddeld ongeveer zes miljoen dollar en 
die van het voorkomen van levenslang zwaar letsel nog iets meer.49 In Nederland zijn de 
schadevergoedingen maar een fractie van deze bedragen, zodat er ook bij het volledig 
schrappen van het eigen schuld verweer nog voldoende prikkel blijft om geen 
letselschade op te lopen. En of een Amerikaan onvoorzichtiger wordt, omdat hij weet dat 
hij een paar miljoen pakt als het misgaat, blijven wij ons toch echt ook afvragen. De prijs 
die de maatschappij gemiddeld bereid is om voor veiligheid te betalen, is een andere 

                                                
45 Vergelijk Van Boom & Giesen 2001, p. 1678. 
46 Zie paragraaf 8.3. 
47 Van den Bergh 2001 en Van Dam 2001, p. 191 e.v. 
48 Zie bijvoorbeeld Bloembergen 1995 en Bolt & Spier 1996, p. 371 e.v. 
49 Vgl. Kerkmeester 2001 en de toenemende druk om smartengeldbedragen substantieel te 

verhogen, waarover Spier 2002. 
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afweging dan die het slachtoffer maakt om zelf letsel te ondergaan.50 Angst voor letsel is 
bovendien in hoge mate intuïtief en irrationeel, zo lijkt het.51 
 Ook hier is het eerst nog de vraag of de kosten van voorzorgsmaatregelen, te 
nemen door het slachtoffer, wel opwegen tegen de baten. Stelt u zich voor, dat u zich bij 
het binnengaan van ieder café of iedere winkel zou moeten afvragen of er geen gevaar is 
voor brand, instorting of vergiftiging. Zelfs een zeer vluchtige monstering van de situatie 
zou u dagelijks al veel tijd en angstgevoelens kosten. Het gaat bovendien vaak weer om 
beslissingen waarbij de tijd ontbreekt om weloverwogen lusten tegen risico's af te 
wegen.52 We zijn er in het aansprakelijkheidsrecht al enige decennia uit dat de zorg voor 
de veiligheid het meest efficiënt kan worden toebedeeld aan degene die een ruimte of een 
gevaarlijke zaak onder zijn dagelijkse controle heeft.53 Uit preventieoogpunt is het 
aannemen van eigen schuld bij rampschade waarschijnlijk onzinnig, zeker als ook nog de 
negatieve impact op het slachtoffer van de schuld te krijgen wordt meegewogen. 

Bij sluipende schade kan dit een nuance anders liggen. Bij schade door 
beroepsziekten en roken kunnen de lasten en baten van voorzorgsmaatregelen door het 
slachtoffer soms wel positief zijn. Denk aan het doen van oefeningen ter vermijding van 
RSI. Ook bij het slachtoffer speelt echter het onvermogen om de baten van 
voorzorgsmaatregelen die in de verre toekomst liggen goed in te schatten. Daarbij komt 
nog de algemene menselijk neiging om te denken dat risico's die zij kunnen  beïnvloeden 
hen niet zullen treffen.54 Of preventieve prikkels via eigen schuld hier effect hebben, blijft 
dus toch hoogst twijfelachtig.        
 
6 Schade compenseren (slachtofferbescherming) 

 
Juristen geloven niet zo in de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht. Voor 
een deel komt dat doordat de zaken die zij te zien krijgen, voornamelijk a-typische 
gevallen zijn waarin zich schade heeft voorgedaan en waarin preventie dus niet heeft 
gewerkt. Mensen blijven menselijk en blijven nu eenmaal verkeerde inschattingen 
maken. Voor een ander deel hebben zij gewoon gelijk, want in Europese landen komen 
de preventieve prikkels meestal maar ten dele uit het aansprakelijkheidsrecht. Daarbij 
komt nog dat het aansprakelijkheidsrecht soms juist die andere doelstelling dient: 
compensatie.  
 
6.1  Direct tegemoetkomen aan de behoeften en zorgen van slachtoffers 
We kunnen daarbij onderscheiden tussen compensatie in geld, waarmee het slachtoffer 
vervolgens zelf iets kan doen aan zijn behoeften en zorgen, en andere vormen van 
compensatie waarbij die behoeften en zorgen rechtstreeks worden gediend: de gemeente 
Volendam creëert een brandwondencentrum of nodigt slachtoffers van een vergelijkbare 
Zweedse ramp uit, zodat de getroffenen hun ervaringen kunnen delen.  

Tegemoet komen aan de behoeften en zorgen van slachtoffers verhoogt hun 
welzijn. Slachtoffers hebben behoefte aan verwerking. Zij hebben behoefte aan  
erkenning door anderen dat zij slachtoffer zijn en geen simulant of slappeling. Velen  
willen weten wat er is gebeurd en dat degenen die erbij betrokkenen waren, begrijpen wat 

                                                
50 Cooter & Ulen 1999, p. 345 e.v. 
51 Sunstein 2001. 
52 Zie de rechtspraak op art. 7:658 BW lid 2 BW. 
53 Zie bijvoorbeeld 6:173-177 BW. 

54 Zie over de neiging om de kans dat positieve dingen gebeuren te overschatten en dat negatieve 
dingen gebeuren te onderschatten, zeker met betrekking tot dingen waarover men controle heeft (zoals 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen): Korobkin & Ulen 2000, p. 45.  
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hen is aangedaan. Zij willen beter worden. Zij hebben behoefte aan optimale medische en 
andere begeleiding. Slachtoffers moeten al hun relaties opnieuw vormgeven, van 
arbeidsrelaties tot hoogst persoonlijke. Zij hebben nieuwe woonbehoeften. Zij zoeken 
hulp bij het vinden van de weg in een veranderd dagelijks leven. Zij hebben natuurlijk 
behoefte aan voorziening in levensonderhoud. En belangrijk is ook het goed omgaan met 
de risico’s van de nieuwe situatie.  

Geld kan het slachtoffer voor een deel in staat stellen in deze behoeften en zorgen 
te voorzien, maar er is meer nodig. Het aansprakelijkheidsrecht kan tegenover die niet 
direct in geld te vertalen belangen verschillende houdingen aannemen. Een  opvatting die 
je vroeger veel hoorde is dat dit werk voor anderen is, voor sociale werkers of 
psychologen. Creatieve juristen hebben daarnaast geprobeerd deze belangen te laten 
erkennen door het rechtssysteem. Dan krijg je smartengeld voor nabestaanden, 
vergoeding voor vrije tijd en schade wegens gemis aan zelfredzaamheid: vertaling in 
geld, omdat het systeem daartoe dwingt.55 Economen wordt wel verweten alleen in geld te 
denken, maar juristen kunnen er ook wat van. Een andere houding is in ieder geval 
zorgen dat deze belangen niet nodeloos worden geschaad door de schadeafwikkeling. 
Tenslotte is het mogelijk om actief te proberen win-win oplossingen te vinden waarin de 
niet gemakkelijk in geld om te zetten belangen rechtstreeks worden betrokken: 
ondersteuning bij reïntegratie en  verzekeraars die slachtoffers zelf huishoudelijke hulp of 
beleggingsproducten gaan aanbieden. Hoe meer we op de laatste manier gaan denken, 
hoe meer het welzijn van slachtoffers zal toenemen.56 Dat ook verzekeraars daar beter van 
worden, is geen argument tegen, integendeel: want daarachter zitten weer premiebetalers 
en aandeelhouders, individuele mensen van wie het welzijn toeneemt. 
 
6.2. Hoeveel compensatie? 
De vraag is natuurlijk wel of er überhaupt compensatie moet komen, en hoeveel. 
Compensatie betekent herverdeling. Geld kan daarbij als rekeneenheid worden gebruikt, 
zolang de mogelijkheid van rechtstreekse voorziening in behoeften maar niet uit het oog 
wordt verloren. Uitgaande van de maximalisering van het welzijn van individuen wordt 
de vraag: leidt het toekennen van die Euro aan het slachtoffer of aan de 'dader' tot een 
grotere vervulling van behoeften of tegemoetkoming aan zorgen?  

Verschillende redeneringen zijn mogelijk. Veel economen zullen zeggen dat zij 
echt niet kunnen uitmaken wie betere dingen doet met een Euro. Met herverdeling van 
geld willen zij zich niet bezig houden. Een andere manier om tegen compensatie aan 
kijken is dat wie geen risico van schade wil dragen, als slachtoffer of als dader, die 
schade kan spreiden via een first-party-verzekering of een aansprakelijkheidsverzekering. 
In beide gevallen ben je snel uitgepraat over compensatie en wordt preventie de enige 
werkelijke doelstelling. Dat is de heersende aanpak in de VS geworden.57 Ook in de 
Nederlandse rechtseconomische literatuur staat preventie vaak voorop.58  

Deze nadruk op preventie is waarschijnlijk de hoofdreden waarom de 
economische benadering van het aansprakelijkheidsrecht in Nederland nog niet erg is 

                                                
55 ‘Het gaat om geld’ is het eerste kopje dat Tromp in zijn praktijkhandleiding gebruikt, waarna in 

hoofdstuk 5 vele tientallen behoeften en zorgen van slachtoffers in schadeposten worden omgezet. De 
arresten genoemd in noot 10 getuigen daarvan. 

56 Dat dit thema actueel is, blijkt uit het onderwerp van de Tweede PIV-Jaarconferentie op 22 
maart j.l.: ‘Schadevergoeding: een zak geld of nog meer?’  

57 Zie bijvoorbeeld Posner 1998, p. 209. Er is echter ook veel minder bekend onderzoek gedaan 
naar de compensatiefunctie, zie Arlen 2000, 687 e.v. Ook zijn er aanwijzingen dat het Amerikaanse 
publiek minder ziet in de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht, zie Sunstein, Schkade & 
Kahnemann 2000.  

58 Zie bijvoorbeeld het handboek van Van Velthoven & Van Wijck 2001, p. 163 e.v.  
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aangeslagen. De verzekeringsmarkt zorgt lang niet altijd voor een optimale spreiding van 
risico’s richting degenen die deze het beste kunnen dragen. Sommige risico’s van schade 
of aansprakelijkheid zijn niet of beperkt verzekerbaar. Mensen zijn bovendien niet altijd 
rationeel bij het nemen van beslissingen over verzekeringen: zij schatten risico’s 
verkeerd in, of zij besteden niet de tijd die nodig is om een goede beslissing te nemen 
over de juiste verzekeringen. Nog los daarvan willen wij in Nederland best de discussie 
aangaan over herverdeling van geld. Daarom komen wij toch terug bij de vraag of een 
Euro aan een slachtoffer soms meer welzijn oplevert dan die Euro bij de dader te laten; 
een dader die we dan intussen beter compensatiegever kunnen gaan noemen.59  

 
6.3 De maatstaf voor compensatie: anderhalve Euro minder voor een Euro meer? 
Herverdeling via het aansprakelijkheidsrecht levert echter ook lasten op: iets in de orde 
van 50 Eurocent per herverdeelde Euro. Dan gaat het dus om de vraag of anderhalve 
Euro bij de compensatiegever meer welzijn oplevert dan één Euro bij het slachtoffer. 
Laten wij er voorts voor het gemak vanuit gaan dat de Euro's die aan vergoeding van 
schade worden betaald uiteindelijk allemaal worden opgebracht door gemiddelde 
Nederlandse huishoudens: via de verzekering van hun auto, doorberekend in de prijzen 
van de producten en diensten die zij van aansprakelijke bedrijven afnemen, of betaald uit 
belastingen. Dan brengen wij de vraag terug tot die of dat gemiddelde Nederlandse 
huishouden meer nut van die extra anderhalve Euro heeft of dat slachtoffer van 
letselschade van die ene Euro.  

Die Euro-vergelijking kan eventueel meer worden toegespitst. Wanneer 
tabaksaansprakelijkheid als middel tot herverdeling wordt beschouwd, gaat het om de 
anderhalve Euro van de gemiddelde roker, die de schadeloosstelling terugziet in de prijs 
van zijn pakje sigaretten, tegenover de Euro voor een gemiddeld slachtoffer van aan 
roken verbonden ziekten. Voor schadevergoedingen die moeten worden opgebracht door 
individuele onverzekerde particulieren gaat het niet alleen om de laatste paar verdiende 
Euro's, maar ook om de Euro's die deze nodig hebben om de huur of de hypotheek te 
betalen.60 Sommige soorten aansprakelijkheid, zoals medische aansprakelijkheid, zijn 
duurder om toe te passen. Dan zijn het misschien wel twee of drie Euro's die weggehaald 
moeten worden van de budgetten van gemiddelde ziektekostenverzekerden om die ene 
Euro bij dat slachtoffer te krijgen, aangenomen dat compensatie de doelstelling is en dit 
slachtoffer niet alleen een instrument is om de dokter zorgvuldiger te laten werken. 
 
6.4 Compensatie via aansprakelijkheid is onderdeel van een pakket  
Compensatie kan verschillende bronnen hebben.61 Zoals het aansprakelijkheidsrecht bij 
de doelstelling van preventie concurreert met het strafrecht en het bestuursrecht, en er 
ook andere mechanismen zijn die aan preventie bijdragen, heeft het ook bij compensatie 
concurrentie. Het sociale zekerheidsrecht biedt meestal al compensatie. Voor sommige 
soorten schades zijn er speciale fondsen. Het sociale verkeer levert weer zijn bijdrage. 
Veel van de behoeften en zorgen van slachtoffers worden immers opgevangen door hun 
omgeving, door mensen die als vrijwilligers bijstand bieden, en door mensen die geld aan 
slachtoffers geven.  

Er is dus weer onderlinge afstemming nodig. Gevers van compensatie moeten 
niet naar elkaar gaan zitten kijken en afwachten of de ander iets bijdraagt. Slachtoffers 
ervaren het als zeer belastend om van loket naar loket te worden gestuurd. Aan de andere 

                                                
59 Zie Arlen 2000, p. 687 e.v. 
60 Dit is de meest waarschijnlijke verklaring voor de rechtspraak over ongelukkige samenloop van 

omstandigheden, waarover Van Maanen 2000, nr. 52. 
61 Zie bijvoorbeeld Hartlief 1997, p. 28 e.v. 
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kant moet worden voorkomen dat dubbele compensatie plaatsvindt.  Wanneer een goede 
compensatie wordt gegeven via het sociale zekerheidsrecht of via een schadefonds, is het 
niet onredelijk het aansprakelijkheidsrecht uit te sluiten,62 in ieder geval voor degenen die 
gebruik hebben gemaakt van de snelle maar misschien lagere compensatiemogelijkheden 
die deze routes bieden. Welke methode van compensatie, die via aansprakelijkheid of die 
via andere routes, de minste lasten oplevert, zal medebepalend zijn voor de te maken 
keuze.  
 
6.5 Volledige schadevergoeding:  moeilijk verdedigbaar 
Laten we terugkeren naar het gemiddelde gevaltype: anderhalve Euro extra voor het 
gemiddelde Nederlandse huishouden of één Euro voor een slachtoffer? Het antwoord 
hangt waarschijnlijk nogal af van de hoeveelste Euro dit is die het slachtoffer krijgt. Is 
het de Euro die hem net boven het bijstandsniveau uittilt? Is het de Euro die het 
slachtoffer nodig heeft om zijn huis aan te passen? Is het een Euro die hem naar 80% van 
zijn hypothetische maar modale inkomen brengt? Is het de Euro die iemand die een 
topinkomen had naar 90% van dat inkomen voert? Is het de eerste Euro smartengeld, of 
de laatste?  

Er is veel onderzoek gedaan dat er op wijst dat mensen de toegevoegde waarde 
van een extra Euro inkomen lager schatten dan die van eerdere Euro’s nodig voor hun 
primaire levensbehoeften.63 De mensen die wel zo vooruitziend zijn om inkomensschade 
te verzekeren doen dit zelden voor 80, 90 of 100%. En kent U iemand die voor zichzelf 
een smartengeldachtige lijfrente koopt bij een ongeval of ziekte? Die Euro en nog wat 
kosten die men voor die verzekering moet betalen, geeft men liever aan iets anders uit.64 
Probeer je de som van het individuele welzijn van mensen zo groot mogelijk te maken, 
dan blijkt het dogma van volledige schadevergoeding dus een wankele basis te hebben. 
Dan hebben we nog niet eens in de beschouwing betrokken dat hogere uitkeringen 
mogelijk prikkels om te werken verminderen bij uitkeringsgerechtigden en bij degenen 
die de uitkeringen moeten opbrengen.    

Nu is dit betoog in zoverre theoretisch, dat slachtoffers in de praktijk niet altijd de 
volledige schadevergoeding krijgen waar zij recht op hebben. Met name bij grote 
letselschades vindt waarschijnlijk systematisch ondercompensatie plaats.65 Dat komt 
omdat compensatiegevers dan veel te winnen hebben bij gebruik van alle verweer- en 
vertragingstactieken die het recht toelaat en in onderhandelingen een veel betere positie 
hebben dan het slachtoffer, dat nauwelijks reële toegang tot de rechter heeft.66 Bij kleine 
schades wordt de volledige schadevergoeding beter benaderd. Is dat een zinnige 
besteding van schaarse middelen beschikbaar voor compensatie? Het lijkt vreemd om 
anderhalve Euro bij een gemiddeld Nederlands huishouden weg te halen om iemand een 
Euro te geven die hem op 90 of 100% van zijn hypothetische inkomen brengt over de 
paar maanden dat hij inkomensschade heeft geleden.  

 
6.6 Ongelijke behandeling van slachtoffers: moeilijk verdedigbaar 

                                                
62 Behoudens eventueel regres. 
63 Zie over de ‘marginal utility of money’ Kaplow & Shavell 2001, p. 990 e.v. 
64 Arlen 2000, p. 704 e.v. 
65 Arlen 2000, p. 697 e.v.  
66 Slachtoffers hebben meestal een repeat-player tegenover zich, die de risico's van een procedure 

kan spreiden over meerdere dossiers. Voorts zal het gemiddelde slachtoffer kiezen voor zekerheid, nu 
omtrent het dekken van de grootste behoeften boven de kans op vergoeding van alle schade na een in dit 
soort zaken langdurige en zeer belastende procedure, vgl. noot 61.  
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Wanneer compensatie de doelstelling is, rijst bovendien de vraag waarom slachtoffers 
van iets wat doet denken aan een onrechtmatige daad anders worden behandeld dan 
andere slachtoffers. Vandaar bijvoorbeeld de roep om een algemene verkeersverzekering, 
maar ook de waarschuwing van Patrick Atiyah in zijn confronterende boek The Damages 
Lottery dat het aansprakelijkheidsrecht zijn slachtoffers voortrekt ten opzichte van 
slachtoffers van huis-, tuin en keukenongevallen en ongeneeslijke ziekten.67  

Gelijke behandeling van slachtoffers lijkt bij compensatie een belangrijke 
impliciete nevendoelstelling. Bolt & Spier zijn ermee begonnen de bescherming van 
verschillende groepen slachtoffers door de Hoge Raad met elkaar te vergelijken.68 Hun 
benadering zou kunnen worden verbeterd door te kijken naar wat slachtoffers 
daadwerkelijk krijgen en door ook slachtoffers mee te nemen die buiten het 
aansprakelijkheidsrecht vallen. 
 
6.7 Vergoeding van bedrijfsschade: moeilijker verdedigbaar 
Bij vergoeding van bedrijfsschade kan men eveneens vraagtekens zetten uit het oogpunt 
van vergroting van welzijn, tenminste voor zover compensatie de rechtvaardiging is, en 
niet preventie. Denk aan een bedrijf waarvan fysiek niets meer over is na de 
vuurwerkramp of een agrarisch bedrijf getroffen door de MKZ-crisis. Er is veel voor te 
zeggen om de inkomensschade van mensen die bij een bedrijf werken en zo door een 
ramp worden getroffen gedeeltelijk te compenseren, ter overbrugging naar een andere 
inkomensbron. Dat kan soms het efficiëntst gebeuren door het bedrijf een vergoeding te 
geven.  

Maar zullen mensen hun anderhalve Euro graag besteed zien aan een Euro ter 
vergoeding van gederfde winst van ondernemers; dat wat komt bovenop de beloning van 
een ondernemer voor zijn arbeid? Hetzelfde geldt voor het tenietgaan van 
bedrijfsmiddelen. Een Euro besteed aan vergoeding daarvan, kunnen we beschouwen als 
een investering van anderhalve Euro in een bedrijf met heel onzekere 
toekomstperspectieven, van welke investering meteen een halve Euro wordt afgeboekt. 
Wanneer een bedrijf met die vergoeding zo de draad weer kan oppakken, lijkt dat een 
verantwoorde investering. Wanneer eigenlijk vanaf de grond af een nieuw bedrijf moet 
worden opgebouwd, is het de vraag of investering in dit bedrijf verstandig is. Zou de 
ondernemer ook weer opnieuw met het bedrijf beginnen als zijn onderneming door een 
andere oorzaak ten onder was gegaan? Zou een bank er in stappen? Aan de andere kant 
moeten we niet te gering denken over de manier waarop behoeften en zorgen van mensen 
verknoopt zijn met het lot van door hen opgezette bedrijven. Ook de rechtspraak worstelt 
hiermee.69 Dit zijn allemaal vragen die zo niet kunnen worden beantwoord, maar ze 
moeten op zijn minst worden gesteld in termen van optimale besteding van 
schadevergoedingen en wij komen waarschijnlijk dichter bij het antwoord wanneer we 
door rechtspersonen heenkijken naar de belangen van individuele mensen.  
 
6.8 Individueel bepaalde schadevergoeding: moeilijk verdedigbaar 
In het aansprakelijkheidsrecht claimt ieder slachtoffer voor zichzelf schade. Ieder gaat de 
individuele race aan naar volledige schadevergoeding en probeert met vallen en opstaan 
het onderste uit de kan te halen. Binnen het aansprakelijkheidsrecht zijn slachtoffers erg 
afhankelijk van de toevallige aanwezigheid van getuigen, van hun eigen advocaat, van de 
persoon aan de andere kant, van de samenwerking tussen die twee, van de wijze van 

                                                
67 Atiyah 1997. 
68 Bolt & Spier 1996, p. 383. 
69 Zie de arresten over de afgeleide aansprakelijkheid tegenover aandeelhouders, laatstelijk HR 15 

juni 2001,NJ 2001, 573 (Chipsol). 
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aansturing van deze personen vanuit hun organisaties en van de manier waarop de 
individuele rechter uiteindelijk toezicht houdt.  

Wie alleen af gaat op de jurisprudentie van de Hoge Raad ziet het 
aansprakelijkheidsrecht als een min of meer consistent systeem, maar vanuit het 
slachtoffer gezien heeft het inderdaad iets weg van een loterij, zoals Atiyah het noemde. 
Past dit wel bij compensatie, waarbij het er om gaat dat het geld terechtkomt bij degenen 
die dit het meest nodig hebben en waarbij de gelijkheid tussen slachtoffers onderling heel 
belangrijk wordt? Een rechtvaardiging voor dit individuele compensatiestelsel met hoge 
drempels zou kunnen zijn dat het de slachtoffers uitselecteert die het geld het meeste 
nodig hebben. Maar selecteert het goed? Het systeem is daarvoor in ieder geval niet 
ontworpen.   
 
6.9 Preventie en compensatie: spanning in het systeem 
De hoge drempels hebben te maken met de dubbele functie van het 
aansprakelijkheidsrecht. De doelstellingen van preventie en compensatie lopen parallel, 
wanneer de vergoeding die wordt weggehaald bij de dader om reden van preventie, ook 
goed besteed is wanneer die bij het slachtoffer terechtkomt.70 Maar soms zijn schades 
redelijkerwijs niet te voorkomen, terwijl uit compensatieoogpunt wel schadevergoeding 
wordt toegekend.  Automobilisten begrijpen niet goed dat zij verantwoordelijk zijn voor 
aanrijdingen met fietsers die door rood licht rijden. En zij hebben gelijk. Het 
aansprakelijkheidsrecht wordt uit zijn voegen getrokken wanneer de 
zorgvuldigheidsnorm wordt opgerekt tot voorbij de op basis van een 
kosten/batenafweging te nemen voorzorgsmaatregelen.71 Wanneer de doelstellingen 
verschillende kanten opwijzen, moet worden gekozen. We kunnen niet volstaan met te 
zeggen dat het aansprakelijkheidsrecht meerdere doelstellingen dient.72  

Soms is er uit compensatieoogpunt niets te zeggen voor schadevergoeding, maar 
uit preventieoogpunt wel. De schade van rijke slachtoffers is gedekt door een 
sommenverzekering, terwijl de dader een onverzekerde arme sloeber is. Het duidelijk 
voorbeeld van deze vorm van uit de pas lopen van doelstellingen is punitive damages: 
een sterk argument daartegen is de overcompensatie die er uit voortvloeit.73  
 
6.10 Bewaking van de compensatiefunctie 
Als we dit overzien is er reden tot zorg over de manier waarop de compensatie van 
slachtoffers gestalte krijgt. De overheid en anderen die het aansprakelijkheidsrecht 
bewaken zouden zicht moeten krijgen op de omvang van daadwerkelijk door 
verschillende groepen ontvangen vergoedingen, en zich niet moeten laten leiden door wat 
op het geduldige papier van arresten wordt beloofd. Gelijke behandeling van slachtoffers 
zou een belangrijk criterium moeten zijn, het liefst over de grenzen van het 
aansprakelijkheidsrecht heen. Een ander criterium is of de te geven compensatie 
terechtkomt bij degenen die volgens de anderhalve Euro voor een Euro maatstaf de 
sterkste behoefte aan de schadevergoeding hebben, mede in aanmerking genomen de 

                                                
70 Zie over de spanning tussen beiden Arlen 2000, p. 702 e.v. en meer rechtsfilosofisch Weinrib 

1995, p. 114 e.v. 
71 Risico-aansprakelijkheid heft die spanning niet op. Het heeft net zo’n goede preventieve werking 

en de kosten van toepassing zijn lager, maar er wordt ook schade mee gecompenseerd die de dader 
redelijkerwijs niet had hoeven te voorkomen. Dan zijn kosten- en compensatieargumenten dus 
doorslaggevend geworden, zie uitvoerig Cooter & Ulen 1999, p. 302 en p. 311 e.v. met verdere 
nuanceringen met name voor wat betreft het activiteitenniveau. 

72 Vgl. Hartlief 1997, p. 22. 
73 Zie ook Van der Heijden 2001, p. 1755, die voorstelt een deel van de ’punitive damages’ toe te 

laten komen aan de staat of een goed doel. 
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andere bronnen van compensatie. Voor sommige schades is het de vraag of volledige 
compensatie gewenst is.  

De twee functies van het systeem levert spanning op, die kan worden verminderd. 
Een rigoureuze manier om dat te doen is de uit preventieoogpunt bij daders weg te halen 
vergoedingen in een fonds te laten komen waaruit slachtoffers worden vergoed, waarbij 
dit fonds eventueel nog kan worden vergroot uit andere middelen.74 Een realistischer 
aanpak is gebieden te onderscheiden waar de preventie overheerst en waar de 
compensatie en de regels dan op die functie af te stemmen.  

We kunnen bijvoorbeeld constateren dat we als achtergrondregel  
aansprakelijkheid wegens het achterwege laten van maatschappelijk wenselijke 
voorzorgsmaatregelen nodig hebben. Voor veel maatschappelijke activiteiten bestaan er 
geen specifieke veiligheids- of kwaliteitsnormen en zijn de andere preventieve prikkels 
ook onvoldoende. Aansprakelijkheid is dan nodig als prikkel. Of de schadevergoeding uit 
compensatieoogpunt volledig moet zijn, blijft de vraag, maar in deze individuele gevallen 
zal het al moeilijk genoeg zijn voor het slachtoffer om integrale vergoeding van al zijn 
schade te krijgen. 

Op sommige omvangrijke gebieden, zoals bijvoorbeeld verkeersongevallen, 
arbeidsongevallen en schade door defecte producten, zijn er veel andere 
preventiemechanismen. Het veiligheidsbeleid is daardoor waarschijnlijk nagenoeg 
perfect, dat wil zeggen zo optimaal mogelijk zonder dat andere belangen, zoals snel 
vervoer of een efficiënte productie, te veel in het gedrang komen.75 Omdat optimale 
preventie een kwestie is van belangenmaximalisatie, vallen er toch veel slachtoffers, zelfs 
al zouden alle mensen perfect de lusten en lasten van hun handelingen afwegen. 
Compensatie is de hoofdreden om deze categorieën toevallige slachtoffers 
schadevergoeding te geven.76 Op deze gebieden zouden we kunnen kiezen voor het goed 
organiseren van de compensatieverstrekking. Normering van uit te keren schadebedragen 
is daarbij een aantrekkelijke optie, uit gelijkheidsoverwegingen en ook als men aanneemt 
dat de laatste Euro compensatie er minder toe doet en de eerste meer. Bij sterkere 
normering van schadevergoeding zullen immers de extremen naar boven en naar beneden 
verdwijnen, zodat het welzijn van de slachtoffers als groep toeneemt. Dat de 
compensatiedoelstelling vraagt om genormeerde vergoedingen is al lang erkend in het 
sociale zekerheidsrecht, en recenter bij de bepaling van alimentatie en bij de 
ontbindingsvergoeding.77  

Normering is een neutraal middel dat kan worden toegepast met als doelstelling 
volledige schadevergoeding, maar ook wanneer doel wordt om de compensatie bij die 
slachtoffers te krijgen die deze het meest nodig hebben. Dan zouden sommige soorten 
slachtoffers misschien geen volledige schadevergoeding meer krijgen, maar groepen die 
nu niets krijgen beter kunnen worden geholpen.78  

 
7 Compensatie bij massaschade   

                                                
74 Zie over de bezwaren verbonden aan deze volledige ontkoppeling Arlen 2000, p. 706. 
75 Zie hierover uitvoerig Pieterman 2001. 
76 Zo ook Hartlief 1997, p. 40 e.v. 
77 Tijdens een onlangs in Tilburg gehouden expert-meeting bleek dat landen als Engeland en 

Wales, België, Frankrijk, Spanje en Duitsland verder zijn met normering van schadevergoedingen voor 
letselschade dan wij; zie ook Giesen, Kamminga en Barendrecht 2001.  

78 Aldus ook Hartlief 1997, p. 56 e.v. en vgl. de discussie over directe schadeverzekering op deze 
gebieden, laatstelijk Faure & Hartlief 2001. Een problematische subcategorie is die van opzettelijk of grof 
onvoorzichtig handelen in het verkeer of op andere 'compensatie'-terreinen. Als men daar wel volledige 
schadevergoeding wil toekennen, vgl. par. 4.2, kan de selectie van gevallen die daarvoor in aanmerking 
komen de lasten van afdoening sterk vergroten, vgl. par. 8.2.    
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7.1 Compensatie van rampschade 
Hoe deze beginselen toe te passen op rampen? Van gemiddelde huishoudens kan 
waarschijnlijk wel worden gevraagd enkele van hun Euro’s over te dragen om 
slachtoffers van min of meer toevallige en in hun uitwerking wrede rampen tegemoet te 
komen. Een probleem kan zijn dat er een verschil in behandeling ontstaat tussen 
slachtoffers van wie de situatie als ramp wordt geduid, met alle aandacht van dien, en 
gewone ongevalslachtoffers. Daarom lijkt ook hier de vraag of volledige 
schadeloosstelling een verantwoord streefdoel is en in hoeverre vergoeding van 
bedrijfsschade het welzijn van individuele mensen vergroot. 
 Hartlief heeft een waardevolle studie gemaakt van de compensatieregelingen die 
de overheid heeft verbonden aan Enschedé en Volendam, en deze afgezet tegen de 
compensatie in soortgelijke gevallen.79 Het beeld dat hij schetst, is deels verontrustend. 
De voor compensatie bij rampen bestemde wet is niet toegepast.80 Dat is alleen gebeurd 
bij twee keer zware regenval, toen alles bij elkaar meer dan een half miljard gulden is 
uitgekeerd. De overheid probeert een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen het 
aansprakelijkheidsrecht, waar de slachtoffers bijvoorbeeld hun immateriële schade 
zouden moeten halen, en andere compensatieregelingen, terwijl dit nu juist 
communicerende vaten zouden moeten zijn en slachtoffers niet van loket naar loket 
zouden moeten worden gestuurd. Bedrijfsschade wordt in Enschedé ruimhartig vergoed: 
70% van de gederfde winst als gevolg van omzetdaling. De inkomensschade die het 
gevolg is van het letsel van de Volendamse slachtoffers, die gezien hun jonge leeftijd 
natuurlijk nog moeilijk is te begroten, is niet vergoed, maar er is wel een donatie van 3,5 
miljoen gulden gedaan aan de Nederlandse Brandwondenstichting en de Stichting 
Slachtoffers Nieuwjaarsbrand. Het verschil tussen de compensatie van letselschade en 
bedrijfsschade is opvallend, zeker als men ook de miljarden besteed aan varkenspest- en 
MKZ-compensaties in de beschouwing betrekt. Roept de overheid zo de 
letselschadeclaims niet over zich af? En wordt het welzijn van mensen in de 
landbouwsector met andere maten gemeten?  

Positief is dat de overheid veel compenseert door rechtstreeks in behoeften van de 
getroffenen te voorzien. De bedrijfsschaderegelingen houden rekening met de 
mogelijkheid van beëindiging van de betrokken bedrijven, en stimuleren dus niet dat 
klakkeloos wordt geïnvesteerd in wederopbouw. De overheid sluit ook aan bij 
particuliere initiatieven die compensatie van de slachtoffers tot doel hebben. Tenslotte is 
het goed dat er nog een keer goed naar de totale financiële afwikkeling van beide rampen 
zal worden gekeken, maar daar is de letselschade weer van uitgesloten.81  
  
7.2  Compensatie van sluipende schade  
Mensen compenseren die getroffen worden door sluipende beroepsziektes en 
vergelijkbare schades lijkt ook een verantwoorde besteding van de Euro's van 
gemiddelde Nederlandse huishoudens, hoewel er waarschijnlijk minder draagvlak voor 
zal zijn. Gelijke behandeling is hier een aandachtspunt. Kanker door asbest en kanker 
door andere oorzaken verschillen in hun uitwerking niet. Meer compensatie bij 
asbestziekten zou misschien gerechtvaardigd kunnen worden doordat de maatschappij als 
geheel profijt heeft gehad van de activiteiten waaraan dit risico was verbonden. Maar 
voor het slachtoffer zijn het kwesties van getroffen worden door ongeluk dat de meeste 

                                                
79 Hartlief 2002. 
80 Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen 1998. 
81 TK 27157, nr. 21, p. 61 e.v. 
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andere mensen bespaard blijft, zodat op zijn hoogst een gradueel verschil in compensatie 
gerechtvaardigd lijkt. 
 Bij sluipende schade is er misschien meer reden om te kijken naar de eigen 
bijdrage van het slachtoffer aan het ontstaan van de schade. Wil een gemiddeld 
huishouden ook Euro’s afstaan aan mensen die min of meer bewust zelf risico’s hebben 
genomen, en die daarmee bovendien gekozen hebben voor de voordelen die van deze 
risico’s de keerzijde waren? Veel hangt af van de vrijheid waarin die keuze werd 
gemaakt, die voor werknemers in de asbestverwerkende industrie klein was, en voor 
rokers waarschijnlijk toch iets groter. 
 Compensatie anders dan door geld mag tenslotte voor deze categorie hoger op de 
agenda. Voor groepen slachtoffers van dezelfde soort gebeurtenis kunnen vaak efficiënter 
gemeenschappelijke voorzieningen worden getroffen: informatiecentra, medische hulp, 
medisch onderzoek, begeleiding, of aangepaste verzekeringen. Degenen die de 
compensatie geven, zoals overheden of verzekeraars, zijn vaak goed in staat deze 
voorzieningen in te richten. 
    
7.3 Een algemene regeling?  
Rampen en sluipende schade hebben nog een aspect dat compensatie bemoeilijkt en dat 
is het onvoorziene karakter ervan. Gelijkheid en tegemoetkoming aan de urgentste 
behoeften zijn aardig, maar het zijn uiteindelijk altijd Euro's die er bij gemiddelde 
Nederlandse huishoudens af gaan. We weten niet hoeveel rampen en massaschades er 
nog komen en hoe groot de solidariteit dan zal zijn. Daarom kunnen we moeilijk een 
algemene regeling treffen waaruit vaste en voorzienbare compensaties worden gegeven.   

Wat misschien wel kan, is het ontwikkelen van een raamprocedure voor de 
toekenning van uitkeringen, met normen voor vergoedingen van letselschade en andere 
schadeposten. Dit raamwerk zou er in ieder geval voor kunnen zorgen dat binnen één 
ramp of één type sluipende schade gelijke behandeling wordt verwezenlijkt en dat de 
urgentste gevallen worden gecompenseerd. Per gevaltype kan dan worden besloten 
hoeveel wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld door een factor (0,8, 1 of  1,5) op de 
genormeerde vergoedingen los te laten. Die factor zou dan kunnen worden vastgesteld 
aan de hand van de mate van solidariteit met de slachtoffers, de mate waarin daders en 
hun verzekeraars nog een bijdrage behoren te leveren en de mate waarin van slachtoffers 
zelf een bijdrage kan worden verwacht. De omvang van die bijdragen kan eveneens 
binnen die raamprocedure worden vastgesteld.82   
 
8 Kosten van afwikkeling 
 
8.1 Relatief hoge kosten 
Aansprakelijkheidsrecht draagt bij aan het voorkomen van schade en is een middel tot 
herverdeling van geld naar mensen die het meer nodig hebben, maar de lasten die 
tegenover deze baten staan zijn hoog in vergelijking tot andere maatschappelijke 
instituten die aan preventie en compensatie bijdragen. Aansprakelijkheid kost iets in de 
orde van 50 Eurocent per herverdeelde Euro; herverdeling via sociale zekerheid of een 
schadefonds eerder 20 Eurocent.  

Het aansprakelijkheidsrecht kent de directe kosten van advocaten en de andere 
mensen die bij de schadeafwikkeling worden ingeschakeld. Er zijn de indirecte lasten van 
door partijen in de afwikkeling gestoken tijd, die ook anders had kunnen worden besteed. 
Dat is bijvoorbeeld ook de tijd gemoeid met het verzamelen van informatie en het 
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informeren van stakeholders als verzekeraars, superieuren of aandeelhouders. Er zijn 
kosten van onzekerheid, stress, en zelfs schade aan de gezondheid en andere secundaire 
victimisatie. Er is schade aan menselijke relaties. Dreiging met lasten van 
aansprakelijkstelling kan zelfs worden gebruikt om andere doelen te bereiken. De hoge 
lasten hangen samen met de conflictueuze manier van onderhandelen over 
aansprakelijkheid en schade, waarbij de ene partij bagatelliseert, kleineert en vertraagt, 
en de andere partij wel overdreven hoog moet inzetten, druk moet uitoefenen en moet 
terugslaan. Wie nu de eerste stap richting escalatie heeft gezet, is vaak onduidelijk. Het 
gaat om veel geld. Weterings schatte de direct op geld waardeerbare lasten van de 
afwikkeling van letselschade alleen al op 200 tot 500 miljoen Euro per jaar.83  

Er zijn indicaties dat de kosten steeds verder oplopen. Advocatenkantoren worden 
meer en meer gerund als een onderneming. Het ondernemingsmodel van de advocatuur is 
gebouwd op het maken van veel uren. De prikkels op een advocaat om niet tot een snelle 
schikking te komen, of om een zaak niet ter kostenbesparing te geven aan een ander 
kantoor met een vergelijkbare zaak, worden dus sterker. Het bijzondere van rechtshulp is 
voorts dat de uren die de ene partij aan een zaak besteedt, aan de andere kant vaak ook tot 
hogere kosten leiden, en zelfs indirect weer tot meer werk voor de eerste partij. In dat 
elkaar bezig houden met brieven, conclusies, deskundigenrapporten en getuigenverhoren 
is de rechtshulp een uniek soort onderneming.84 Eén van de redenen dat geklaagd wordt 
over een claimcultuur is mogelijk dat mensen het gevoel hebben besprongen te kunnen 
worden met claims die grote en oncontroleerbare lasten meebrengen, ook als zij weinig 
kansrijk of zelfs helemaal ongegrond zijn.  

Bij de afwikkeling van kleinere schades is het beeld wellicht anders. Dat gebeurt 
door of zelfs tussen verzekeringsmaatschappijen, die een ander ondernemingsmodel 
hebben, daardoor kostenbewuster opereren en meer belang hebben bij goede relaties met 
hun klanten. De afwikkeling van blikschade lijkt een relatief efficiënt en klantvriendelijk 
systeem. 

 
8.2 Kostenverhogende elementen 
Sommige elementen kunnen de kosten van afwikkeling nog vergroten. Uit wat wij nu 
weten over geschiloplossing komen veel aanwijzingen dat beschuldigingen belemmerend 
werken op het oplossen van conflicten.85 Het is eigenlijk het eerste wat men juristen die 
beter met conflicten om willen gaan probeert af te leren. Dat is weer een reden om de 
beschuldiging die in de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht ingebakken zit, het 
elkaar uitvangen op fouten, te evalueren in termen van individueel welzijn.  

Onduidelijke regels over veel voorkomende vragen zijn duur. De afgelopen jaren 
zijn waarschijnlijk in duizenden dossiers discussies gevoerd over de reikwijdte van de 
omkeringsregel bij causaal verband.86 Die rechtsonzekerheid kost dan al gauw vele 
miljoenen Euro's. En er zijn meer van dit soort voorbeelden te noemen. 

Bepaalde aansprakelijkheden, zoals bijvoorbeeld die van de overheid voor 
gebrekkige controle of regelgeving, kunnen extra duur zijn, omdat de kosten van 
vaststelling van feiten en van toetsing aan noodzakelijkerwijs weinig scherpe normen 
groot zijn. Dat kan reden zijn om vast te houden aan de beperkingen ervan, met name als 
er andere preventie- of compensatiemechanismen zijn.  

                                                
83 Weterings 1999, p. 113. 
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Wanneer ’punitive damages’ zouden worden ingevoerd, zou dat de kosten van 
afwikkeling waarschijnlijk sterk verhogen.87 Daardoor wordt immers de inzet verhoogd, 
de onzekerheid over de omvang van schadevergoeding neemt toe en de verwijten over en 
weer zullen heftiger worden. Wij moeten daar echt niet aan beginnen, zo lang andere 
preventiemechanismen kunnen worden ingezet. 
 
8.3 Bewaking van lasten 
In het aansprakelijkheidsrecht zitten weinig mechanismen die voorkomen dat de kosten 
uit de hand lopen in relatie tot de in het geding zijnde belangen. Iedere schade wordt op 
zichzelf bekeken, en hoeveel energie, tijd en geld er aan de afwikkeling wordt besteed, is 
nauwelijks voorwerp van expliciete besluitvorming. De wetgever en de rechterlijke 
macht controleren wel in zekere mate of het aansprakelijkheidsrecht zijn preventieve en 
compensatiefuncties vervult, want zij staan bloot aan de argumenten van beide partijen 
en passen hun oplossingen in in het bestaande systeem. Dat zij de kosten van toepassing 
van het aansprakelijkheidsrecht meewegen, is echter hoge uitzondering.  

De directe kosten worden enigszins gecontroleerd door slachtoffers en daders, de 
laatsten met name in als zij de redelijke kosten van expertise en rechtsbijstand vergoeden, 
maar deze controle geschiedt vaak marginaal, en heeft dus weinig effect, of leidt tot 
nieuwe conflicten, waardoor de kosten nog verder oplopen. De verdere lasten die de 
toepassing van het aansprakelijkheidsrecht meebrengt, worden alleen in de hand 
gehouden door zelfcontrole van de betrokkenen, die hun klanten onzekerheid, stress en 
niet zinvol bestede tijd willen besparen. Maar daarbij is men altijd afhankelijk van de 
wederpartij en spoort kostenbesparing niet steeds met de eigen belangen. Er zijn 
gedragsregels, maar die zijn weinig concreet, en de verhalen uit de letselschadepraktijk 
stemmen niet hoopvol over hun effect. De communicatie lijkt eerder onwelwillender en 
onaangenamer te worden, en dus ook weer belastender voor alle betrokkenen.  

Het lijkt dus hard nodig dat de directe kosten en de indirecte lasten van toepassing 
van het aansprakelijkheidsrecht  worden bewaakt. De overheid doet er onverstandig aan 
om te vertrouwen op de zelfregulerende mechanismen die er in het systeem zitten. Met 
een aanpak gericht op lastenreductie zijn waarschijnlijk grote besparingen te bereiken, 
wellicht zelfs in de orde van grootte van honderd miljoen Euro. De kosten kunnen ook 
weer worden gedrukt door normering van de hoogte van schadevergoedingen, wat een 
’no-regret’ optie voor verbetering van het systeem lijkt te zijn.88 Voorts kunnen normen 
voor het proces van schadeafwikkeling, waarbij een meer probleemoplossende aanpak 
wordt gestimuleerd, de lasten van afwikkeling verlagen.89 En de prikkels die zitten in het 
honoreringssysteem van de advocatuur kunnen worden bekeken.  

Gezien de hoge kosten die de afdoening van geval tot geval meebrengt, wordt het 
maatschappelijk aantrekkelijker om voor andere preventie- en compensatiemechanismen 
te kiezen, wanneer een bepaald type oorzaak of schade zich veelvuldig voordoet. Bij een 
zekere schaal van preventieproblemen brengen strafrechtelijke handhaving of politieke 
controle mogelijk minder lasten mee dan het aansprakelijkheidsrecht. Zowel bij rampen 
als bij sluipende schade kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld of onderzoek naar 
oorzaak en omvang van de schade beter via het civiele procesrecht of via die andere 
systemen is te organiseren. Compensatie boven een zeker aantal gevallen is mogelijk 
efficiënter en eerlijker te organiseren via sociale verzekering of een te formeren fonds 
dan via het aansprakelijkheidsrecht. Bij rampen is dat mede te overwegen, omdat dit de 

                                                
87 Vgl. TK 26.630, nr. 2, 22. 
88 De Minister is ook voorstander van normering, maar ziet ten onrechte geen rol voor de overheid 

weggelegd, zie TK 26.630, nr. 2, 33. 
89 Vgl. Vranken & Weterings 2001 en uitvoerig Weterings 2002. 



 23 

relaties binnen een gemeenschap die een ramp heeft te verwerken minder onder druk zet. 
Een optie bij rampen of sluipende schade is ook om de werking van het 
aansprakelijkheidsrecht te verbeteren via normering van schadevergoeding en van de 
wijze van afwikkeling. Een goede regeling van de afwikkeling van massaschade kan het 
maatschappelijk welzijn vergroten.   
 
9 Bewaking en verbetering van het aansprakelijkheidsrecht: nodig en mogelijk  
 
Vanuit het perspectief van het welzijn van individuele mensen heeft het 
aansprakelijkheidsrecht een nuttige rol bij de preventie en compensatie van schade. Het is 
een complex systeem, dat zichzelf maar in beperkte mate reguleert. Daarom is het 
belangrijk dat de overheid het aansprakelijkheidsrecht actief bewaakt en waar nodig 
aanpast. In de praktijk van nu is dit alles overgelaten aan de Hoge Raad en enkele 
wetgevingsjuristen. Maar die doen dat werk niet systematisch en opereren niet vanuit 
algemene doelstellingen. Het voorzichtige beleid van het kabinet was tot voor kort  
gericht op het voorkomen van uitwassen.90 Dat lijkt inderdaad een te laag ambitieniveau.91 
Ik hoop aannemelijk gemaakt te hebben dat het mogelijk is een algemeen 
beoordelingskader voor het aansprakelijkheidsrecht te ontwikkelen en van daaruit naar 
gerichte verbeteringen te streven.  

De problemen liggen waarschijnlijk niet zozeer op het gebied van preventie. Wel 
kan systematisch worden nagegaan of het pakket van nadelen dat de burger treft wanneer 
hij nalaat maatschappelijk wenselijke voorzorgsmaatregelen te nemen, voldoende is, 
maar ook niet te zwaar. ’Punitive damages’ lijken geen goede oplossing wanneer dit 
pakket te klein is. Versterking van andere prikkels, zoals strafrechtelijke of door de 
maatschappij zelf uitgeoefende, verdient dan de voorkeur. Het beschuldigende element 
dat het aansprakelijkheidsrecht in de praktijk nog steeds heeft, vermindert waarschijnlijk 
het maatschappelijk welzijn.   

Bij compensatie zijn er meer vragen. Wegnemen van anderhalve Euro bij het 
gemiddelde Nederlandse huishouden om een slachtoffer een Euro extra te geven, kan 
gerichter gebeuren. Volledige schadevergoeding, vergoeding van bepaalde vormen van 
bedrijfsschade en het van geval tot geval bepalen van schadevergoedingen zijn vanuit 
deze invalshoek moeilijk te verdedigen. Compensatie anders dan in geld, de directe 
voorziening in de behoeften van slachtoffers, verdient meer aandacht. Gelijke 
behandeling van slachtoffers is wezenlijk: binnen het aansprakelijkheidsrecht, maar ook 
over de grenzen daarvan. Gezien de onvoorzienbaarheid van sommige risico’s die 
aanleiding geven tot compensatie, is het waarschijnlijk niet mogelijk om steeds vooraf de 
absolute hoogte van compensaties vast te leggen. Bij wel voorzienbare risico’s, zoals die 
van verkeers- en bedrijfsongevallen en productenaansprakelijkheid, is ook normering van 
de absolute hoogte van schadevergoedingen mogelijk.  

De lasten van toepassing van het aansprakelijkheidsrecht vormen het grootste 
punt van zorg. Gewone marktprikkels lijken hier niet goed te werken. Bij grote aantallen 
schades worden al snel andere preventie- of compensatiesystemen aantrekkelijker, tenzij 
het aansprakelijkheidsrecht zelf concurrerend blijft, door meer te leveren tegen lagere 
lasten voor de maatschappij. Daarvoor is een veel betere coördinatie van de 
schadeafwikkeling nodig. Een grotere bijdrage leveren aan het welzijn van individuele 
mensen, daar gaat het om, en dat kan.  
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