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Hoofdstuk I

De kwaliteit van de letselschaderegeling

1        Inleiding

Uit mijn (empirische) onderzoek uit  1999 kwam naar voren dat de afwikkeling
van letselschadeclaims in Nederland vaak lang duurt, gepaard gaat met hoge kosten
en  frustrerend  is voor zowel het slachtoffer als de professioneel betrokkenen.'
De meeste letselschadeclaims worden via schikkingsonderhandelingen in der minne
afgedaan. Slechts een zeer klein percentage komt bij de rechter terecht. Tijdens
het schaderegelingsproces nemen de betrokken partijen op verschillende momenten

beslissingen over het letselschadegeval en de gevolgen die daaraan gekoppeld
moeten worden. Deze besluitvorming gaat vaak moeizaam en de beslissings- of
transactiekosten zijn bijgevolg hoog.

Dit boek bouwt voort op mijn eerdere studie. De centrale onderzoeksvraag
is hoe de beslissingskosten teruggedrongen kunnen worden, op zodanige wijze
dat de kwaliteit van de schaderegeling toeneemt. Hoe kan bewerkstelligd worden
dat de besluitvorming door een slachtoffer, (de aansprakelijkheidsverzekeraar
van) de aangesproken partij en hun respectievelijke belangenbehartigers over de
aard, ernst en omvang van de aansprakelijkheid en de schade beter, sneller en
goedkoper verloopt? Deze studie begint met een inleidend hoofdstuk, waarin onder
meer de achtergrond en relevantie van het onderzoek, de probleemstelling, de
onderzoeksvragen, de structuur van het boek en de wijze van onderzoek aan de
orde komen.

Paragraaf2 van dit hoofdstuk geeft aan dat verlaging van de beslissingskosten
niet onbegrensd is, doch een verbetering van de kwaliteit van de letselschaderege-
ling dient op te leveren. In de paragrafen 3,4 en 5 analyseer ik wat kwaliteit
eigenlijk inhoudt met betrekking tot de letselschaderegeling. De letselschaderege-
ling is het proces waarlangs het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
en de achterliggende doelstellingen - compensatie en preventie van schade - in
de praktijk worden gerealiseerd. De kwaliteitsdoelstelling is dat het schaderege-
lingsproces zodanig is ingericht en functioneert dat daarmee het materiele
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht zo goed mogelijk (foutkosten)
en met zo min mogelijk 'verspillingen' in de zin van tijd, kosten en negatieve
emoties (beslissingskosten) ten uitvoer wordt gelegd.

1 Weterings 1999, p. 109.
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De kwaliteit van het schaderegelingsproces kan worden gedefinieerd als de som
van de beslissingskosten en foutkosten. Naarmate de som van deze kosten lager
is, is het kwaliteitsniveau hoger. De foutkosten (mate van rechtvaardigheid van
de beslissing) vormen als het ware de rem op het al te rigoureus (willen) reduceren
van de beslissingskosten bij de schaderegeling (paragraaf 5).

In paragraaf 6 komen de huidige kwaliteit van de letselschaderegeling,
alsmede het toenemende belang van een kwalitatiefgoede schadeafwikkeling aan
bod. Aansluitend ga ik in paragraaf 7 kort in op de voor- en nadelen van een 'no-
fault' systeem, dat een alternatief voor het aansprakelijkheidsrecht vormt. Hier
geef ik aan dat de invoering van een dergelijk systeem niet op korte termijn valt
te verwachten. Voorts zal het aansprakelijkheidsrecht altijd een rol blijven spelen,
naast dan wel in combinatie met 'no fault'. Oplossingen voor kwaliteitsverbetering
moeten daarom vooral binnen het huidige kader van het aansprakelijkheidsrecht
worden gezocht.

Na deze relatiefuitvoerige behandeling van de huidige en gewenste situatie,
wordt in paragraaf 8 de centrale onderzoeksvraag nog eens samengevat en aan
de hand daarvan wordt vooruitgeblikt naar de volgende hoofdstukken. Behalve
dat wordt aangegeven wat de lezer kan verwachten, komt daar ook de gekozen
invalshoek op de schaderegeling alsmede de gebruikte methode van onderzoek
aan de orde.

2          Beslissingskosten en de kwaliteit van de schaderegeling

2.1 De beslissings- of transactiekosten bij de letselschaderegeling zijn

aanzienlijk

Jaarlijks worden vele duizenden mensen het slachtoffer van een ongeval. Bij
tweezijdige ongevallen kunnen slachtoffers mogelijk, al dan niet via een
rechtsbijstandverlener, de opgelopen letselschade claimen bij de schadeveroorzaker
ofeventueel een andere verantwoordelijke persoon ofinstantie. Veelal zullen deze
verantwoordelijken een verzekering tegen dergelijke claims hebben afgesloten,
zodat een ingediende schadeclaim uiteindelijk bij de aansprakelijkheidsverzekeraar
terechtkomt. Met dit contact begint het proces van afwikkeling van de schadeclaim
te lopen.

Schadegevallen worden zelden meteen geschikt, de kleine letselschadeclaims
met een beperkt belang (minder dan 500 euro) uitgezonderd. Er vindt doorgaans
eerst een dialoog plaats over de aard, ernst en omvang van de aansprakelijkheid
en de schade. In het leeuwendeel van de gevallen komen partijen na enig
discussieren en onderhandelen buiten rechte tot een vergelijk. Maar hoewel de
meeste letselschadegevallen in der minne worden afgedaan, verlopen de
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schikkingsonderhandelingen dikwijls niet soepel en zijn bijgevolg de'transactiekos-
ten' vaakomvangrijk.2 Transactiekosten zijn in feite de beslissingskosten in ruime
zin die ontstaan bij de besluitvorming over het al dan niet verstrekken van
schadevergoeding en over de omvang daarvan.3

In mijn eerdere boek' Vergoedingran letselschade en transactiekosten' heb
ik onderzocht hoe de afwikkeling van letselschadeclaims in de praktijk verloopt
en getracht inzicht te geven in de omvang en oorzaken van de transactie- of
beslissingskosten.4 Uit deze studie is duidelijk geworden dat de totale kosten die

gepaard gaan met de besluitvorming over de aansprakelijkheid, de omvang van
het letsel, het causaal verband en de schadevergoeding inderdaad omvangrijk zijn.
Er werden in 1999 naar schatting tussen de 120.000 en 180.000 schadeclaims
ingediend en de beslissingskosten naar aanleiding van deze claims lagen tussen
de 200 en 600 miljoen euro: Van dit totaalbedrag ontstond 100-200 miljoen euro
in het aansprakelijkheidstraject, 50-175 miljoen euro in het medische traject en
40-200 miljoen euro in het schadebepalingstraject.6 Dat betekent dat de financiele
beslissingkosten gemiddeld tussen  de  1.000  en  5.000  euro per schadeclaim

bedragen, terwijl het gemiddelde belang van een letselschadezaak in een orde van

2      Transactiekosten is hier bewust tussen aanhalingstekens geplaatst teneinde een reactie te geven
op de kritiek van Van den Bergh 2000a, p. 72. Deze heeft deels gelijk wanneer hij stelt dat ik in
'Vergoeding van letselschade en transactiekosten (Weterings 1999) de term transactiekosten niet
geheel conform de gangbare gedachtegang in de rechtseconomische literatuur heb gebruikt. Inderdaad
heb ik de term 'transactiekosten' gebruikt als een synoniem voor beslissingskosten. Het gaat hier
alleen om de transactiekosten ex post ongeval. de kosten die verband houden met de regeling van
schade nadat een ongeval heeft plaatsgevonden. en niet de ex ante transactiekosten. In de theorie
van de transactiekosten-economie, die organisatieproblemen bij het sluiten van een contract behandelt,
spelen deze ex ante transactiekosten weI een belangrijke rol. bijvoorbeeld bij het zoeken naar
geschikte contractpartners en het maken van afspraken tussen contracterende partijen over
aansprakelijkheid. Zie onder meer Williamson 1979. p. 233 e.v., Williamson 1985 en natuurlijk
het beroemde artikel van Ronald Coase uit  1960.
Goed beschouwd omvat de term transactiekosten zoals door mij gebruikt alleen de tertiaire
ongeralskosten (administratieve kosten van een ongeval) in de terminologie van Calabresi. In
paragraaf 1.2 van mijn eerdere boek ('wat zijn transactiekosten?') heb ik transactiekosten ook als
zodaniggedefinieerd, zondereen verwijzing naar Coase 1960. p. 1 -44 en Calabresi 1970 op te nemen.
wat een ander deel van de kritiek van Van den Bergh behelst. De reden daarvoor is dat zij in hun
befaamde en belanghebbende studies geen definitie van transactiekosten gegeven hebben (Coase
spreekt van sociale kasten, Calabresi van onget·alskosten). Ook vele andere auteurs hebben een

eenduidige en duidelijke omschrijving achterwege gelaten. zie Allen 2000. Ik heb daarom gemeend
verwarring te moeten voorkomen door een eigen omschrijving van transactiekosten (met betrekking
tot de letselschaderegeling) te geven. Naar mijn idee ben ik daarin ook wei geslaagd. Het is bovendien
ook de invulling die andere auteurs op het terrein van het aansprakelijkheids- en schadevergoedings-
recht vaak aan het begrip schijnen te geven. zelfs degenen die een rechtseconomische invalshoek
hanteren (zie bijvoorbeeld Van Dam 2001, p. 542).

3          Vergelijk de definitie van transactiekosten in Weterings 1999, p. 2 ('alle kosten die zijn verbonden
aan het afwikkelen van een letselschadege,·al' ).

4     Weterings 1999.
5        Weterings 1999. p. 26 en 35 juncto. p. 113. Opgemerkt dient te worden dat ik hier. vanwege de

eenvoud en leesbaarheid. de bedragen sterk heb afgerond.
6   De oorspronkelijke berekeningen waren in Nederlandse guldens: 235-445 miljoen gulden

(aansprakelijkheidheidstraject). 100-380 miljoen gulden (medischetraject) en 90-430 miljoen gulden
(schadebepalingstraject). Zie Weterings 1999. p. 113.

3



Hoofdstuk 1

grootte van 10.000-15.000 euro ligt.7 Tevens kwam uit dit onderzoek naar voren
dat ook de niet-financiele lasten van het besluitvormingsproces over een
schadeclaim hoog zijn.8 Het duurt lang voordat een schadeclaim definitief is
afgewikkeld: gemiddeld anderhalfjaar.9 Tevens ontstaan naar aanleiding van de
gang van zaken bij de schadeafwikkeling vaak ergernissen en frustraties bij
slachtoffers, die zelfs tot secundaire victimisatie kunnen leiden. Soortgelijke
ergernissen en frustraties ontstaan ook bij degenen die beroepsmatig bij de
letselschaderegeling zijn betrokken.

2.2 Reductie van beslissingskosten dient verbetering van de kwaliteit van

de letselschaderegeling als resultaat te hebben

Het onderhavige onderzoek bouwt op deze eerdere studie voort. Het doel is te
analyseren hoe de beslissingskosten bij de afwikkeling van letselschadeclaims
gereduceerd kunnen worden, zodanig dat de kwaliteit van de letselschaderegeling
toeneemt. Hoe lager de beslissingskosten zijn, des te gemakkelijker schadeclaims
afgewikkeld kunnen worden. Meer schadeclaims kunnen met dezelfde menskracht
worden afgedaan binnen de categorie letselschadegevallen die volgens het
aansprakelijkheidsrecht voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Reductie van beslissingskosten kan echter geen (onbegrensd) doel op zich
zijn. Beslissingskosten zullen allereerst nooit helemaal tot nul kunnen worden
teruggebracht, omdat deze inherent zijn aan de letselschaderegeling. Tevens brengt
het besluitvormingsproces bepaalde kosten met zich mee, die noodzakelijkerwijs
gemaakt moeten worden om tot een goede afwikkeling van de schadeclaim te

kunnen komen. Een verlaging van de beslissingskosten zou dan mogelijk geen

vooruitgang opleveren ten opzichte  van de huidige situatie:0 Zo wordt  met

7          In ANWB  1998, p. 34 wordt aangegeven dat de ANWB bij verkeersongevallen gemiddeld een
schadebedrag verhaalt dat ligt tussen de (omgerekend) 9.000 euro en 11.500 euro. Autoverzekeraars
houden de gemiddelde hoogte van letselschadeclaims op (omgerekend) 12.750 euro. zie De Swart
1997. p.  1.  Uit mij bekende cij fers van een grote verzekeraar blijkt een gemiddeld uitgekeerde
schadevergoeding van circa 95000 euro bij letselschade in het verkeer. Een andere verzekeraar
heeft aangegeven dat het gemiddelde schadebedrag op 12.500 euro ligt. Uit Stichting De Ombudsman
2003, p. 9 lijkteen gemiddelde schadevergoeding van 17.500 euro bij verkeersletseischade te volgen.
Het gaat hier steeds om letselschade in het verkeer. Wellicht ligtde gemiddelde schadevergoeding
bij andere letselschadegevallen anders. Zo lijkt uit Hubben & Angent 1992, p.  13,15 en21 opgemaakt
te kunnen worden dat bij medische schadeclaims de vergoeding tussen de (omgerekend) 7.000 euro
en 9.000 euro ligt.

8        De niet-financiele lasten werden ook als transactiekosten beschouwd.
9       Weterings 1999. p. 104.
10     Van den Bergh 2000a, p. 72. Ofschoon deze vaststelling van Van den Bergh zeer terecht is, ben

ik vooralsnog niet geheel overtuigd door zijn argument dat hoge afwikkelingskosten soms hoog
dienen te zijn opdat de schadeveroorzaker wordt geprikkeld om voorzichtig te handelen en ongevallen
te voorkomen. De bes lissingskosten kunnen mijns inziens best naar beneden als maar wordt gezorgd
dat de uiteindelijke schadevergoeding op een voldoende hoog niveau ligt. Het zal vooral de 'pakkans'
in de zin van de waarschijnlijkheid van een vordering tot schadevergoeding in potentiele gevallen
en de hoogte van de te betalen schadevergoeding zijn die de schadeveroorzaker prikkelt tot
voorzichtig gedrag aanzetten, en in mindere mate de hoogte van de afwikkelingskosten.
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betrekking tot sommige kwesties, bijvoorbeeld het toedrachtsonderzoek of het
medische onderzoek, geregeld veel tijd en kosten geYnvesteerd. maar is dit in veel
gevallen noodzakelijk om de zaak goed te kunnen afwikkelen. De beslissingskosten
zijn dan wel hoog, maar het besparen daarop zou uiteindelijk geen verbetering
doch eerder een verslechtering van de kwaliteit van de letselschaderegeling kunnen
betekenen, aangezien er dan minder goede beslissingen over het schadegeval en
de gevolgen zouden worden genomen.

De toetssteen in dit onderzoek zal dan ook dienen te zijn ofmet de voorstellen
tot reductie van de beslissingskosten een toename ran de kwaliteit van de

letselschaderegeling wordt bewerkstelligd Wanneer dat niet het geval is, levert
een (voorstel gericht op) vermindering van de beslissingskosten geen verbetering
ten opzichte van de huidige situatie op.

3           De kwaliteit van de schadeafwikkeling

3.1 Wat is kwaliteit?

De vraag is vervolgens wat kwaliteit van de letselschaderegeling nu eigenlijk
precies is. Kwaliteit is een algemeen gebruikt begrip zonder eenduidige definitie.
Het behoeft nadere invulling met betrekking tot het specifieke onderwerp waar
men het over heeft. Wel kan worden vastgesteld dat het bij kwaliteit, in welke
context dan ook, altijd gaat het om het afzetten van resultaten en uitkomsten
tegenover eisen en verwachtingen:'  Het gaat  om  de mate waarin iets geschikt
is om voor een bepaald doel gebruikt te worden.

In de bedrijfskunde wordt dikwijls een onderscheid gemaakt tussen

productkwaliteit en proceskwaliteit. Productkwaliteit betreft het uiteindelijke
resultaat. Bij proceskwaliteit gaat het om de weg waarlangs het resultaat bereikt
wordt.12 Om goede resultaten te kunnen realiseren die voldoen aan het doel, is
het noodzakelijk dat het proces goed functioneert.13 Maar behalve dat proceskwali-
teit een middel is om productkwaliteit te waarborgen, heeft het daarnaast ook een

zelfstandig doel: het realiseren van kostenbesparingen.

3.2 Wat betekent kwaliteit in de context van de letselschaderegeling?

Wanneer kwaliteit zo wordt benaderd, lijkt de invulling met betrekking tot de
letselschaderegeling redelijk eenvoudig te zijn. Bij de beoordeling van de kwaliteit

11 Vergelijk Mulder  1989. p. 12. Lemmink  1991. p.  14 e.v. Haist & Fromm  1992. p.  18 en Duijvis
& Reedijk 1997, p. 8.

12     Mulder 1989. p. 14 e.v. en Haist & Fromm 1992. p. 18-20. Vergelijk ook Lahuis & Langbroek
1998. p. 1. Zie voorts Van der Kam 2000. p. 9.

13     Van der Kam 2000. p. 7.

5



Hoofdstuk 1

van de letselschaderegeling moet er gekeken worden naar de doelen, het proces
en het resultaat van de schaderegeling.

Productkwaliteit betekent hier het zo goed mogelijk realiseren van de
doelstellingen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht: compensatie
en preventie van schade (hierover meerin paragraaf4). Aangezien het proces van
letselschaderegeling het instrument is waarmee de productkwaliteit gewaarborgd
moet worden, is het beoogde resultaat van het schaderegelingsproces het zo goed
mogelijk in de praktijk verwezenlijken van het aansprakelijkheids- en schadever-
goedingsrecht en de achterliggende doelstellingen. Daartoe zullen bij de
schaderegeling de aansprakelijkheid en de schade zo goed mogelijk, dat wil zeggen:
met zo min mogelijk foliten, vastgesteld moeten worden (foutkosten). Wanneer
wij kijken naar de zelfstandige kwaliteitsdoelstelling van het proces van
schaderegelen, betekent proceskwaliteit het met zo min mogelijk 'verspillingen'
in de zin van tijd. kosten en negatieve emoties vaststellen van de aansprakelijkheid
en, wanneer deze beoordeling bevestigend uitvalt, van de omvang van de
schadevergoeding (beslissingskosten).

!4

Bij elkaar genomen betekent dit dat de kwaliteit van het schaderegelingsproces
toeneemt, naarmate de som van de,foutkosten en de beslissingskosten afneemtbij
het bepalen van de aard, ernst en omvang van de aansprakelijkheid en de schade. 15

Andersom neemt de kwaliteit van de letselschaderegeling af. naarmate de som
van de beslissingskosten en foutkosten hoger is.

In de volgende paragraaf ga ik nader in op de doelstellingen van het
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Daarna zal ik in paragraaf 5 de
beslissings- en foutkosten bij de letselschaderegeling aan de orde stellen.

4        Productkwaliteit: de doelstellingen van het aansprakelijkheids-
en schadevergoedingsrecht

4.1 De doelstellingen van het aansprakelijkheids- enschadevergoedingsrecht

en de kwaliteit van de letselschaderegeling

Het materiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht is er om zekere
maatschappelijke doeleinden te dienen. Van oudsher worden vergoeding van schade
en preventie van schade als de twee belangrijkste functies gezien. 16 Het

14     Vergelijk Beer 2000, p. 18.
15 Vergelijk Posner 19733, p. 399 e.v. en Posner 1998, p. 599 e.v. Zie ook Mackaay 1980, p. 77-79,

Bowles 1982. p. 90-97 en Cooter & Ulen 2000. p. 376-377. Voorts Teijl & Holzhauer 1997. p.
157 en 304-305, Barendrecht 1999a. p. 80-81 en Kerkmeester & Holzhauer 1999, p. 90-91.

16 Andere doelen zijn schadespreiding. kostenallocatie. handhaving van rechten, genoegdoening en
vergelding (strat). Zie over de doelstellingen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht:
Bloembergen 1982. nr. 3 en Schadevergoeding(Lindenbergh), Afdeling 6.1.10. Inteiding. Algemeen.
Aantekening 4. Zieook Van Dam 1989. nr, 151 e.v..Barendrecht & Storm 1995.p. 18-19 en Hartlief
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aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht beoogt deze doelstellingen zo goed
mogelijk te verwezenlijken. De schaderegeling is het proces waarlangs deze
theoretische doelstellingen in de praktijk worden gerealiseerd.

In de navolgende subparagrafen wordt uiteengezet wat deze twee hoofddoel-

stellingen van het aansprakelijkheidsrecht inhouden. Dit zal kort gebeuren
aangezien in dit boek vooral de kwaliteit van het schaderegelingsproces centraal
staat. De meeste auteurs op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht houden

zich bezig met de vraag hoe het materiele aansprakelijkheids- en schadevergoe-
dingsrecht er het beste uit kan zien teneinde deze doelstellingen te bereiken. De

eigenschappen van 'het product' staan centraal. Ik zal mij echter in het onderhavige
onderzoek concentreren op het terugdringen van de beslissings- en foutkosten

bij de schadeafwikkeling, ofwel het verbeteren van de proceskwaliteit. Hiergeldt
dat naarmate het schaderegelingsproces efficienter en effectiever functioneert,
het materiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, wat ook de precieze
inhoud daarvan is of zou moeten zijn, beter en tegen minder kosten en lasten in
de praktijk ten uitvoer wordt gebracht. Dit leidt weer tot betere verwezenlijking
van de achterliggende doelstellingen van compensatie en preventie van schade.

4.2 Compensatie van schade

Traditioneel zien juristen het goedmaken (compenseren) van schade aan
slachtoffers in daarvoor in aanmerking komende gevallen als de centrale functie
en zelfs de bestaansreden van het aansprakelijkheidsrecht." Het morele principe
achter deze doelstelling is slachtofferbescherming. Een onschuldig verwond
slachtoffer moet niet achterblijven met de schade, maar degene die verantwoorde-

lijk is voor het ontstaan van het letsel door zijn fout, dan wel door omstandigheden
die voor zijn risico komen. behoort de schade te compenseren. Voorts wordt met
deze rectificatie vergeldende rechtvaardigheid tot stand gebracht. Door middel
van het compenseren van het slachtoffer corrigeert de verantwoordelijke persoon
zijn fout en wordt het slachtoffer zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke situatie
teruggebracht. 1 K Tevens kan compensatie bijdragen aan verdelende rechtvaardig

& Tjittes 1999. p. 3. Deze andere doelen worden vaak teruggebracht tot compensatie o fpreventie.
sterk bekritiseerdofals van secundairbelanggezien. Zie Barendrecht 2002a, p. 606, nt. 16. Overigens
is rechtsliandhaving sterk in opkomstalsdoelvan her aansprakelijkheidsrecht. 7ie Akkermans 1997.
p. 402 e.v. en Giesen 2000, p. 245,248 en 416a. Daarbij geldt dat een proces van schaderegelen
dat zo lastig is dat vergoeding niet realiseerbaar is. handhaving van rechten teniet doet. Het sluit
derhalve aan bij hetgeen hier ten aanzien van compensatte en preventle enerzljds en de kwaliteit
van de schaderegeling anderzijds wordt gesteld.

17        Bloembergen 1982. nr. Zen Schadevergoeding (Lindenbergh), Afdeling 6.1.10. Inleiding, Algemeen,
Aanteken ing 4. Zie ook Van Dam 1989, nr.  167 e. v.. Stolker 1989. p. 3. Van Wassenaer van Catwijck
1989a. p 253-355. Barendrecht & Storm 1995. p.  16 en Hartlief 1997. p. 17-18. Voorts Markesinis
& Deakin 1999, p. 36 e. ·. en Van Gen·en e.a. 2000. p. 19.

18    Zie over 'corrective justice' Fletcher 1972, p. 573 e.v., Epstein 1973, p. 151 e.v., Posner 1981,
p. 187 e.v., Weinrib 1989. p. 485. Coleman 1992. p 303-328 en Honort 1999. p. 73-76. Voorts
Kaplow & Sharell 2001. p. 1042-1051. met name de bespreking van de literatuur in de voetnoten
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heid: een eerlijke verdeling van de lasten en voordelen van gevaarlijke
activiteiten."De aanwezigheid van een verzekering bij de aangesproken persoon
doet aan deze gedachten niet af, want vanuit de doelstelling van compensatie van
schade is het minder relevant wie de schade vergoedt, als deze maar wordt
vergoed.20

Met het compenseren van schade wordt aan slachtoffers een soort van sociale
verzekering tegen de gevolgen van ongevallen gegeven.31 Wanneer mensen risico-
avers zouden zijn, zouden zij zichzelf proberen te verzekeren tegen schade ten

.1

gevolge van ongevallen veroorzaakt door anderen.--In de praktijk zien wij dat
ook (voor een deel) terug. Maar omdat de maatschappij het onrechtvaardig en
oneerlijk vindt om individuen de kosten van verzekering tegen het onrechtmatig
handelen van anderen te laten dragen en omdat sommige mensen zich niet of
onvoldoende verzekeren, mengt het aansprakelijkheidsrecht zich daarin en
verplaatst de schade naar de veroorzaker.

Het uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht is dat bij een ongeval in
beginsel de schade blijft liggen waar hij valt: ieder draagt zijn eigen schade. Het
aansprakelijkheidsrecht geeft aan wanneer er een bijzondere reden is voor
verschuiving van de schade van het slachtoffer naar de schadeveroorzaker. 23

Wanneer in een concrete situatie inderdaad een ander aansprakelijk is, is de
doelstelling van het schadevergoedingsreclit volledige compensatie te verschaffen
aan het slachtoffer.24 Het wordt als rechtvaardig gezien dat een slachtoffer door

op deze pagina's
19 Zie Wright 1995. p. 66 e.v.. Honort 1999. p. 78-80 en Keating 2000. p. 193 e.v. Dit aspect komt

vooral naar voren bij de risico-aansprakelijkheden. waar 'corrective justice' wat meer op de
achtergrond staat.

20    Ofschoon er in het aansprakelijkheidsrecht vanuit wordt gegaan dat het in eerste instantie de
aangesproken persoon zelfis die de compensatie verschaft, komt in de praktijk de schadevergoeding
doorgaans niet van de schadeveroorzaker, maar van diens aansprakelijkheidsverzekeraar. De
schadeveroorzaker kan echter wei anderszins met nadelige consequenties te maken krijgen.
bijvoorbeeld verhoging van de verzekeringspremie. Verzekering wordt door veel auteurs echter
gezien als een ex post voorziening. Eerst wordt de aangesprokene aansprakelijk gehouden. hetgeen
een toetsing van zijn (morele) verantwoordelijkheid inhoudt. Wanneer hu inderdaad aansprakelijk
blijkt te zijn. is het vervolgens de verzekeraar die betaalt. Verzekering levert weliswaar een
herverdeling van financiele verantwoordelijkheid op, maar is geen element van aansprakelijkheid.
zie bijvoorbeeld Bovbjerg 1994. p.  1678 en Stapleton  1995. p. 820-845.

21      Danzon 1985, p. 3 en Schwartz 1998, p. 338. Zie in dit verband ook Trebilcock 1987. p. 929.
22     Kessler & McCIellan 1996.
23     Van Dam 1989, nr. 168, Hartlief 1997. p. 11 en 24-25, Hartlief & Tjittes 1999. p. 3 en As-

ser'Hartkamp 4- III (2002). nr. 12 e.v. Daarbij wordt allereerst gedacht aan het feitelijk herstellen
van de oude toestand. Bij letselschade is echter feitelijk herstel van de oude situatie vaak (doch
niet zo vaak als soms wordt gedacht. zie hoofdstuk 2 paragraaf4.2.2) onmogelijk en moet worden
volstaan worden met een substituut: financiele compensatie. Vergoeding van de schade in plaats
van herstel daarvan doet echter aan de doelstelling niets af. Het blijft gaan om het goedmaken van
schade. Zie hierover Bloembergen 1982, nr. 2 en Knol 1986. p. 7-8.

24        Bloembergen 1982. nr. 2, Knol 1986, p. 79, Barendrecht & Storm 1995. p. 19-21 en Schadevergoe-
ding (Lindenbergh), Inleiding. aant. 4 en art. 95. aant. 14. In principe is het integraal vergoeden
van de schade bij gebleken aansprakelijkheid doorgaans ook wei mogelijk. Zie Hartlief & Tjittes
1999. p. 7. Er staat achter de aansprakelijke partij meestal een 'deep pocket' in de zin van een
aansprakelijkheidsverzekeraar. In sommige gevallen is de aangesproken partij (werkgever. producent

8
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middel van compensatie zoveel mogelijk op zijn welzijnsniveau van voor het
ongeval wordt gebracht. Er behoort geen sprake te zijn van ondercompensatie
opdat het slachtoffer niet verarmd wordt ten gevolge van het ongeval. Aan de
andere kant dient ook overcompensatie vermeden te worden.

4.3 Preventie

Een andere belangrijke functie van het aansprakelijkheidsrecht is het prikkelen
van potentiele schadeveroorzakers en potentiele slachtoffers om redelijke
voorzorgsmaatregelen te nemen om schade te voorkomen.25 De gedachte is dat

de dreiging van het moeten betalen van schadevergoeding prikkels tot zorgvuldig
gedrag geeft aan potentiele schadeveroorzakers.36 Compensatie van het slachtoffer
door de schadeveroorzaker is dan geen doel op zichzelf, maar een instrument om
de schadeveroorzaker aan te zetten om optimaal te investeren in preventie van
schade.27 Het zelf moeten dragen van een deel van de schade vanwege 'eigen

schuld' in de zin van 6:101 BW verstrekt prikkels aan potentiele slachtoffers om
maatregelen te nemen die de kans op schade kunnen verkleinen.28 In een
tweezijdige ongevalscontext is immers ook het handelen van het potentiele
slachtoffer van invloed op de ongevalskans.24 De kans op schade hangt bijvoorbeeld

et cetera)zel fookeen'deep pocket'. Dit betekentdat eruiteindelijk voldoende vermogen aanwezig
is om in theorie de schade volledig te kfinnen vergoeden. In de praktijk zit het probleem echter
in het vaststellen van een exacte vergoeding ter compensatie van de schade van de benadeelde.
met name bij schadeposten met een toekomstelement en bij smartengeld. In hoofdstuk 5 kom ik
hier nog op terug.

25     Het idee is dat het recht in het algemeen de gedragskeuzen van mensen kan beinvloeden en dat
het aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder potentiele schadeveroorzakers en slachtoffers kan
aanzetten om voldoende preventieve maatregelen te nemen. Met name rechtseconomen zien preventie
als een hoofddoelstelling van het aansprakelijkheidsrecht. Zie onder meer Calabresi 1970. p. 26-29
en 68 e.v., Shavell 1987, p. 5 e.v., Landes & Posner 1987. p. 4-5 en 54 e.v.. Polinsky 1989, p. 39
e.v., Posner 1998. p. 179 e.v.. Cooter & Ulen 2000, p. 287 e.v.. Schiifer 2000, nr. 3000 en Arlen
2000, nr. 3500. Zie voor Nederlandstalige rechtseconomische literatuur: Faure & Van den Bergh
1989. nr. 13 e.v.,Mackaay 1990. p. 141-147, Faure 1993a. p. 3-22, Faure 1995, p. 1228, Holzhauer

& Teijl 1995, p. 119 e.v., Van den Bergh 2001, p. 1 1 1 e.v., Van Dam 2001, p. 7-8 en 159 e.v. en
Van Velthoven & Van Wijck 2001, p. 174 e.v.
Ook steeds meer 'aansprakelijkheidsjuristen' vinden preventie echter een belangrijke functie van

het aansprakelijkheidsrecht. Zie bijvoorbeeld  Van Dam  1989, nr.  157 e.v., Stolker  1989. p.  3,
Nieuwenhuis 1997. p. 18-19, Hartlief 1997, p. 20-21. Barendrecht 2002a. p. 606-611 en als voorloper
Wertheim 1930, p. 20 e.v.

26 Het empirisch bewijs met betrekking tot de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht
is echter beperkt en geeft bovendien een gemengd beeld. Zie Dewees, Duff & Trebilcock 1996
en voorts Van Dam 2001. p 375-400. Zie Visscher 2002. p. 59 e.v. vooreen overzicht van empirisch
onderzoek naar de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht.

27     Faure 1991, p. 52 en Faure 1993a, p. 6.
28     Zie de literatuur opgesomd in voetnoot 25.
29 Overhet algemeen, zoals bijvoorbeeld bij verkeersongevallen en arbeidsongevallen. zijn de partijen

niet in staat om ex ante met elkaar te onderhandelen. zodat zij hun preventieve maatregelen
onafhankelijk van elkaar moeten nemen zonder te weten wat de andere partij mogelijk gaat doen.
Zie nader Baird. Gertner & Picker 1994. p. 6 e.v.
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afvan de snelheid waarmee een automobilist rijdt, maar ook van de voorzichtigheid
waarmee een voetganger de straat oversteekt.

Het investeren in voorzorgsmaatregelen brengt kosten en lasten met zich
mee. Het aansprakelijkheidsrecht zorgt er voor dat mensen de kosten van het
voorkomen van ongevallen toevoegen aan hun kosten-baten analyses bij de
bepaling van hun gedrag. Een werkgever zou bijvoorbeeld bij afwezigheid van
het aansprakelijkheidsrecht bepaalde maatregelen met het oog op de veiligheid
van zijn werknemers wellicht niet nemen. gezien de kosten en lasten die daarmee
gemoeid zijn. Het aansprakelijkheidsrecht kan de werkgever stimuleren om meer
en bewusterte investeren in het nemen van voorzorgsmaatregelen. In economische
termen zet de dreiging van het moeten betalen van schadevergoeding individuen,
zoals automobilisten, aan tot het volledig internaliseren van de negatieve externe
kosten (schade) die zij met hun gedrag op derden, zoals voetgangers, leggen.

30

De term 'voorzorgsmaatregelen' moet ruim worden opgevat. Het gaat om
alle inspanningen die betrokkenen bij een activiteit kunnen verrichten om schade
te voorkomen, bijvoorbeeld het gebruik van veiligheidsbevorderende hulpmiddelen,
maar ook het attent zijn op gevaren of het toezicht houden door werkgevers op
het werk van hun ondergeschikten.31 Ook het activiteitenniveau van actoren
bernvloedt de kans op schade:2 Het gaat hier om de frequentie waarmee potentiele
schadeveroorzakers en potentiele slachtoffers risicovolle activiteiten ontplooien.
Wanneerbijvoorbeeldeen automobilist minder vaak de auto pakt, neemt daarmee
de kans op een verkeersongeval evenredig af

Het aansprakelijkheidsrecht dient volgens de rechtseconomische analyse
dusdanige gedragsprikkels te verstrekken dat potentiele schadeveroorzakers en
slachtoffers het optimale zorg- en activiteitenniveau in acht nemen. Evenals bij
de compensatiefunctie wordt bij de preventieve werking van het aansprakelijkheids-
recht gestreefd naar het juiste evenwicht. De kosten van het nemen van voorzorgs-
maatregelen en aanpassing van het activiteitenniveau moeten opwegen tegen het
voordeel in reductie van verwachte schade.33 Enerzijds is een gebrek aan
afschrikkende werking van het aansprakelijkheidsrecht problematisch omdat er
dan mogelijk te weinig inspanningen tot het voorkomen van schade worden
verricht. Anderzijds is het ook niet wenselijk dat mensen worden geprikkeld tot
overmatig investeren in het voorkomen van ongevallen.34 Hoge preventiekosten
zorgen ervoor dat de maatschappij (economisch) onproductiefen traag functioneert,

30     Cooter & Ulen 2000, p. 290. Vergelijk ook Kerkmeester 1989. p. 134-136.
31     Schafer 2000 en Arlen 2000.
32     Shavell 1980, p. 1 e.v.
33      Daarvan is sprake wanneer de marginale kosten van preventie gelijk zijn aan de marginale winst

in verminderde ongeralsgevolgen. Zie Shavell  1987. p. 21  en Van den Bergli  1998. p. 37.
34        Zo zou een dokter wanneer hi.i naast de standaardtesten nog tien extra testen laat uitvoeren. slechts

een marginale verbetering van de veiligheid bereiken, tem'U I daarmee wei de kosten enorm (lees:
onevenredig) toenemen.
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hetgeen tot gevolg kan hebben dat maatschappelijk waardevolle activiteiten niet
meer of te weinig ontplooid worden.

Ofschoon in de rechtseconomische analyse van het aansprakelijkheidsrecht
er voornamelijk van wordt uitgegaan dat economische implicaties het gedrag van
mensen beinvloeden, zal de dreiging van aansprakelijkheid en schade vaak ook
niet-economische prikkels aan potentiele schadeveroorzakers en slachtoffers
geven.,6 Zo kan de wens om niet in de molen van de letselschaderegeling terecht
te komen hen aanzetten om voorzorgsmaatregelen te nemen ofhet activiteitenni-

37veau aan te passen. Bovendien zijn er ook andere prikkels dan die via het
aansprakelijkheidsrecht. Zo zal men dikwijls zichzelfofeen ander geen letselschade
willen toebrengen.

38

Vaak wordt aangegeven dat de aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverze-
kering de economische prikkels die uitgaan van het aansprakelijkheidsrecht op
de schadeveroorzaker afzwakt.39 De preventieve prikkels kunnen echter voor een
deel door verzekering(svoorwaarden) worden overgenomen: Verzekeraars trachten
de financiele prikkels zoveel mogelijk in stand te houden door onder meer het
inbouwen van een eigen risico voor de verzekerde, het bepalen van de premie aan
de hand van de ongevallengeschiedenis, het hanteren van bonus-malus bepalingen,

35        in de Verenigde Staten zou dat bij artsen geleid hebben tot defensive medicine' en bij producenten
tot het niet meer dan wei tegen hogere prijzen (in verband met vergaand veiligheidsonderzoek)
op de markt brengen van bepaalde producten. Zie hierover Danzon 1985, p. 146-149, Danzon 1998,
p. 628. Kessler & McClellan 1996. p 353-390 en Cooter & Ulen 2000. p. 366. Zie ook Stolker
1989. p. 22-26 en Schirmeister 1996, p. 483.

36 Rechtseconomen geven ook toe dat de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht slechts
beperkt is en dat daarom ook andere maatregelen ter controle van risico. zoals het strafrecht en
veiligheidsregulering, ingezet moeten worden. Zie bijvoorbeeld Danzon  1998. p. 624.
Veel juristen geloven echter niet dat financiele prikkels tot preventie van schade aanzettenen stellen
dat er ook geen overtuigend empirisch bewijs voor is, zie bijvoorbeeld Bloembergen 1996, p. 31
e.v. Hoewel dat laatste wei waar is. kan de redenering ook omgedraaid worden. Noch de
rechtseconomische theorie noch empirisch bewijs ondersteunen de veronderstelling van de sceptici
dat economische prikkels individueel gedrag niet beinvloeden. Aldus terecht Trebilcock 1989. p.

53. Zie in dit verband ook Landes & Posner 1987. p. 9-14. Sloan 1998. p 142-143 en Van den Bergh
1998, p. 62-65.

37 Vergelijk Weiler e.a. 1993. p. 18.
38      Volgens veel juristen levert dit veel krachtigere prikkels tot preventie op. Zie de opmerkingen in

TK 1997-1998,25759(A).p. 2. Niemand. uitzonderingen daargelaten in de sfeer van geweldsmisdrij-
ven, veroorzaakt graag letsel aan anderen, ongeacht of hij dan schadevergoeding moet betalen of
niet. De bezorgdheid om de veiligheid van een ander ofde cigen veiligheid vormen niet-economische
prikkels tot preventie. die niet uit het aansprakelijkheidsrecht volgen doch sowieso aanwezig zijn.
Bij de preventieve prikkels van het aansprakelijkheidsrecht gaat het om de potentieel economische
consequenties van een ongeval. Indien. zoals de sceptici menen, van het aansprakelijkheidsrecht
geen preventieve werking uitgaat. wordt het functioneren van het aansprakelijkheidsrecht echter
mager: louter een compensatiesysteem dat in veel schadegevallen geen compensatie verschaft en
bo;·endien hoge beslissingskosten genereert. Zie in dit verband ook Van den Bergh 1998. met name
p. 57-65.

39     Bijvoorbeeld Van Gerven 2000, p. 20 en 31.
40       Schwartz 1998. p. 336 en Cooter & Ulen 2000, p. 333-355. Zo ook Faure 19938. p. 10-11. Faure

1995. p. 1229-1230 en Van Dam 2001, p. 65 e.v. Zie ook Van Dam 1989, nr. 161 en Hartlief &
Tjittes 1999. p. 10-11.
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het opnemen van subrogatie-clausules, en het bieden van slechts gedeeltelijke
dekking tegen aansprakelijkheid. 4I

5 Procedurele kwaliteit: verloop en resultaat van het proces van
schaderegelen

5.1 Beslissingskosten en foutkosten bij toepassing aansprakelijkheids- en

schadevergoedingsrecht in de praktijk

De letselschaderegeling is, zoals aangegeven, het proces waarlangs het
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en de achterliggende doelstellingen
van compensatie en preventie van schade in de praktijk uitvoering krijgen. De
kwaliteitsdoelstelling is dat het schaderegelingsproces zodanig is ingericht en
functioneert dat daarmee het materiele aansprakelijkheids- en schadevergoedings-
recht zo goed mogelijk en met zo min mogelijk 'verspillingen' in de zin van tijd,
kosten en negatieve emoties ten uitvoer wordt gelegd.42 Anders geformuleerd dient
het streven te zijn dat de som van de foutkosten en de beslissingskosten bij de
besluitvorming over schadeclaims zo laag mogelijk is. 43

Bij beslissingskosten gaat het om de mate van efficientie waarmee de

schaderegelende partijen tot beslissingen over aansprakelijkheid en schade komen.
Het begrip foutkosten heeft betrekking op de inhoudelijke kwaliteit van die
beslissingen. In de volgende paragrafen word dieper ingegaan op de beslissingskos-
ten, de foutkosten en de verhouding daartussen.

5.2 Bes lissingskosten

Synoniemen voor de term beslissingskosten zijn afwikkelingskosten, transactiekos-
ten of geschiloplossingskosten. Beslissingskosten zijn de kosten en lasten die

gepaard gaan met het nemen van beslissingen over de aard, ernst en omvang van
de aansprakelijkheid en de schade.44 Allereerst vallen hieronder de financiele kosten
die door het slachtoffer, de schadeveroorzaker, de aansprakelijkheidsverzekeraar
en hun belangenbehartigers gemaakt worden bij het voorbereiden van en nemen
van besluiten over geschilpunten die zich voordoen bij de afwikkeling van een

41 Heico Kerkmeesterheeft mij uitge!egd dat de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht
altijd via verzekering verloopt in plaats van andersom. Dit betekent dat verzekering de prikkels
die uitgaan van het aansprakelijkheidsrecht niet verzwakt. doch eerder versterkt.

42     Vergelijk Beer 2000, p. 18.
43 Vergelijk Posner 1973 a, p. 399 e.v. Mckaay 1980, p. 77-79, Bowles 1982. p. 90-97, Posner 1998,

p. 599 e.v. en Cooter & Ulen 2000, p. 376-377. Zie tevens Teill & Holzhauerl 997. p. 157 en 304-305.
Kerkmeester & Holzhauer 1999. p. 90-91 en Barendrecht 1999a, p. 80-81.

44 Zie paragraaf 2.1.
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letselschadeclaim.4, Wanneer partijen niet in onderling overleg tot gedeelde

beslissingen kunnen konien. worden deze private beslissingskosten mogelijk nog
vermeerderd met publieke geschiloplossingskosten als kosten van rechters en de

gerechten.
46

Voorts worden onder beslissingskosten ook de niet-financiele lasten van
afdoening van geschillen over schadeclaims begrepen.47 Hieronder vallen de tijd
en energie die niet-professionals in de zaak steken en daarom niet aan andere zaken
ofactiviteiten besteed kunnen worden: de zogenaamde 'opportunity costs'.48 Ook
de duur van de schaderegeling, in de zin van de tijd die nodig is om tot besluiten
te komen, alsook de tijd die ligt tussen de verschillende stappen bij de schadeafwik-
keling, worden als beslissingskosten beschouwd. De lange duur van de schaderege-
ling levert onzekerheid op en zorgt voor kosten als het opnieuw inwerken in het
dossier. Tevens worden de leedtoevoeging bij het slachtoffer (secundaire
victimisatie) en frustraties bij de professionele partijen als gevolg van de discussies
tussen partijen als beslissingskosten gezien.

Hoge beslissingskosten zorgen niet alleen voor een inefficient compensatie-
mechanisme. Het vooruitzicht van hoge beslissingskosten brengt ook mee dat
kansrijke schadeclaims niet worden ingediend of worden teruggetrokken door
slachtoffers.49 De doelstelling van compensatie van schade wordt in die gevallen
niet optimaal bereikt. Tevens wordt dan de preventieve functie ondermijnd.
Naarmate het percentage ingediende kansrijke schadeclaims lager is, neemt de
'pakkans'  af en worden de prikkels tot preventie zwakker.

5.3 Foutkosten

Behalve dat de kosten van besluitvorming over een letselschadegeval zo laag
mogelijk dienen te zijn, dienen ook de uitkomsten zo goed ofrechtvaardig mogelijk
te zijn. Anders gezegd, de foutkosten dienen zo laag mogelijk te zijn. Bij de
foutkosten gaat het om de kans op fouten bij het nemen van beslissingen door de
schaderegelende partijen of de rechter over de aard, ernst en omvang van de
aansprakelijkheid en de schade, en de omvang van de gevolgen van deze fouten. 50

Uiteindelijk gaat het om de mate waarin beslissingen over schadegevallen afwijken
van het geldende aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.51 Wanneer de

45 Vergelijk Posner 1973 a. p. 400 en 417 e.v. Posner 1998, p.599-600 en Cooter & Ulen 2000. p.
376.

46        Bowles 1982, p. 93-97. De partijen dragen echter slechts een deel van deze kosten. Een groot deel
van deze publieke geschiloplossingskosten wordt immers gedragen door de belastingbetaler.

47     In de economie omvat de term kosten meer dan alleen financiele uitgaven. Het gaat om verloren
gegane nutsuitgaien. Zie Van den Bergh 1998. p. 30. nt. 9.

48 Zie Hendrikse 1993. p. 8. Hendrikse 1998. p. 198 en Cooter & Lien 2000. p. 248 e.v. over
opportuniteitskosten. Vergelijk ook Posner 1998. p. 6-10.

49        Weterings 1999. p. 20-33.
50 Vergelijk Posner 1973a, p. 401, Posner 1998. p. 599 e.,·. en Mackaay 1980. p. 79.
51      Cooter & Ulen 2000. p. 376.
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uitkomsten van schikkingsonderhandelingen ofde rechterlijke procedure onjuist
of onrechtvaardig zijn, levert dat maatschappelijke schade op: geen optimale
realisatie van de doelstellingen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedings-
recht.52 Tevens kunnen de kosten van correctie van foute uitkomsten (b.v. door
te gaan procederen of in hoger beroep te gaan) als foutkosten worden gezien. 53

Meer en/ofomvangrijkere fouten bij de besluitvorming over schadegevallen leidt
tot meer procedures.

In de ideale wereld beschikken de schaderegelende partijen en de rechter
over volledige in formatie over de feiten en het recht. Er kan nauwkeurig antwoord
worden gegeven worden op de aansprakelijkheids- en schadevergoedingsvraag
en het slachtoffer ontvangt bijgevolg de perfecte schadevergoeding. Bij een
optimale uitkomst komt de omvang van de schadevergoeding exact overeen met
de werkelijke schade van de gelaedeerde, de oorzaak van het ongeval en de
aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker. Behalve dat in deze situatie
slachtoffers ex post een optimale schadevergoeding ontvangen, krijgen potentiele
schadeveroorzakers en potentiele slachtoffers ex ante ook de juiste prikkels om
maatregelen te nemen teneinde schade te voorkomen.

In werkelijkheid doen zich echter onder elk systeem van schadeafwikkeling
afwijkingen voor ten opzichte van de perfecte schadevergoeding.54 Er kan sprake
zijn van onder- ofovercompensatie ten gevolge van fouten bij de besluitvorming
over het schadegeval en de gevolgen daarvan. Slachtoffers blijven dan met (een
deel van) hun schade zitten of verzekeraars keren te veel uit. Er worden
bijvoorbeeld fouten gemaakt bij het vaststellen van de aansprakelijkheid, het
percentage eigen schuld, en/of de omvang van de verschillende schadeposten.
Vaak ontstaan dergelijke fouten wegens leemten in het feitenmateriaal en een
gebrek aan duidelijke (rechts)normen voor de vaststelling van dergelijke kwesties. 55

Foutkosten zorgen er niet alleen voor dat de compensatiefunctie niet wordt
waargemaakt, maarbeinvloeden ook de preventieve werking van het aansprakelijk-
heidsrecht.56 Vanuit rechtseconomisch perspectief is er dan vaak sprake van
inefficiente beslissingen, die leiden tot de verkeerde prikkels.57 Een eenvoudig
voorbeeld kan dit illusteren:M Veronderstel dat de verwachte schade van een ongeva
100 euro is. Wanneer er geen fouten worden gemaakt bij de schadeafwikkeling,
is dit ook het bedrag aan ongevalkosten voor de potentiele schadeveroorzaker.

52 Vergelijk Cooter & Ulen 2000, p. 376. Bij een perfecte toepassing van het aansprakelijkheids- en
schadevergoedingsrecht in de praktijk worden de doelstellingen van compensatie en preventie van
schade optimaal bereikt en is het maatschappelijk nut maximaal.

53        Barendrecht  19998, p. 80.
54 Vergelijk Cooter & Ulen 2000. p. 376.
55 Vergelijk Mackaay 1980. p. 78 en Cooter & Ulen 2000, p. 316 e.v. en 319 e.v.
56     Posner 19738. p. 402 e.v. Posner 1998.p. 602 e.v.. Mackaay 1980. p. 78 en Cooter & Ulen 2000.

p. 316-317. Zie ook Van Dam 2001, p.  194 e.v.
57        Zie in dit verband Ott & Schater 1997. die stellen dat de rechtersteeds scherpere normen formuleert

en uiteindelijk tot efficiente beslissingen komt.
58        Ontleend aan Posner 1998. p. 599,
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De kosten van preventie liggen voor een potentiele schadeveroorzaker op 85 euro. 59

Dat betekent dat de verwachte ongevalskosten voor de potentiele schadeveroorzaker

hoger liggen dan de kosten van preventie. Hij krijgt dus financiele prikkels om
preventieve maatregelen te nemen. Wanneer er nu in 25% van de kansrijke
schadevallen geen aansprakelijkheid wordt vastgesteld terwijl die er wel is, zakken
de verwachte ongevalskosten terug tot 75 euro. Deze zijn nu dus lager dan de
kosten van preventie, zodat de financiele prikkels tot preventie te zwak worden.
Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het ook vanuit het oogpunt van een optimale
preventie van belang is dat de foutkosten binnen de perken blijven. In het voorbeeld
ging het om fouten met betrekking tot het al dan niet vaststellen van aansprakelijk-
heid. Fouten kunnen echter ook gemaakt worden met betrekking tot de omvang
van de aansprakelijkheid en de omvang van de schadevergoeding.

5.4 Beslissingskosten staan centraal in deze studie

Bij het streven naar verbetering van de kwaliteit van het schaderegelingsproces
gaat het uiteindelijk om het minimaliseren van de som van de beslissingskosten
en foutkosten. Vaak kunnen niet zowel de beslissingskosten als de foutkosten
omlaag worden gebracht.60 Sommige initiatieven zullen de beslissingskosten
reduceren, maar intussen de foutkosten niet ofnauwelijks doen afnemen, ofdeze
zelfs laten toenemen. Barema's voor de schuldverdeling tussen partijen (verdeel-
sleutels) zijn hier een voorbeeld van. Andere acties zullen leiden tot minder
foutkosten maar intussen de beslissingskosten opvoeren.61 Zo zal bijvoorbeeld
het meer inschakelen van deskundigen leiden tot lagere foutkosten maar ook tot
hogere beslissingskosten.

62

De kwaliteit van de schaderegeling neemt toe wanneer beide typen kosten
afnemen, de beslissingskosten in een grotere mate afnemen dan de foutkosten
toenemen, ofde foutkosten in een grotere mate afnemen dan de beslissingskosten
toenemen.63 In paragraaf 1.2 heb ik de onderzoeksvraag van deze studie als volgt
omschreven: hoe kunnen de beslissingskosten zodanig worden teruggebracht dat
de kwaliteit van de letselschaderegeling toeneemt? Daarmee wordt duidelijk dat
ik mij in de volgende hoofdstukken in de eerste plaats zat richten op de mogelijkhe-
den om de beslissingskosten bij de schaderegeling terug te dringen. De foutkosten
spelen 'slechts'  een rol bij de toets of een voorstel gericht op het reduceren van

de beslissingskosten een kwaliteitsverbetering oplevert. Dat is het geval wanneer

59 Aangenomen wordt dat de kosten van preventie voor een potentieel slachtoffer meer dan 100 euro
bedragen. zodat het economisch gezien efficienter is alleen preventieve prikkels voor de potentiele
schadeveroorzaker te creeren.

60    Mackaay 1980, p. 79.
61 Barendrecht 1999a. p. 80-81.
62 Vergelijk Cooter & Ulen 2000, p. 397.
63 Vergelijk Posner 1973a, p. 401.
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de foutkosten afnemen, gelijk blijven dan wel mindertoenemen dan de beslissings-
kosten afnemen. De foutkosten zullen dus zeker niet uit het oog worden verloren
maar reductie daarvan zal niet het primaire doel vormen.

6 Kwaliteitsverbeteringen mogelijk en gewenst binnen huidige
systeem van schadeafdoening

6.1 Huidige kwaliteit schaderegeling is voor verbetering vatbaar

In de huidige situatie heeft verbetering van de kwaliteit van de letselschaderegeling
zeker importantie. Uit mijn eerdere onderzoek uit  1999  is naar voren gekomen
dat de beslissingskosten omvangrijk zijn (zie ook paragraaf 2.1). Ook werd
duidelijk dat het mogelijk zou moeten zijn om aanzienlijke besparingen te
realiseren.

Tevens wijzen empirisch bewijs alsook steeds terugkerende geluiden uit de
letselschadepraktijk erop dat de schaderegeling momenteel niet zodanig verloopt
dat het aansprakelijkheidsrecht en de achterliggende maatschappelijke doelstelling-
en optimaal gerealiseerd worden.64 Het distribueren van schadevergoeding in
daarvoor volgens het aansprakelijkheidsrecht in aanmerking komende gevallen
is geen vanzelfsprekendheid binnen de huidige gang van zaken. Veel potentiele
schadeclaims worden niet ingediend vanwege de verwachte hoge
beslissingskosten.65 Slachtoffers blijven dan met hun schade zitten. Ten aanzien
van de wel ingediende schadeclaims slaagt de huidige schaderegelingspraktijk
er geregeld niet in om het slachtoffer een correcte schadevergoeding te verstrekken
(foutkosten). Veel schrijvers en praktijkdeskundigen signaleren een tendens tot
overcompensatie bij de kleinere schadeclaims en tot ondercompensatie bij de
omvangrijkere schadeclaims.66 Ook zijn in het algemeen de schadevergoedingsbe

64 Zie bijvoorbeeld Bloembergen & Van Wersch 1973, p. 70-82 en 186 e.v., De Groot 1979. met name
p. 47 e.v., De Mol 1988, p. 2-3,30 e.v. en 155 e.v., Tobbe 1994, p. 158, Verkruisen 1997, p. 848
e.v.. Bloembergen 1998. p. 173-174. Weterings 1999, Hennekam 2000, p. 10-12, Renckens 2000a,
p. 119-121. Renckens 200Ob. p. 76-77, Tzankova& Weterings 2003, p. 1-2,38 en 57-58 en Stichting
De Ombudsman 2003. Vergelijk ook Harris e.a. 1984, Harris  1991. p. 289 e.v., Dewees, Duff &
Trebilcock 1996, Schirmeister 1996, p. 470 e.v., 489 e.v. en 530-531, Bell & O'Connell 1997,
Danzon 1998, p. 625-628 en Lunney & Oliphant 2000, p. 770 e.v.

65        Bloembergen & Van Wersch 1973, p. 80, Verkruisen 1998. p. 846 e.v. en Weterings 1999. p. 29-33.
Zie ook Abel 1987. p. 443, Dewees. Duff & Trebilcock 1996. p. 7 en 412. Markesinis & Deakin
1999, p. 65-67 en Van Gerven e.a. 2000, p. 20.

66      Zie de literatuur genoemd in voetnoot 64 en verder Danzon & Lillard 1983. p. 345-377. Viscusi
1988. p. 203-220, Bovbjerg. Sloan& Blumstein 1989. p. 933-935 en 948-949, Sloan & Hsieh 1990,
p. 997, Farber & White  1991, p. 199-217. Noone 1997, p. 28, Diamond, Landsman & Saks 1998,
p. 301 e.v. en Sugarman 2000, p. 2415 en 2429. Zie ook Claassens & Van Schoubroeck 1998. met
name p. 98 en Simoens 1999, p. 4-5 en 414-416.
In de  interviews  in het kader  van mijn eerdere studie (Weterings 1999) gaven verzekeraars  ook
aan dat zij kieine schadeclaims vaak vlot willen afhandelen. Omdat dergelijke claims de kosten
van een uitgebreide behandeling niet waard zijn. keren zij geregeld ook schadevergoedingsbedragen

16



De kwaliteit van de letselschaderegeling

dragen vaak onvoorspelbaar. Sommigen spreken daarom van een schadevergoe-
dingsloterij.67 Vergelijkbare gevallen leveren lang niet altijd vergelijkbare
oplossingen op.68 Bovendien gaat de vergoeding van schade traag en gepaard met

hoge kosten.
69

Ook de preventieve functie komt in de huidige schaderegelingspraktijk
waarschijnlijk niet optimaal tot zijn recht.70 Omdat de foutkosten hoog zijn, krijgen
potentiele schadeveroorzakers en slachtoffers niet dejuiste prikkels tot preventie.

71

De normen die zich richten op het gedrag van potentiele schadeveroorzakers en

slachtoffers zijn vaak open van aard. Bovendien kunnen potentiele schadeveroorza-
kers ex ante niet goed inschatten, vaak zelfs niet ruwweg, wat de omvang van de
schadevergoeding is die zij mogelijk moeten betalen. Tevens kunnen hoge
beslissingskosten de preventieve werking ongunstig bernvloeden. Wanneer
kansrijke schadeclaims vaak niet worden ingediend en de afwikkeling van
schadeclaims te complex is, wordt daarmee tevens het dreigende effect van het
aansprakelijkheidsrecht over de hele linie afgezwakt (te weinig 'sancties'). 72

6.2 Belang van betere kwaliteit letselschaderegeling zal eerder toe- dan

afnemen

Aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de schaderegeling is dus zeker
belangrijk. Bovendien is de kans groot dat het belang bij goede proceskwaliteit
in de toekomst alleen nog maar groter zal worden. Ofschoon empirisch bewijs

ontbreekt, lijkt het erop dat de schadeclaims in aantalen hoogte zullen toenemen. 73

De voorwaarden daarvoor zijn aanwezig, zoals: lagere drempels om schade te

uit waarvan zij weten dat die waarschijnlijk hoger liggen dan de werkelijke schade maar zij willen
van de zaak af.

67 Ison 1967, p. 108, Franklin 1967. p. 774-814,0'Connell 1997, Atiyah 1997. Zoook Van Wassenaer
van Catwijck 1977. p. 7.

68 Vergelijk Bloembergen & Van Wersch1973. met name p. 80 e.v. en Simoens 1999, p. 5. Dit valt
onder andere tel-ug te voeren op een gebrek aan heldere normen in het materiele recht waardoor
partijen in de praktijk te weinig richtlijnen voorde schadeafwikkeling hebben. Zie Weterings 1999,
p, 114-118. Zie ook Van Dam 2001, p 399-400.

69     Weterings 1999. Zo ook Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 421 e.v.
70 Vergelijk Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 413,415 e.v. en Danzon 1998, p. 624 e.v.
71       Craswell & Calfee 1986, p. 279-303.
72     Kessler & McClellan 2002. p. 931. Zie ook Mackaay 1990. p 144-146.
73         De kans op toename van het aantal schadeclaims en de omvang van het geclaimde bedrag lijkt althans

(aanzienlijk) groter dan de kans op afname daarvan. Er bestaat overigens niet noodzakelijk een
relatie tussen hetaantal en de omvang van schadeclaims en het aantal letsels en de onivang daarvan.
Het aantal verkeersongevallen is bijvoorbeeid de laatste jaren niet toegenomen. De technische
ontwikkelingen maken risicobeheersing en het voorkomen van ongevallen steeds beter mogelijk.
Zo worden bijvoorbeeld auto's veiliger gemaakt door maatregelen als airbags. het ABS-remsysteem
en kooiconstucties. Ook is de toenemende aandacht voor veiligheid en welzijn van gunstige inp·loed

op de preventie van ongevallen. Minder letsels betekent echter niet automatisch minder schadeclaims.
Onder invloed van verschillende maatschappelijke en juridische ontwikkelingen lijkt er thans in
geval van letsel meer en eerder dan in het verleden schadevergoeding geclaimd te worden door
slachtoffers. Hierover meer in het navolgende.
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claimen gezien de ontwikkelingen in het aansprakelijkheids-, schadevergoedings-
en bewijsrecht, een groter belang vanwege het terugtreden van de overheid op
het terrein van de sociale zekerheid, de toegenomen mondigheid en claimbewust-
heid van mensen, en het steeds grotere aanbod van (gespecialiseerde)
rechtsbijstand.

74

Naarmate het aantal schadeclaims en/ofde omvang van de geclaimde schade

groter zijn, krijgen het aansprakelijkheidsrecht en de achterliggende doelstellingen
meer gewicht en wordt bijgevolg de behoefte aan een effectieve en efficiente wijze
van afdoening van schadeclaims groter. Op zich hoeft een toename van het aantal
schadeclaims en de omvang van de schadebedragen (tot op zekere hoogte) geen
probleem te vormen, zolang de beslissings- en foutkosten bij de schaderegeling
maar op een acceptabel niveau liggen.75 Wanneer de kwaliteit van de schaderege-

ling wordt verbeterd, zullen de beslissingskosten per schadegeval aanzienlijk af

kunnen nemen. Bovendien wordt de totale schadelast dan waarschijnlijk beter

voorspelbaar en beheersbaar.

7         'No-fault'-verzekeringssysteem als alternatief?

7.1 Wat  is een  'no,fault'-systeem?

Geregeld wordt in de literatuur geopperd om in Nederland een 'no-fault'systeem
in te voeren als reactie op de gebrekkige werking van het aansprakelijkheidsrecht
als compensatiesysteem en de hoge beslissingskosten bij de schadeafwikkeling.
In verschillende landen heeft men reeds het aansprakelijkheidsrechtvoorbepaalde
schadegevallen afgeschaft en is men overgestapt op een 'no-fault' verzekeringssys-
teem. In verschillende jurisdicties in de Verenigde Staten, Canada, Australie en
Nieuw-Zeeland is een 'no-fault' verzekering als mechanisme voor afwikkeling
van auto-ongevallen ingevoerd. 76 In Denemarken, Zweden, Finland, Nieuw-Zeeland
en enige staten in de VS wordt een 'no-fault' systeem gebruikt ter afdoening van
medische ongevallen.

77

Bij het 'no-fault' concept wordt een persoon die gewond is geraakt bij een
ongeval gecompenseerd volgens een vast schema van schadeuitkeringen, zonder

74     Bolt & Spier 1996, met name p. 47,366 e.v., 384 e.v.. 392 en 404. Zie voorts Bauw e.a.1999, p.
18-31, Faure & Hartlief 1999, p. 2008. Zie ook Hartlief 1997, p. 32 e.v.. Hartlief & Tjittes 1999,
p. 11-17 en Frenk 1999. p. 1547-1548.

75          Dat het aansprakelijkheidsrecht'uit haar voegen dreigt te barsten' is mijns inziens voor een belangrijk
deel te wilten aan de inefficiente wijze waarop de letselschaderegeling momenteel verloopt. Vergelijk
ook Schirmeister 1996, p. 491.

76      Zie Van Dam 2001, p. 504 e.v. voor een overzicht.
77     De Mol 1988. Stolker 1989, p. 78 e.v., Dewees, Duff& Trebilcock 1996, p. 22-26 en 126 e.v..

Sloan 1998.p. 141-143, Danzon 1998. p. 630 e.v., Lunney & Oliphant 2000, p 795 e.v. en McEwin
2000, nr. 3600. Zie eveneens Bolt  1992, p.  187 e.v. en Schirmeister  1996, p. 39-40 en 446-449.
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dat hij eerst moet aantonen dat het ongeval te wijten is aan de schuld van een ander
ofdat het voor diens risico komt. Slachtoffers moeten zichzelfverplicht verzekeren
tegen letselschade (verkeersongevallen) dan wel derden worden verplicht zich
te verzekeren tenbehoeve van benadeelden (medische ongevallen en arbeidsong-

evallen). Tegelijkertijd wordt demogelijkheidomopbasis van het aansprakelijk-
heidsrecht schadevergoeding te claimen bij de schadeveroorzaker, (deels)
afgesneden.

Een 'no fault' systeem heeft enkele beduidende voordelen. Omdat de
schuldvraag niet behoeft te worden beantwoord, zijn de beslissingskosten laag
en vindt de betaling van schadevergoeding sneller plaats.78 Het feit dat met
standaardvergoedingen voor materiele schade (zoals medische kosten en
inkomensschade) wordt gewerkt en immateriele schade (smartengeld) niet wordt
vergoed, draagt hier ook aan bij. Tevens is bij een goed functionerend no-fault
systeem het vergoeden van schade geen loterij meer omdat Alle ongevalsslachtoffers
schadevergoeding ontvangen en in vergelijkbare gevallen vergelijkbare vergoeding-
en worden uitgekeerd.

Er zijn echter ook enige (mogelijke) nadelen.79 Het vergoedingenniveau ligt
vrij laag en voor smartengeld is helemaal geen plaats. Bovendien zijn de totale
kosten van dit systeem mogelijk omvangrijk. Tevens laat empirisch materiaal zien
dat de verzekeringspremies vaak omhoog gaan:0 Voorts wijzen verschillende
empirische studies met betrekking tot verkeersongevallen erop dat de prikkels
tot preventie afnemen en dat het aantal ongevallen toeneemt. 8I

7.1 Zoeken naar kwaliteitsverbeteringen binnen hilidige systeem lijkt op

korte termijn realistischer

Hoewel ik van mening ben dat dit onderwerp nader onderzoek verdient en een
'no-fault' systeem weleens de beste optie voor afdoening van bepaalde categorieen
letselschadegevallen zou kunnen zijn (b.v. medisch letsel). zal dit onderwerp hierna
niet meer aan bod komen.82 De reden daarvoor is dat de kwaliteitsverbeteringen

naar mijn idee niet zozeer gezocht moeten worden in alternatieven voor het

78     Van Dam 2001, p. 531 e.v. en Dewees. Duff & Trebilcock 1996, p 421-424.
79     Zie in dit verband Frenk 1999. p. 1549 e.v.
80       Zie Van Dam 2001. p. 544 e.v. en Dewees. Duff & Trebilcock 1996. p. 61-62 r·ooreen bespreking

van de literatuur.
81       Er is in de empirische literatitur sprake van con flicterend bewijs met betrekking tot de afname van

het afschrikkende effect, zie L. Visscher. De preventieve werking van het onrechtmatige daadsrecht.
Empirisch onderzoek naar de werking van aansprakelukheidsregels. Recht der Werkelijkheid 2002,
p. 61 e.v.. Van Dam 2001, p. 517 e.v. en Dewees, Duff & Trebilcock 1996. p. 22-26 voor een
overzicht De meest grondige en methodologisch serieuze onderzoeken wijzen op een vermindering
van de prikkels tot preventie. aldus Dewees. Duff & Trebilcock 1996. p 415-416.

82 Een 'no-fault' systeem lijkt mij met name op het terrein van de medische ongevallen een kans Yan
slagen te hebben. omdat het daar vaak extreem moeilijk is om de aansprakelijkheidsvraag te
beantwoorden. Bovendien speelt daar met betrekking tot pre0·entie van schade eigen schuld van
de benadeelde minder een rot en is de reputatie van de arts een belangrijke prikkel tot preventie.
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aansprakelijkheidsrecht, doch dat beter bezien kan worden hoe de kwaliteit van
de letselschaderegeling op basis van het huidige aansprakelijkheids- en schadever-
goedingsrecht verbeterd kan worden. Dat is het kader waarbinnen de afwikkeling
van letselschade zich nu bevindt en zich hoogstwaarschijnlijk de komende jaren
ook zal blijven bevinden. Er is weinig of geen aanleiding om te veronderstellen
dat 'no fault' in de naaste toekomst in Nederland (op ruime schaal) ingevoerd zal
worden.

De enige korte termijn mogelijkheid is de verkeersverzekering ('no-fault'
afdoening van verkeersongevallen). Op het Ministerie van Justitie schijnt
momenteel te worden bestudeerd of dit een goed alternatief voor de invoering
van risico-aansprakelijkheid op het terrein van de verkeersongevallen zou kunnen
zijn. Het is echter nog maar zeer de vraag of dit uiteindelijk ook ingevoerd zal
worden. gezien onder meerhet feit dat de verkeersverzekering aljarenlang (zonder
succes) vanuit de wetenschappelijke hoek wordt bepleit.

83

Maar zelfs als 'no fault' al in Nederland ingevoerd wordt, zal dat geen
betrekking hebben op alle schadegevallen maar slechts op bepaaide categorieen
schadeclaims.84 Met andere woorden: erzullen altijd schadegevallen blijven bestaan

die'gewoon' via het aansprakelijkheidsrecht worden afgedaan. Ik richt me daarom
in het navolgende op de mogelijkheden om de letselschaderegeling te stroomlijnen
binnen het huidige kader van het aansprakelijkheids-en schadevergoedingsrecht.

8          Verantwoording en vooruitblik

8.1 Probleemstelling en verantwoording gekozen invalshoek

Zoals eerder is aangegeven, kwam uit mijn eerdere onderzoek uit 1999 naar voren
dat de beslissings- of transactiekosten bij de afdoening van letselschadeclaims
hoog zijn. Dit gegeven vormt het vertrekpunt voor de onderhavige studie. In de
volgende hoofdstukken staat de vraag centraal hoe deze beslissingskosten
gereduceerd kunnen worden. zodanig dat de kwaliteit van de letselschaderegeling
toeneemt.

Bij het beantwoorden van deze vraag heb ik gekozen voor de invalshoek
dat letselschaderegelen in de praktijk voor een belangrijk deel bestaat uit
onderhandelen. Immers, het overgrote deel van de schadeclaims (95-99%) wordt
via schikkingsonderhandelingen in der minne opgelost tussen partijen en komt

83 Zie bijvoorbeeld Bloembergen 1965a. Van Wassenaer van Catwuck 1977, Studiegroep Verkeersaan-
sprakelijkheid 1978, Bloembergen 1978, p. 705, Van Wassenaer van Catwijck 1988, p. 321-377.
Van Wassenaer van Catwijck 1989b. Kottenhagen & Kottenhagen-Edzes  1995. p.  1115-1123, ANWB
1998, p. 34 en Hartlief 1999. p. 23-24.

84        Zo ook Van Dam  1989, nr.  181.
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niet bij de rechter terecht.NS Dat vormde voor mij een belangrijke indicatie dat
het zinvol zou kunnen zijn om mogelijke oplossingen in deze richting te zoeken.
Bovendien volgde uit mijn eerdere studie. gesprekken met praktijkdeskundigen
en een eerste verkenning van de literatuur dat de schaderegelende partijen vaak
onderhandelen op een wijze die volgens de onderhandelingsliteratuur niet de meest

productieve blijkt te zijn (schaderegelen volgens het conflictmodel). Verdervormde
een belangrijke reden voordeze keuze dat nog weinig vanuit deze invalshoek naar

de letselschaderegeling is gekeken. Veel Nederlandse literatuur op het terrein van
het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht is dogmatisch en theoretisch
van aard. Auteurs richten zich vaak op technisch-juridische dilemma's met
betrekking tot materieelrechtelijke leerstukken als causaal verband, relativiteit,
toerekening en de onrechtmatigheidscriteria.m Zij bespreken wat de betekenis en

omvang is, dan wel behoort te zijn, van bepaalde rechtsregels, zoals bijvoorbeeld
de zorgvuldigheidsnorm in het kader van de medische beroepsbeoefening. Er is
weI gekeken naar de werking van het aansprakelijkheidsrecht in de praktijk. met
name door Bloembergen, maar er zijn weinig specifieke studies die
onderhandelings- en conflictoplossingstheorieen toepassen op de afdoening van
letselschadeclaims. M7

Wellicht worden de beslissingskosten ook door andersoortige problemen
veroorzaakt die niet iii de sfeer van onderhandelen liggen. Te denken valt aan
inefficienties in de organisaties van verzekeraars, advocatenkantoren en andere

beroepsmatige spelers, afwezigheid van een optimaal werkend systeem voor
medische rapportage, ofaan moeilijk toegankelijke gerechtelijke procedures. Deze
zal ik echter niet behandelen. Met de gekozen invalshoek ('letselschaderegelen
is onderhandelen') wordt de meer toegespitste onderzoeksvraag: door welke
'onderhandelingsstoornissen' worden beslissingskosten veroorzaakt en hoe kunnen
die onderhandelingsproblemen worden opgelost zodanig dat de kwaliteit van de
letselschaderegeling toeneemt?

8.2 Opbouw onderzoek, methode en verantwoording gemaakte keuzes

De beantwoording van de probleemstelling geschiedt in de volgende hoofdstukken
aan de hand van drie deelvragen: wat gebeurt er bij onderhandelen, wat zijn de
onderhandelingsproblemen die de beslissingskosten en foutkosten veroorzaken,
en op welke wijze kunnen die onderhandelingsproblemen opgelost dan wel
gereduceerd worden?

85     Weterings 1999. p. 109.
86       Bij de behandelingen p·an dergelijke leerstukken worden soms ook procesrechtelijke i·raagpunten.

met name bewijsrecht. aan de orde gesteld.
87 Zie bil;'oorbeeld Bloembergen & Van K ersch  1973
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Daarbij gebruik ik nauwelijks traditioneel-juridische onderzoeksbronnen als de
wet(sgeschiedenis) en rechtspraak. Het onderzoek heb ik verricht aan de hand
van bestudering van, uit verschillende disciplines afkomstige, literatuur over
onderhandelen/schikken, normering en externe conflictoplossing:8 Ik heb vooral
buitenlandse bronnen geraadpleegd bij het beantwoorden van de probleemstelling
en de deelvragen. De reden daarvoor is dat in het buitenland, met name in de
Verenigde Staten, meer en specifiekere literatuur is verschenen. De argumenten,
redeneringen, gevolgtrekkingen en oplossingen die daarin naar voren worden
gebracht, kunnen ook (als inspiratie) voor de Nederlandse situatie gebruikt worden.
Er doen zich in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten soortgelijke problemen voor
bij onderhandelen in het algemeen en schikkingsonderhandelingen op het terrein
van het aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder. Ook procedurele en materiele
normen en conflictoplossing door derden (rechter, mediator, et cetera) zijn geen
thema's die typisch Nederlands zijn.

In hoofdstuk 2 geef ik eerst de belangrijkste bevindingen en theorieen weer
uit de algemene literatuur over onderhandelen. In dithoofdstuk beschrij f ik onder
meer de kenmerken van het onderhandelingsproces, de voor- en nadelen als ook
de aanvaardbaarheid van onderhandelen als geschilbehandelingsmethode, de
invloed van het recht en de rechterlijke procedure op de schikkingsonderhandeling-
en, de verschillende onderhandelingsactiviteiten en de verschillende onderhande-
lingsstrategien. Een eerste reden voor deze 'inleiding' in de onderhandelingslitera-
tuur is dat specifieke literatuur met betrekking tot onderhandelen op het
letselschadeterrein ontbreekt. Bovendien is het van belang om eerst een goed begrip
te krijgen van waarom partijen onderhandelen, wat er eigenlijk gebeurt bij
onderhandelingen en op welke manieren onderhandelingen benaderd kunnen
worden, voordat tot een behandeling van de belangrijkste onderhandelingsproble-
men en mogelijke oplossingen kan worden overgaan. Een andere reden voor deze
inleidende opmerkingen over onderhandelen is dat de onderhandelaars op het
terrein van de letselschaderegeling zich vaak niet goed bewust lijken te zijn van
de onderhandelingsmethoden en -technieken die zij gebruiken en/ofde gevolgen
daarvan voor het schaderegelingsproces. Het gevolg is dat de betrokkenen de
schikkingsonderhandelingen niet altijd even effectief lijken aan te pakken.
Hoofdstuk 2 verschaft zo ook alvast een globaal inzicht in de aspecten die, gezien
de onderhandelingsliteratuur, bij de onderhandelingen op het letselschadeterrein
de beslissings- en foutkosten kunnen veroorzaken.

Hoofdstuk 3 behandelt de belangrijkste onderhandelingsproblemen. Alvorens
tot voorstellen tot verbetering van de kwaliteit van de letselschaderegeling kan
worden overgaan, moeten eerst de meest voorkomende en grootste onderhande-
lingsstoornissen worden benoemd. Daarbij is het tevens van belang om de

88       Zie over de (wijzen van ) wetenschappelijke bestudering van onderhandelen Buhring-Uhle 1996.
p. 224-226.
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belangrijkste oorzaken van deze onderhandelingsproblemen boven waterte krijgen.
Ik ben tot een selectie van de belangrijkste onderhandelingsproblemen gekomen

door het bestuderen van analytische en empirische literatuur over onderhandelen,

besluitvorming en conflictoplossing in het algemeen en in een juridische context.
De gebruikte, veelal Engelstalige, literatuur is (rechts)economisch, psychologisch,
sociologisch, en in mindere mate juridisch van aard. Dat deze onderhandelingspro-
blemen zich op het letselschadeterrein voordoen, heb ik vastgesteld aan de hand
van de bevindingen uit mijn eerdere onderzoek, mijn kennis van de letselschade-

praktijk, (informele) gesprekken met praktijkdeskundigen, en de spaarzame
literatuur over onderhandelen in het kader van de afdoening van letselschadeclaims.
Bovendien waren er geen redenen om te veronderstellen dat er zich bij de
onderhandelingen in de letselschadepraktijk geheel andere problemen voordoen
dan bij onderhandelingen in andere situaties.89 Een verdere verantwoording voor
de keuze dat dit de belangrijkste onderhandelingsproblemen zijn, is te vinden in
hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 geef ik de belangrijke aandachtspunten weer waar men
rekening mee moet houden wanneer men op dossierniveau dan wel op macroniveau

de onderhandelingsproblemen bij de letselschaderegeling wil gaan aanpakken.
Aan de hand van deze aandachtspunten kunnen concrete oplossingen geformuleerd
worden door bij voorbeeld de spelers in het veld. In dit hoofdstuk gebeurt dat niet,
althans niet uitgebreid. Wel geef ik bij wijze van voorzet enkele voorbeelden van

mogelijke oplossingen. Ook in dit hoofdstuk vormen de psychologische,
sociologische, (rechts)economische en juridische literatuur over onderhandelen
de belangrijkste onderzoeksbronnen.

In de hoofdstukken 5 en 6 behandel ik wel uitgebreid twee concrete

oplossingsmogelijkheden die de onderhandelingsproblemen en dus de beslissings-
kosten kunnen doen afnemen. De achtergrond van de keuze voor deze twee

onderwerpen is dat ik denk dat deze de meeste besparingen in de beslissingskosten
bij de letselschadeafwikkeling kunnen opleveren.

Hoofdstuk 5 gaat over inhoudelijke en procedurele normering. Een belangrijke
oorzaak van hoge beslissingskosten is dat het preprocessuele proces van afdoening
van schadeclaims grotendeels ongestructureerd en ongereglementeerd is. Partijen
worden daardoor als het ware tot ineffectief onderhandelingsgedrag 'uitgelokt'.
Het normatiefkader dat door het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
wordt getrokken, bepaalt immers hoe groot de onderhandelingsruimte is die de
partijen hebben bij de afwikkeling van een letselschadeclaim. Wet en jurisprudentie

89 Wei kunnen vanwege specifieke kenmerken van de ietselschaderegeling. zoalsde grote emotionele
lading (aantasting van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer) en het feit dat partijen geen
historie met elkaar hebben en na afloop van de onderhandelingen ook niets meermet elkaar te maken
zullen hebben, bepaalde problemen zich in sterkere dan wei mindere mate voordoen dan in andere

situaties. Daar heb ik bij de selectie van de belangrijkste onderhandelingsproblemen ook rekening
mee gehouden.
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reiken thans echter relatief weinig, en dan nog vaak summier geformuleerde,
richtlijnen aan. Slechts de (buitenste) grenzen van de onderhandelingsruimte zijn
duidelijk. Partijen moeten vaak veel tijd, energie en kosten steken in het vinden
van een gedeelde oplossing voor hun geschil, die ergens binnen deze onderhande-
lingsruimte ligt. Bovendien is ten gevolge van de grote onderhandelingsvrijheid
de kans op fouten in de uitkomsten groot. Er wordt niet altijd een billijk resultaat
bereikt.

Normering zou in belangrijke mate kunnen bijdragen aan efficientere en
effectievere schikkingsonderhandelingen. In hoofdstuk 5 worden vragen behandeld
als: Op welke wijzen kan het schaderegelingsproces genormeerd worden? Wat
moet het karakter van de norm zijn? Welke partijen dienen bij normering betrokken
te zijn? Welke mate van verbindendheid is wenselijk? Deze vragen worden
beantwoord aan de hand van met name rechtseconomische maar ook sociologische
en juridische literatuurovernormering. Ook dit is in principe algemene literatuur
die ik tracht toe te passen op de context van de letselschaderegeling.

Hoofdstuk 6 gaat overde wijze waarop exteme geschiloplossing kan bijdragen
aan het binnen de perken houden van de beslissingskosten. Wanneer partijen zeif
niet vlot tot een gezamenlijk besluit met betrekking tot het letselschadegeval
kunnen komen, wat vaak voorkomt gezien de ruime en open onderhandelingsruim-
te, blijven zij vaak stug dooronderhandelen. Doorgaans levert dat wel overeenstem-
ming op. Immers, in het overgrote deel van de gevallen wordt er een schikking
bereikt. Intussen zijn de beslissingskosten wel gestaag opgelopen. Bovendien is
ten gevolge van de onderhandelingsvrijheid de kans op fouten groter naarmate
men langer blijft discussieren. Het (eerder) erbij betrekken van een externe
geschiloplosser doorde onderhandelendepartijen kan het ontstaan van onderhande-
lingsproblemen voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan binnen de perken houden
en zo de totale beslissingskosten naar beneden brengen als ook de foutkosten
minimaliseren." In dit hoofdstuk richt ik mij op de voor- en nadelen van de
verschillende methoden van alternatieve geschiloplossing (ADR) en de bruikbaar-
heid en wenselijkheid van ADR op het terrein van de letselschaderegeling. Ik maak
gebruik van algemene, wederom multidisciplinaire, literatuur over ADR die ik
zoveel mogelijk tracht te interpreteren naar de letselschadepraktijk toe.

Hoo fdstuk 7 sluit deze studie af met het samenvatten van de belangrijkste
conclusies uit de voorafgaande hoofdstukken.

90 Ook wanneer meer normering tot stand wordt gebracht. zal er altijd nog onderhandelingsruimte
overblijven en kan bij de invulling daarvan exterie geschiloplossing van waarde zijn.
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Letselschaderegelen is onderhandelen: relevante onder-
handelingstheorie

1           Inleiding

1.1 Letselschaderegelen is onderhandelen

Wanneer het slachtoffer en (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) de vermeende

schadeveroorzaker in een concreet geval van mening verschillen over de aard,
ernst en omvang van de aansprakelijkheid en/of de schade, zijn er verschillende
mogelijkheden om dit conflict over wat rechtens is op te lossen. In het rechtssys-

teem en de juridische literatuur wordt vaak, expliciet dan wel impliciet, uitgegaan
van de veronderstelling dat conflictbeslechting door de overheidsrechter de
standaardmethode is om geschillen tussen partijen af te doen.

Het is echter algemeen bekend dat schikkingsonderhandelingen in de
letselschadepraktijk de gebruikelijke wijze van conflictbehandeling vormen: Op

zijn meest eenvoudig omschreven, is onderhandelen een activiteit, waarbij de
betrokken partijen trachten om ze//, dat wil zeggen: zonder inmenging van een

onafnankelijke derde maar eventueel wel metbehulp van (eenzijdige) belangenbe-
hartigers, overeenstemming te bereiken over een tussen hen bestaand geschil.2

Onderhandelen naar aanleiding van een juridisch conflict wordt ook wel schikken
genoemd. 3 Tevens wordt in de specifieke context van de afdoening van een

1 Zie in dit verband Weterings 1999. p. 109. Voorts Bloembergen & Van Wersch 1973. p. 111 e.v.
en De Groot 1979 , p. 72. Onderhandelen komt inhetalgemeen in de maatschappij en inhetbijzonder
in de rechtspraktijk veel voor. Het is de primaire activiteit waar juristen zich mee bezighouden.
Zie Trachte-Huber 1995, p. 3. Cane  1996. p. 477 en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 3

2        Vergelijk Gulliver 1979, p. 77. Nolan-Haley 1992.p. 13, 1,Trachte-Huber 1995, p. 5 en Goodpaster

1997. p. 1. Zie ook Ritsema van Eck & Huegenin 1993, p. 117.
Onderhandelingen kunnen zich om twee redenen voordoen. Partijen kunnen onderhandelen met
als doel te proberen een tussen hen bestaand conflict op te lossen. Onderhandelingen kunnen echter

ook aangewend worden om overeenkomsten tussen partijen tot stand le brengen, zonder dat er sprake

is van een conflictsituatie. Zie Lewicki. Saunders & Minton 1999, p. 5. Een voorbeeld is de oprichting
van een joint venture tussen twee bedrijven. In dit boek wordt onderhandelen echter alleen opgevat

als methode voor het oplossen van conflicten. De reden daarvoor is dat onderhandelingen op het
letselschadeterrein louter plaatsvinden nadat een geschil tussen partijen over het schadegeval en

de daaruit volgende letselschade is ontstaan.
3       Slagter & Kaplan 1991, p. 236 en Eykman 1998, p. 4-7.
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letselschadegeval vaak van (letsel)schaderegelen gesproken.4 Onderhandelen,
schikken en letselschaderegelen worden hierna als synoniemen gebruikt.

Maar liefst 95-99% van de letselschadeclaims wordt buiten rechte geschikt.5
Onderhandelen is dus op het letselschadeterrein een belangrijke methode van
conflictbehandeling. In hoofdstuk 1 heb ik erreeds op gewezen dat die schikking-
sonderhandelingen echter vaak onvoldoende efficient en effectief verlopen.
waardoor de beslissingskosten en foutkosten onnodig hoog zijn. 6

Dit hoofdstuk behandelt enkele algemeenheden met betrekking tot het
verschijnsel onderhandelen, die nuttig zijn om de volgende hoofdstukken
makkelijker te kunnen verwerken. Hier wordt een beknopt overzicht gegeven van
de stand van de relevante kennis en theorie over onderhandelen. Deze terreinver-
kenning vormt als het ware de aanloop naar hoofdstuk 3, dat de belangrijkste
onderhandelingsproblemen bespreekt die beslissings- en foutkosten veroorzaken,
en de hoofdstukken 4 t/m 6, die ingaan op de mogelijkheden om deze onderhande-
lingsstoornissen bij de afwikkeling van letselschadeclaims te reduceren.

Haastige lezers en lezers die reeds goed zijn ingevoerd in onderhandelen
en de literatuur daaromtrent, kunnen dit hoofdstuk eventueel overslaan. Wel raad
ik hen aan de volgende subparagraafover het gekozen perspectiefop onderhandelen
te lezen. omdat deze invalshoek ook in de volgende hoofdstukken wordt
gehanteerd.

1.2 Gekozen perspectief op onderhandelen  en  andere  beperkingen

Dit hoofdstuk heeft niet de pretentie een volledig en compleet overzicht te geven
van de stand van zaken in de onderhandelingsliteratuur. Dit is ook niet nodig,
aangezien dit hoofdstuk slechts als doel heeft om de basiskennis aan te reiken
waarmee de onderhandelingsproblemen en oplossingen, die in de volgende
hoofdstukken worden behandeld, beter in perspectief kunnen worden geplaatst.
Het zou ook onmogelijk zijn. De literatuur over onderhandelen is zeer overvloedig.
Het is daarom noodzakelijk enige beperkingen aan te brengen.

De eerste en belangrijkste beperking ligt in het gekozen perspectief op
schikken/onderhandelen. Er kan en wordt in de literatuur vanuit vele invalshoeken
naar onderhandelen gekeken. Ik ga in dit boek uit van het perspectief dat
onderhandelen een interactief besluitvormingsproces is, waarin partijen tot
cotirdinatie of afstemming van hun individuele voorkeuren, doelen, belangen en

4 Sommige auteurs en praktijkdeskundigen lijken met de term schaderegelen louter te doelen op de
fase nadat de aansprakelijkheid is erkend. De onderhandelingen betreffen dan louter de omvang
van de schadevergoeding. In dit boek vallen echter ook de onderhandelingen in het kader van de
beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag onder de term schaderegelen.

5           Zie Ross 1970. p. 3.14 en 136 e.v. en Weterings 1999. p. 109. Zo ook Mnookin, Peppet & Tulumello
2000, p. 100.

6
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inji,rmatie met betrekking tot het geschil trachten te komen: Onderhandelen is
in dit perspectief besluitvorming door individuen die over het te nemen besluit
communiceren. Er is een conflict, geschil ofmeningsverschil overeen schadegeval
(aanleiding) en partijen trachten aan de hand van onderhandelen (middel) tot
collectieve beslissingen (doel) daarover te komen.

De termen conflict, geschil en meningsverschil gebruik ik in dit boek als
synoniemen.M Deze woorden duiden er steeds op dat er sprake is van een
tegenstelling tussen het slachtoffer en (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) de
tot schadevergoeding aangesproken partij. Bij de letselschaderegeling kunnen
er tegenstellingen tussen partijen bestaan met betrekking tot de aard, ernst en
omvang van zowel de aansprakelijkheid als de schade(vergoeding). Via
schikkingsonderhandelingen trachten zij dan tot gedeelde beslissingen te komen.
Daarbij bepaalt de (wijze van) interactie tussen de actoren tijdens de schaderegeling
zowel het verloop als het resultaat van de besluitvorming, en dus ook de omvang
van de beslissings- en foutkosten. De onderhandelaars hebben verschillende
gedragsalternatieven bij het coordineren van hun voorkeuren, doelen, belangen
en informatie. In dit hoofdstuk staat met name de vraag centraal welke gedragskeu-
zen partijen hebben bij de onderhandelingen en hoe zij daar mee om (kunnen)
gaan.

Binnen deze invalshoek heb ik een verdere beperking aangebracht door uit
te gaan van een eenvoudig onderhandelingsmodel. De besluitvorming over het
schadegeval vindt plaats tussen twee partijen: het slachtoffer en de verzekeraar
van de schadeveroorzaker, en/of hun respectievelijke vertegenwoordigers. Dit
is de situatie van het 'standaard' letselschadegeval.' Deze letselschadegevallen
komen in de praktijk verreweg het meeste voor. Onderhandelingen tussen meerdere
partijen, zoals in geval van groepsacties bij massaschade, zijn weliswaar belangrijk
maar ook relatie f uitzonderlijk op het totaal van letselschadegevallen. Om deze
reden betrek ik deze niet in de overweging.

Voorts kijk ik slechts naar de basiselementen in het proces van besluitvorming.
Ik ga niet inop specifieke zaken als culturele, raciale, geslachtelijke en demografi-
sche invloeden op de onderhandelingen, de persoonlijkheid van de onderhandelaar,
de ruimte en omgeving waarin de onderhandelingen plaatsvinden, de communicatie-
middelen, en de contextuele aspecten van de sociale relatie. Dit zijn bijzondere
en 'ongrijpbare' elementen. Een concrete onderhandelingssituatie kan wat
dergelijke aspecten betreft (sterk) afwijken van andere situaties. Er zijn daarentegen

7 Vergelijk Hendrikse 1998. p. 9.
8 Door sommige auteurs wordt wei een onderscheid aangebracht tussen de termen conflict en geschil.

Zie bijvoorbeeld Burton 1993. p. 55-56. Een geschil betreft dan contlicterende. maaronderhandelbare
belangen. Bij een conflict is sprake van niet onderhandelbare onderwerpen. zoals bijvoorbeeld basale
menselijke behoeften. Ik maak in de onderhavige studie dit conceptuele onderscheid niet. Overigens
gaat het hier weI steeds om onderhandelbare belangen.

9      Zie in dit verband ook Ross 1970. p. 142 en Wiechmann 2000. p. 64.
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ook algemeneen gemeenschappelijke kenmerken en achtergronden, die in vrijwel
elke onderhandelingssituatie aanwezig en (ruwweg) hetzelfde zijn. Deze
fundamentele aspecten zullen dus ook meestal bij de bij de schikkingsonderhande-
lingen op het specifieke terrein van de letselschaderegeling voorkomen.

1.3 Plan van aanpak

Paragraaf 2 gaat globaal in op conflicten en onderhandelen als methode om

geschillen aan te pakken. In deze paragraafbehandel ik onder meer de kenmerken
van onderhandelen. In paragraaf 3 ga ik in op het specifieke karakter van
onderhandelen in een juridische context. Ik beschrij fde invloed van rechtsnormen
en de rechterlijke procedure op de schikkingsonderhandelingen, de voordelen van
schikken ten opzichte van procederen voor zowel de particuliere partijen als de

maatschappij, welke geschillen beter door de rechter beliandeld kunnen worden,
en hoe het recht en de kosten en lasten van de rechterlijke procedure onderhande-

lingsruimte verschaft aan de schaderegelende partijen. Ook geef ik aan dat
onderhandelen in principe een aanvaardbare methode is voor behandeling van
juridische geschillen, maardat de omvang van debeslissingskosten en foutkosten
wel op een acceptabel niveau dient te liggen.

Paragraaf 4 beschrijft de verschillende (deel)activiteiten die in het proces
van onderhandelen zijn te onderscheiden. Bij al deze activiteiten staan departijen
voor de gedragskeuze cooperatie of competitie. Tevens kunnen zij daarbij  voor
verschillende gradaties van competitie of cooperatie kiezen. Het verloop
(beslissingskosten) en de afloop (foutkosten) van de onderhandelingen worden

in belangrijke mate bepaald door de gekozen opstelling van de partijen. In deze
paragraaf besteed  ik met name aandacht aan de meeste kenmerkende activiteit:
de onderhandelingen over de inhoudelijke onderwerpen. Er kan hier een
onderscheid worden gemaakt tussen distributieve en integratieve vraagstukken.
Bij elk type onderwerp past een andere benadering. Aangegeven wordt dat bij
de letselschaderegeling geregeld zowel distributieve als integratieve onderwerpen
aanwezig zijn, maar dat partijen vaak louter distributief te werk gaan.

Aansluitend behandelt paragraaf 5 de twee belangrijkste strategieen waarmee

partijen in het algemeen onderliandelingen (in de zin van het geheel van
onderhandelingsactiviteiten) benaderen: competitief en probleemoplossend
onderhandelen. In deze paragraaf geef ik ook aan dat het in de letselschadepraktijk
veel toegepaste conflictmodel van afwikkeling van schadeclaims overeenkomt
met het competitieve onderhandelingsconcept en dat het harmoniemodel het midden
houdt tussen de competitieve en de probleemoplossende onderhandelingsbenade-
ring.

Tenslotte geef ik in paragraaf6 aan dat er verschillende onderhandelingsare-
na's zijn wanneerbelangenbehartigers ofvertegenwoordigers van het slachtoffer
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en de verzekeraarbij de schaderegeling betrokken zijn. Naast de hoofdarena waarin
de feitelijke schikkingsonderhandelingen plaatsvinden, zijn erdan ook nevenarena's
waarin de belangenbehartigers en vertegenwoordigers met hun achterban

overleggen. De(wijze van) interactie indenevenarena'skan zowel van negatieve
als positieve invloed zijn op de schikkingsonderhandelingen.

2              Onderhandelen of schikken als geschilbehandelingsmethode

2.1 Een conflict bij de afwikkeling van letselschade levert een belangente-

genstelling op

Een slachtoffer van een ongeval kan besluiten om vergoeding van zijn letselschade
te gaan claimen bij de schadeveroorzaker respectievelijk diens verzekeraar. Stel
dat er een aanrijding heeft plaatsgehad tussen een bromfiets en een auto. De
bromfietser sloeg linksaf, terwijl de automobilist bezig was met een inhaalmanoeu-
vre. De bromfietser heeft aan de aanrijding een gebroken arm en een gecompliceer-
de beenbreuk overgehouden. Hij is van mening, en de door hem geraadpleegde
advocaat met hem, dat (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) de automobilist
op basis van het geldende aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht gehouden
is zijn letselschade te vergoeden. Na enige overdenking besluit hij zijn (vermeende)
rechten geldend te maken en een schadeclaim bij de verzekeraar van de automobi-
list in te dienen.

Wanneer de zaak in feitelijk en juridisch opzicht helder is, zal de verzekeraar
de schadeclaim integraal accepteren en is de zaak snel afgewikkeld. In veel gevallen
verloopt de schadeafwikkeling echter minder probleemloos. Dikwijls is niet geheel
duidelijk wat de rechten en plichten van partijen in het concrete geval zijn. Ook
bestaan er vaak onzekerheden en/ofonduidelijkheden met betrekking tot de feiten.
De reactie van de verzekeraar van de op de schadeclaim bestaat dan uit een
(voorlopige) afwijzing van aansprakelijkheid en/of betwisting van de omvang
van de geclaimde schadevergoeding.

10

De partijen hebben dus geregeld een verschillende visie op de feiten en/of
juridische consequenties van het schadegeval. De automobilist beweert bijvoorbeeld
dat de bromfietser zonder (tijdig) richting aan te geven naar links uitweek. De
bromfietser daarentegen meent dat de automobilist veel te hard heeft gereden en
niet voldoende heeft geanticipeerd door kort voor een kruising te gaan inhalen.
Ookmeenthij dat deautomobilist volledig aansprakelijkis voorzijn letselschade.
De verzekeraar van de automobilist is echter van mening dat er geen sprake is
van aansprakelijkheid op basis van art. 6:162 BW, de automobilist heeft niet

10 Zie Weterings 1999. p. 60.

29



Hoofdstuk 2

onzorgvuldig gehandeld, en als dat al wel het geval is, valt de fietsereen zeer grote
mate van eigen schuld in zin van art. 6:101 BW aan te rekenen. Wanneerde partijen
aan hun afwijkende meningen willen vasthouden, is er sprake van een conflict."

Een conflict ofgeschil ontstaat doordat partijen belangen hebben, die elkaar
uitsluiten, of althans elkaar lijken uit te sluiten.12 De opvattingen, standpunten
en rollen van het slachtoffer en de verzekeraar met betrekking tot het schadegeval
en de afwikkeling daarvan zijn met elkaar in strijd, en als gevolg daarvan meent
elke partij dat zijn persoonlijke belangen in het gedrang komen. 13 Belangen zijn
de belangrijke behoeften, wensen of zorgen van partijen.14 De economische
belangenvan de partijen zijn het meest opvallend.IS Het slachtofferprefereert meer
schadevergoeding boven minder schadevergoeding. De aansprakelijkheidsverzeke-
raar van de (vermeende) schadeveroorzaker heeft een belang bij het betalen van
zo min mogelijk geld. 16 Daarnaast hebben partijen echter ook nog andere belangen
ofdoelen, die vaak minder duidelijk op de voorgrond treden bij de schaderegeling.
Zo zijn belangen van het slachtoffer: goede levensstandaard, gezondheid, snel
weer aan het werk, erkenning van zijn leed en letsel, zo snel mogelijk geld krijgen,
zo min mogelijk gezeur bij de schaderegeling. Mogelijke belangen van de
verzekeraar zijn: gezonde bedrijfsontwikkeling, zekerheid, zo snel en efficient
mogelijk afhandelen van schadeclaims, geen negatieve reclame.

Uit het bovenstaande blijkt dat de gelaedeerde en de verzekeraar naast
tegengestelde financiele belangen ook verenigbare en gezamenlijke belangen
hebben, zoals het belang om het conflict op een vlotte en efficiente wijze op te
lossen. De tegenstrijdige economische belangen overheersen echtervaak. 17 Dikwijls
zijn beide partijen van mening dat het belang van de andere partij opgeofferd moet
worden teneinde aan het eigen belang tegemoet te komen.

2.1 Onderhandelen als methode om conflicten op te lossen

Nadat een geschil over de juridische gevolgen van een letselschadegeval is ontstaan,
kan er op verschillende mogelijkheden met dit conflict worden omgegaan. Het
stachtoffer kan allereerst besluiten om de schadeclaim alsnog te laten zitten.
Daarmee beeindigt hij eenzijdig het conflict met de verzekeraar. Als een slachtoffer

11        Vergelijk Ury, Brett & Goldberg 1993, p. 4. Een conflict ontstaat wanneerpartijen dezelfde kwestie,

zoals een schadegeval en de daaruit volgende letselschade, op verschillende wijzen interpreteren.
De partijen construeren onverenigbare realiteiten die nietnaastelkaarkunnen bestaan. Zie hierover
De Moor 1997, p. 135.

12      Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 17 en MacGillavry & Kil 2001. p. 19. Zieook
Lewicki. Saunders & Minton 1999, p. 16.

13         Zie De Moor 1997, p.  136. Zie ook Greenhalgh & Chapman  1995. p.  167 en Robbins  1995. p.  187.
14        Fisher. Ury & Patton 1991, p. 41 en Ury, Brett & Goldberg 1993, p. 5. Zie uitgebreid over belangen

Van Zeeland. Kamminga & Barendrecht 2003. p. 818-827.
15 Zie Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 28-30.
16     Noone 1997, p. 23.
17      MacGillavry & Kil 2001, p.21
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echter eenmaal de beslissing heeft genomen om een schadeclaim in te dienen, zet
hij deze meestal ook door. I 8

In dat geval kan het geschil ter bindende beslissing aan de rechter of een
arbiter worden voorgelegd. Ook onderhandelen en mediation behoren tot de
mogelijkheden. Op het letselschadeterrein is onderhandelen de standaardmethode

van conflictbehandeling. Partijen gebruiken onderhandelen in plaats van andere

conflictbehandelingsmethoden, omdat zij menen dat het hen de meeste mogelijkhe-
den biedt om conflicten op te lossen tegen minimale risico's en maximale winst
(nader paragraaf 3.3.2).

19

2.3 Kenmerken van onderhandelen

Wat is onderhandelen eigenlijk? Voor onderhandelen kan de volgende omschrijving
worden gegeven. Het is een activiteit waarbij twee (of meer) wederzijds
afhankelijke partijen gezamenlijk, zonder interventie van derden, vanuit
verschillende posities en met tegengestelde dn gemeenschappelijke belangen tot
een voordelige overeenstemming trachten te komen. 20

Onderhandelen heeft een aantal onderscheidende kenmerken, waarvan de
meeste, expliciet dan wel impliciet, in de bovenstaande omschrijving terugkomen.
Deze kenmerken bespreek ik hierna. Daarbij tracht ik de kenmerken, zo mogelijk,
steeds uit te werken voor de specifieke situatie van schikkingsonderhandelingen
in het kader van de afhandeling van letselschade. Tevens vallen uit de omschrijving
enige voorwaarden afte leiden, waaraan moet worden voldaan, wit onderhandelen

mogelijk zijn. Deze voorwaarden bespreek ik in de volgende paragraaf
Het eerste kenmerk van onderhandelen is dat het een gezamenlijk beslissings-

proces betreft. Het slachtoffer en de verzekeraar trachten gezamenlijk iets te
bewerkstelligen wat zij zonder de ander niet kunnen: het buiten rechte afdoen van
de schadeclaim:' Door mondelinge en/ofschriftelijke uitwisseling van gegevens

(informatie, argumenten en meningen) zoeken partijen naar een wederzijds
aanvaardbare oplossing voor hun conflict.22

Een ander kenmerk is de grote mate van autonomie van partijen met
betrekking tot de invulling van het proces van onderhandelen en de inhoud van

18 Zie Weterings  1999. p.  109.
19        Haydock 1984, p. 3 en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 100-101. O fschoon bij onderhandelen

in beginsel inderdaad de beste mogelijkheden aanwezig zijn om effectiefen efficient met een conflict
om te gaan, kunnen de beslissingskosten en foutkosten, zoals wij nog zullen zien, toch onnodig
hoog zijn.

20 Vergelijk Wassenberg 1991, p. 183 en Ritsema van Eck & Huguenin. 1993, p. 115. Zie ook Lax
& Sebenius 1986. p. 11 en Lewicki. Sanders & Minton 1999, p. 6-7.

21     Nolan-Haley 1992, p. 13.
22      Uitwisseling van informatie is de essentie van wat bij onderhandelen gebeurt. Zie Gulliver 1979.

p. 5-7. Teply 1992, p. 4, Trachte-Huber 1995, p. 5-6, Buhring-Uhle 1996, p. 222 en Lewicki,
Saunders & Minton 1999. p. 141 e.v. Voorts Schoots 1991. p. 162-164 en Faes 1994, p. 92.
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de uiteindelijke beslissing.23 In beginsel is er geen neutrale derde aanwezig, die
bindende beslissingen kan opleggen.24 De onderhandelende partijen hebben samen

beslissingsmacht. Bovendien is onderhandelen in beginsel een informeel,
ongestructureerd en ongereglementeerd proces.25 Bijgevolg hebben de partijen
een grote vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot de oplossing die zij voor hun
conflict kiezen. Tevens bepalen zij zelf hoe zij het proces van schaderegelen
inrichten.

Voorts is het private karakter kenmerkend voor onderhandelen.26 Het
beslissingsproces is niet openbaar. Een ander kenmerk is het vrijwillige en
vrijblijvende karakter.27 Onderhandelen is een vrijwillige activiteit.28 De
gelaedeerde en de verzekeraar kunnen niet tot onderhandelen gedwongen worden
en zij kunnen ook op elk moment besluiten om zich uit de onderhandelingen terug
te trekken.29

Samengevat zijn de kenmerken vanonderhandelen als methode om conflicten
op te lossen:

Gezamenlijk besluitvormingsproces.
· Grote vrijheid en flexibiliteit partijen met betrekking tot inkleding proces

alsook uitkomsten onderhandelingen.
• Informeel.
•      Vrijwillige en vrijblijvende deelname van partijen.
• Privaat karakter.

2.4 Voorwaarden bij onderhandelen

De eerste voorwaarde bij onderhandelen is dat partijen tegengestelde belangen
hebben, die niet geheel onverenigbaar zijn.30 Bij de letselschaderegeling hebben
het slachtoffer en de verzekeraar een tegengesteld belang met betrekking de
omvang van de schadevergoeding. Bijgevolg nemen zij vaak verschillende posities
en standpunten in bij de beantwoording van de aansprakelijkheids- en schadever-
goedingsvraag. Een vergelijk kan slechts bereikt worden wanneer ieder partij,
of ten minste 66n partij, bereid is om naar de ander toe te bewegen door het doen

23 Zie Nolan-Haley 1992. p. 13 en Mnookin 1998.
24       Nolan-Haley  1992,  p. 13. Partijen kunnen  wel  zelf besluiten om  een neutrale derde  bij  het

onderhandelingsproces te betrekken. Vaak zal zo'n derde dan een faciliterende rol hebben (b.v.
een mediator). Soms zullen partijen deze geschiloplosser ook beslissingsbevoegheid toekennen
(b.v. een arbiter). Zie hoofdstuk 6 over externe geschiloplossing.

25 Zie Mnookin 1998. p. 58 en Goldberg, Sander & Rogers 1999, p. 4.
26 Goldberg, Sanders & Rogers 1999, p. 4.
27 Goldberg, Sander & Rogers  1999. p. 4.
28     Van der Meij 1994. p. 17.
29     Gulliver 1979. p. 3-5, Mnookin 1998. p. 59 en Lewicki. Saunders & Minton 1999, p. 6.
30        Zie Lax & Sebenius 1986. p. 8-10. Voorts Schoots 1991. p. 166-170 en Ritsema van Eck& Huegenin

1993. p, 115.
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van concessies op eerdere posities.31 Soms blijken tegengestelde financiele belangen

(b.v. bij de omvang van inkomensschade van het slachtoffer) echter vervangen
te kunnen worden door verenigbare, niet-economische belangen en zijn er creatieve
oplossingen die daarbij aansluiten (b.v. reYntegratie van het slachtoffer).32 Dit komt
bij de onderhandelingen op het letselschadeterrein thans nog weinig naar voren
(meer hierover in paragraaf 4.2 en 4.3). Partijen gaan meteen over tot vertaling
van de schade in geld.

Voorts is vereist dat partijen naast (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen
ook gemeenschappelijke belangen hebben. Anders zullen zij niet aan de
onderhandelingstafel gaan zitten. Bij de letselschaderegeling hebben het slachtoffer
en de verzekeraar als gemeenschappelijke belang dat de schaderegeling plaatsvindt
op een wijze, waarbij de beslissingskosten laag zijn. Hoe sneller, efficienter en
doelmatiger zij naar een buitengerechtelijke oplossing voor hun conflict toewerken,
hoe groter de voordelen ten opzichte van het alternatief van de procedure.

Ook dienen de partijen in zekere zin van elkaar afhankelijk te zijn.33 Deze

wederzijdse afhankelijkheid vormt de reden dat zij met elkaar in overleg (willen)
treden over hun conflict. ondanks het vrijwillige karakter van onderhandelen. 34

Bij het slachtoffer is de afhankelijkheid van de ander duidelijk aanwezig. Hij heeft
de verzekeraar nodig om vergoeding van zijn schade te kunnen krijgen. Andersom
is die afhankelijkheid op het eerste gezicht minder duidelijk, maar intussen wel
aanwezig. Gezien het huidige aansprakelijkheidsrecht (veel risico- en objectieve
schuldaansprakelijkheden) is de aansprakelijkheidsvraag in veelletselschadegeval-
len vrij eenvoudig te beantwoorden. De verzekeraar wil dan een eventuele
rechtszaak 'afkopen' en heeft het slachtoffer en de informatie waarover deze
beschikt nodig om tot een snelle en efficiente schadeafwikkeling in der minne
te kunnen komen. Wanneer de aansprakelijkheid niet op voorhand duidelijk is.
heeft de verzekeraar de informatie van het slachtoffer nodig om op korte termijn
meer duidelijkheid te krijgen over (de omvang van) de aansprakelijkheid.35 Er
is dus sprake van een zekere wederzijdse afhankelijkheid bij de schaderegeling,
die slechts afwezig is als er overduidelijk geen sprake is van normschending door
de aangesproken partij. Het slachtoffer en de verzekeraar zijn overigens ook min

31         Men moet bereid zijn om in mindere of meerdere mate toe te geven op de ingenomen standpunten.
Zie hierover Gulliver 1979. p. 5, Trachte-Huber 1995. p. 11 en Lewicki. Saunders & Minton 1999.
P. 7.

32 Zie Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 7.
33 Zie Schoots 1991, p. 170, Ritsema van Eck & Huguenin  1993. p. 115-lien Brenninkmeij er 2001 a,

P. 39.
34 Bij wederzijdse onverschilligheid ten aanzien van het conflict en de oplossing ervan zal men niet

onderhandelen. Zie Lax & Sebenius  1986, p. 7-8 en Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 8-9.
35     Als de verzekeraar dit miskent en niet in contact wil treden met het slachtoffer, kunnen er twee

dingen gebeuren. Het slachtoffer haakt af en laat de schadeclaim zitten. 6f hij trekt alle registers
open teneinde te proberen toch zijn schade vergoed te krijgen en stapt zo nodig naar de rechter.
Zoals ik hierboven al heb aangegeven, haakt een slachtoffer niet snel af als hij eenmaal de stap
heeft genomen om een schadeclaim in te dienen.
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of meer tot elkaar veroordeeld.36 Er is een grotere verbondenheid dan in andere

onderhandelingsituaties, zoals verkooponderhandelingen over een huis, waarbij
men kan besluiten om met een anderte gaan onderhandelen. Voorts onderhandelen
het slachtoffer en de verzekeraar in het voorportaal van de rechter. hetgeen meer
prikkels geeft om te proberen samen tot overeenstemming te komen (zie verder
paragraaf 3.1)

Tenslotte is een voorwaarde bij onderhandelen dat de partijen verwachten
via onderhandelen meer (wederzijds) voordeel te kunnen behalen dan via een
andere conflictbehandelingsmethode.37 Bij de letselschaderegeling prikkelen de
nadelen van de rechterlijke procedure, zoals de kosten, de duur en de risico's (zie
paragraaf 3), de partijen doorgaans om te onderhandelen:H Schikken is een
informeel en flexibel proces waarbij partijen zel f de touwtjes in handen hebben,
wat hen de mogelijkheid biedt om op efficiente, vlotte en effectieve wijze
bevredigende uitkomsten te bereiken. 39

Kortom, de voorwaarden om te kunnen onderhandelen zijn:
•     Belangentegenstelling, maar de opvattingen. belangen en doelen zijn niet

geheel onverenigbaar.
• Gemeenschappelijke belangen;
• Wederzijdse afhankelijkheid;
• Mogelijke voordelen ten opzichte van andere conflictbehandelingsmethoden

40(b.v. rechter).

Uit het bovenstaande volgt dat onderhandelen doorgaans mogelijk is als methode
om een conflict over een letselschadegeval aan te pakken.

3 Schikken vindt plaats in de schaduw van het recht

3.1 De schaduw van de rechtsnormen en de rechterlijke procedure

Onderhandelen in een juridische context, ofwel schikken, is onderhandelen door
juristen en met het rechtssysteem op de achtergrond. De bij verzekeringsmaatschap-
pijen werkzame schadebehandelaars zijn (para)juristen:' Slachtoffers worden

36     Vergelijk Ten Kate 1989. p. 64. Zie ook Ross 1970. p. 139.
37 Zie Trachte-Huber 1995. p. 11 en Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 6. Voorts Faes 1994, p.

17.

38     Ross 1970, p. 138-139.
39         Ofdat ook daadwerkelijk gebeurt, is iets anders. In de volgende hoofdstukken ga ik in op mogelijke

onderhandelingsproblemen en oplossingen daarvoor.
40     Zie in dit verband ook Trachte-Huber 1995. p. 11 en Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 6-7.

Vergelijk ook Brenninkmeijer 2001 a. p. 39.
41 Soms schakelt de verzekeraar een schaderegelingsbureau of een advocaat in teneinde namens haar

de schadeclaim met de gelaedeerde af te wikkelen.
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regelmatig, zeker bij de ernstigere letselschadegevallen, door een advocaat ofeen
andere rechtshulpverlener bijgestaan.42 De reden daarvoor is dat schikkingsonder-
handelingen plaatsvinden in de schaduw van het recht. 43

Dit houdt enerzijds in dat rechtsregels, neergelegd in wet en jurisprudentie,
het proces van besluitvorming tussen partijen beinvloeden. De schikkingsuitkomst
dient deze juridische normen en de op basis daarvan te verwachten rechterlijke
uitspraak te reflecteren.4.1 Het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht alsook
het burgerlijk procesrecht geven de criteria aan, waaraan partijen zich bij de
schaderegeling hebben te houden.45 De uitkomsten die via onderhandelen bereikt
kunnen worden, worden daarmee gelimiteerd. Wanneer 6dn der partijen zich niet
aan de juridische kaders wenst te houden, kan door de andere partij naleving van
de juridische normen via de rechter afgedwongen worden.

Anderzijds betekent het dat de rechterlijke procedure het dreigend alternatief
is voor de onderhandelingen tussen de gelaedeerde en de verzekeraar. De
rechterlijke procedure is weliswaar kwantitatiefgezien onbelangrijk als methode
voor oplossing van geschillen over aansprakelijkheid en schadevergoeding, maar
zorgt op de achtergrond voor de druk. die de conflicterende partijen aanzet tot
het voeren van schikkingsonderhandelingen en het proberen te bereiken van
overeenstemming.46 In paragraaf 2.3 heb ik aangegeven dat onderhandelen een
geschilbehandelingsmethode is, waaraan partijen vrijwillig en vrijblijvend
deelnemen. Het verschil tussen'gewone' onderhandelingen en onderhandelingen
in een juridische context is echter, dat in het laatste geval iedere partij kan besluiten
om de onderhandelingen af te breken, het geschil aan de rechter voor te leggen
en de andere partij tegen zijn/haarwit in deze procedure te betrekken.47 Derechter
geeft dan uiteindelijk zijn bindende juridische conclusie over het schadegeval.
Dit dreigend alternatiefvan een procedure maakt dat, althans in theorie, de prikkel
om overeenstemming te bereiken bij juridische onderhandelingen groter is dan
bij andere type onderhandelingen. Hoe sterk die onderhandelingsprikkels in de
praktijk daadwerkelijk zijn, hangt met name af van de waarde van de zaak en de

48(kosten van) toegang tot de rechter.
Het kader voor de schikkingsonderhandelingen worden dus gevormd door

de verwachtingen van partijen ter zake van wat de rechter, op basis van de regels
van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het civiel procesrecht,

42     Weterings 1999, p. 42-45.
43 Zie Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 4. Zie ook Ten Kate 1989, p. 64, Kaplan 1991. p. 25-26

en Slagter & Kaplan 1991, p. 236. De frase ' in the shadow of the law' is afkomstig van Mnookin
& Kornhauser 1979. p 950-957.

44 Zie hierover Slagter & Kaplan 1991, p. 101 e.v. en Schoordijk e.a. 1999.
45     Ross 1970. p. 5 en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p. 102-104.
46     Williams 1983. p. 1.
47     Zie Ross 1970. p. 144 en Williams 1983. p. 3.
48 Bij grote en belangrijke schadegevallen is de kans groter dat partijen eventueel naar de rechter stappen

en is het alternatiefdus ook dreigender. Echter, zel fs in die gevailen wordt erop het letselschadeter-
rein nauwelijks geprocedeerd.
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zal beslissen als zij geen overeenstemming weten te bereiken.49 Dit geeft ook de
rol van (para)juristen bij schikkingsonderhandelingen aan. Zij vormen een
informatiebron voor slachtoffers en verzekeraars, doordat zij kennis hebben van
de juridische regels die een rechter gebruikt bij besluitvorming over letselschadege-
vallen en zij op de hoogte zijn van eerdere rechterlijke uitspraken over vergelijkbare
schadegevallen.50 Naarmate de zaak complexer en/ofhet financiele belang is, speelt
het over de schouder kijken naar de positie die men onder de van toepassing zijnde
rechtsregels kan verwerven in een procedure, een belangrijkere rol. De voorspelling
van de rechterlijke uitspraak wordt dan lastiger respectievelijk belangrijker en
het belang van een jurist als intermediair bij de schikkingsonderhandelingen neemt
toe.

3.2 Recht geeft echter 'slechts' kader voor onderhandelingen

De relevante juridische normen en de waarschijnlijke beslissing van de rechter

zijn derhalve in hoge mate relevant en vaak zelfs doorslaggevend voor de
besluitvorming tussen (de belangenbehartigers van) het slachtoffer en de
verzekeraar. Maar ofschoon de schaduw van het recht het aantal uitkomsten
limiteert, die via onderhandelen bereikt kunnen worden, wordt doorgaans 'slechts'
het kader voor de oplossing van het conflict vastgelegd.5' Er is vaak, in mindere
dan wel meerdere mate, onzekerheid over de eventuele beslissing van de rechter. 52

Allereerst doen zich onder de toepasselijke rechtsregels vaak feitelijke
51        ··onzekerheden voor. PartiJen beschikken dikwijls niet over ondubbelzinnige

informatie met betrekking tot de toedracht van het ongeval, het oorzakelijk verband
tussen het ongeval en de schade, het letsel, en/ofde schade die het slachtoffer heeft
geleden en in de toekomst nog zal lijden. Zij hebben daarom vaak verschillende
percepties van dezelfde feiten.54 Ook hebben partijen dikwijls private informatie
over de eigen kant van de zaak.55

Tevens is er regelmatig sprake van openheid met betrekking tot de gevolgen
die op basis van de toepasselijke rechtsnormen aan de vastgestelde feiten gekoppeld
dienen te worden.56 Het totaal van relevante rechtsnormen op het letselschadeterrein
levelt een onvolledig en multi-interpretabel beeld op. Het aansprakelijkheids- en

49 Vergelijk Cooter & Ulen 2000. p. 398.
50 Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 93-94. Vergelijk Condlin 1992. p. 75.
51       Condlin 1992. p. 8-9 en Cane 1996. p. 345 en 346.
52     Zie Ross 1970. p. 129-130.
53      Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 27.
54 Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 110. Vergelijk ook Cane 1996. p. 345.
55 Zie Mnookin. Peppet & Tulumelio 2000, p. 110. Het slachtofferheeft bijvoorbeeld meer informatie

over het letsel en de daaruit volgende schade. De schadeveroorzaker en diens verzekeraar beschikken
geregeld over meer informatie over de toedracht van het ongeval. Zie in dit verband Gertner &
Miller 1995. p. 90. Meer hierover in hoofdstuk 3, paragraaf 6.

56 Zie Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 27. Zie ook Ury, Brett & Goldberg 1993,
p. 7. Cane 1996. p. 345 en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p.  109-111.
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schadevergoedingsrecht, zoals neergelegd in wet en jurisprudentie, bestaat uit
een relatief beperkt aantal normen. Bovendien zijn de aanwezige normen vaak
open of vaag van aard (meer hierover in hoofdstuk 5). Scherpe normen geven
duidelijk, precies en eenduidig aan, hoe de aansprakelijkheids- en schadevergoe-
dingsvraag beantwoord dient te worden. Vage normen daarentegen bevatten open
criteria die nog interpretatie in het concrete geval en (gecompliceerde) besluitvor-
ming vereisen van degenen die de rechtsregels toepassen: de rechter en de
onderhandelende partijen.57 Voorbeelden zijn de zorgvuldigheidsnorm van art.
6:162 BW lid 2 ('Als onrechtmatige daad worden aangemerkt ... een doen of
nalaten in strijd ... met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt ...') en artikel 6:97 BW, dat bepaalt dat de schade wordt geschat
wanneer deze niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. Dit leidt tot onzekerheid
met betrekking tot uitkomst van de eventuele rechterlijke procedure, waar de

partijen bij de schaderegeling op anticiperen.
Dit kan geillustreerd worden aan de hand van het in paragraaf2.1 beschreven

ongeval tussen een automobilist en een bromfietser. Het is lastig om precies aan
te geven, of de rechter de inhaalmanoeuvre van de automobilist zal beoordelen
als een gedraging die in strijd is met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk
verkeer betaamt, of dat zijn verkeersgedrag (net) daarbuiten valt en de rechter
geen aansprakelijkheid zal aannemen. Daarbij spelen interpretatie-vragen als: Kan
de automobilist een verwijt worden gemaakt? Heeft hij voldoende geanticipeerd
op de afslaande bromfietser? Heeft hij te hard gereden? Was het gezien de
verkeersomstandigheden verantwoord om in te halen? Ook met betrekking tot
de eigen schuld en de schadeomvang bestaat er interpretatieruimte. Heeft de
bromfietser eigen schuld aan het plaatsvinden van het ongeval? Heeft hij op tijd
richting aangegeven? Hoe moet het feit dat de bromfiets was opgevoerd worden
beoordeeld? Wat is eventueel de mate van eigen schuld? 10%,25%, 60%,ofeen
ander percentage? Hoe hoog is de (toekomstige) inkomensschade van de
bromfietser? Wat dient de omvang van het smartengeld te zijn? Kortom, het is
(in soms grote mate) aan de interpretatie van de rechter, en daarmee dus ook aan

de partijen die in de schaduw van de rechterlijke uitspraak onderhandelen,
overgelaten ofde feiten in het concrete geval tot aansprakelijkheid moeten leiden,
wat de omvang daarvan is en wat de omvang van de schadevergoeding is.

Naast het materiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht speelt
ook het burgerlijk procesrecht, en dan met name het bewijsrecht, een belangrijke
rol bij het inschatting van hun positie doorpartijen. Het procesrecht bepaalt immers
hoe de rechter op de vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer en de
verweren van de verzekeraar zal beslissen. Ook hier geldt dat het geregeld niet
eenvoudig is om aan te geven hoe de beoordeling van de rechter zal uitvallen en

57 Zie hoofdstuk 5. paragraaf 2.8 over scherpe normen versus vage normen.

37



Hoofdstuk 2

hoe hij met zijn processuele bevoegdheden zal omgaan.58 Welke partij krijgt welk
deel van de bewijslast? Zal de rechter een verzwaarde stelplicht aannemen?
Wanneer meent hij dat er voldoende bewijs aanwezig is?

Partijen kunnen vaak alleen met (enige) zekerheid de marges aangeven,
waarbinnen de eventuele beslissing van de rechter zalliggen. De interpretatieruimte
onder de toepasselijk normen leidt tot afwijkende inschattingen bij partijen, wat
hun opstelling bij de schaderegeling beinvloedt.59 Bovendien trachten zij vaak
binnen de beslissingsruimte vooral hun eigen gelijk te vinden en zo hun economisch
belang zoveel mogelijk te realiseren.6' De verzekeraar en het slachtoffer zoeken
aansluiting bij de minimale respectievelijk maximale uitkomst die mogelijk is
binnen de beslissingsruimte.

Kortom, de toepasselijke rechtsregels beperken weliswaarhet aantal potentiele
uitkomsten dat bij de schaderegeling bereikt kan worden en daarmee de omvang
van het conflict. maar zijn tegelijkertijd ook vaak de oorzaak van het ontstaan
van het geschil tussen partijen.61 Naarmate de onzekerheid groter wordt, wordt
ook de kans op overeenstemming kleiner, ofalthans het bereiken van overeenstem-
ming tegen lage beslissings- en foutkosten.

Overigens is de omvang van de beslissingsruimte onder een norm ook invloed
op de prikkels tot preventie van schade. Een vage norm maakt het lastiger voor
partijen om hun gedrag in de situatie ex ante ongeval op elkaar af te stemmen
teneinde het plaatsvinden van een ongeval en schade te voorkomen. 62

3.3 Voordelen van schikken ten opzichte van procederen

3.3.1 Potentiele voordelen voor partijen

De schikkingsonderhandelingen vinden weliswaar plaats in de schaduw van het
recht en de rechterlijke procedure, maar tevens in de schaduw van de (aanzienlijke)
risico's die met procederen gepaard gaan. De eventuele beslissing van de rechter
is vaak, in mindere dan wel meerdere mate, onvoorspelbaar en onzeker. Dat vormt
dikwijls een belangrijke reden voor partijen om (eerst) te proberen het geschil
via onderhandelingen op te lossen. Het risico van verlies is minder groot dan bij
het volledig toewijzen door de rechter van de eisen of verweren van 6dn der
partijen.

58 Zie uitgebreid over bewijs in de context van het aansprakelijkheidsrecht Giesen 2001.
59 Zie Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 111. Zie tevens William 1983. p. 6 en Haydock 1984,

p. 23-24. p. 6.

60 Vergelijk Barendrecht 1995. p. 168.
61      Cane 1996. p. 345 en 346.
62 Zie nader hoofdstuk 5.
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Daarnaast zijn er ook nog andere redenen waarom slachtoffers, verzekeraars en
hun belangenbehartigers onderhandelen meestal boven procederen prefereren.

63

Zij zien als potenti&le voordelen van schikken:
• Minder financiele kosten. Hoge kosten van een procedure, zoals honoraria

van advocaten en procureurs, griffiegelden, kosten van (vergaring van)
aanvullend bewijs, kosten van getuigen en deskundigen en een eventuele

kostenveroordeling, worden (deels) uitgespaard.
• Sneller bereiken van een oplossing. Een rechtszaak duurt al snel enige

maanden tot jaren.
•     Meer betrokkenheid bij en invloed op het verloop en de uitkomst van het

proces.

•         Mogelijkheid om win-win oplossingen te creeren, die in het belang van beide

partijen zijn (b.v. reYntegratie), in plaats van louter win-verlies oplossingen.
• Minder psychologische lasten. De rechterlijke procedure is polariserend en

confronterend van aard.
• Lagere 'opportunity costs' (tijd die men niet aan andere zaken ofactiviteiten

kan besteden).

Voor de verzekeraar speelt ook het vermijden van een mogelijke aantasting van
de reputatie bij het publiek, en dus bij (potentiele) clienten, een rol. Tevens kan
de verzekeraar door een schikking een (mogelijk) ongunstige precedentwerking
van een procedure voorkomen. Voor belangenbehartigers biedt schikken een

mogelijkheid tot efficiente en effectieve praktijkuitoefening voor belangenbeharti-
gers. Zij kunnen meer zaken binnen hetzelfde tijdsbestek athandelen.

3.3.2 Voordelen maatschappij

Een schikking kan naast private waarde tevens maatschappelijke waarde hebben. 64

Ook voor de maatschappij kunnen er grote voordelen verbonden zijn aan een
preprocessuele afdoening van schadegevallen.

Voor de rechterlijke macht geldt dat schikkingen de werklast verminderen
en aandacht besteed kan worden aan werkelijk belangrijke zaken.65 Nu komt slechts
1-5% van de conflicten naar aanleiding van een letselschadegeval bij de rechter
terecht. Wanneer dat bijvoorbeeld  10% of20% zou worden, zou de, reeds grote,

63     Zie Ross 1970. p. 138-140, Williams 1983. p. 10-11, Teply 1992. p. 2-3 en Cane 1996. p. 345-346.
Voorts De Groot 1979. p. 72-73. Richters 1991. p. 4 en Slagter & Kaplan 1991, p. 237. Zie ook
hoofdstuk 6. paragraaf 2. I  over de nadelen van de rechterlijke procedure.

64 Zie overde sociale versus de private waarde van schikkingen Polinsky& Rubinfeld 1988. p. 109-116.
Shaveli 1997. p. 575-612 en Spier 1997. p. 613-621.

65     Richters 1991. p. 4. Zo ook Williams 1983, p. 10-11.
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druk op de rechterlijke macht nog meer (en in onaanvaardbare mate) toenemen
en zouden de doorlooptijden nog langer worden. 66

Voor de overheid heeft schikken als voordeel dat daarmee wordt bespaard
op de kosten van instandhouding van het rechterlijk apparaat.67 Bij een beroep
van de conflicterende partijen op de overheidsrechter komen de meeste kosten
voor rekening van de overheid (lees: de belastingbetaler), zoals kosten van rechters
en ondersteunend personeel.* De partijen dragen zelf maar een klein decl van
de kosten van behandeling van hun geschil (griffiegeld). 69 In geval van een
schikking worden door de private partijen weI alle kosten gernternaliseerd, die
gepaard gaan met de oplossing van hun conflict. 70

Bovendien is het vanuit maatschappelijk perspectief vaak beter als partijen
zelf hun conflict oplossen dan wanneer de rechter knopen doorhakt. 71

3.3.3 Efficiifntere realisatie van doelstellingen aansprakelijkheidsrecht

Ook bezien vanuit de hoofddoelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht,
vergoeding en preventie van schade. heeft procederen in de regel niet de voorkeur.
Vergoeding van schade buiten rechte heeft meer maatschappelijke waarde dan
schadevergoeding via de rechter. zolang schikkingen op maatschappelijk
acceptabele voorwaarden worden bereikt (lage foutkosten). Hetzelfde resultaat,
vergoeding van schade, wordt dan sneller en tegen lagere (maatschappelijke) kosten
geboekt.

Voor de preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht gaat hetzelfde
op. Het idee is immers dat potentiele schadeveroorzakers en een potentiele
slachtoffers bij hun gedragskeuze anticiperen op een dreigende schadeclaim en
dus de besluitvorming (via onderhandelen dan wel procederen) ten aanzien van
een eventueel schadegeval.72 Het maakt voor de preventieve effecten niet uit, of
een schadeveroorzaker via schikkingsonderhandelingen. of via de rechter wordt
'gestraft' voor zijn onrechtmatig gedrag, mits hij maar wordt geconfronteerd met
zijn aansprakelijkheid en de schikking overeenkomt met de verwachte rechterlijke

66     Vergelijk Cane 1996. p. 346.
67     Williams 1983. p. 10-11 en Richters 1991. p. 4.
68        Cane  1996. p. 346.Wei dragen de procederende partijen via het gri ffierecht een (beperkt) deel van

deze kosten.

69     Shavell 1997. p. 577-578 en 582.
70     Hay & Spier 1998. p. 446.
71 Vergelijk Richters 1991. p. 4.
72      De or-em·eging schikken of procederen kan volgens de rechtseconomische theorie de preventieve

effecten van schadeclaims op het gedrag van partijen in de situatie ex ante ongeval (het nemen van
voorzorgsmaatregelen en het activiteitenniveau) wei bernvioeden. Maar aangezien geschillen ex
post (na het plaatsvinden van het ongevall ontstaan en de betrokken partijen hun primaire (ex ante)
gedrag reeds vertoond hebben. hebben zij geen prikkel om deze preventieve effecten te betrekken

in hun overweging of zij willen schikken. en zo ja voor hoeveel. Zie in dit verband Shavell 1997,
p. 578 en 604 en Hay & Spier 1998, p. 446-447.
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beslissing.73 Schikken heeft dan de voorkeur, omdat een procedure extra kosten

genereert maar (vrijwel) geen extra preventief effect zal hebben.74 Voorwaarde
is dus ook hier dat de partijen schikken voor het'juiste' schadevergoedingsbedrag.

75

Wanneer slachtoffers geregeld akkoord gaan met een veel lager bedrag dan zij
waarschijnlijk in een procedure zouden hebben gekregen (foutkosten), bijvoorbeeld
omdat de normen onduidelijk zijn en/ofde verzekeraar meer onderhandelingsmacht
heeft, bernvloedt dit wel de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht
op negatieve wijze.76 In een situatie van hoge foutkosten krijgen potentiele
schadeveroorzakers te weinig prikkels, direct maar ook indirect via hun verzeke-

ringspremies, om preventieve maatregelen te nemen.77

De maatschappij is derhalve meer gediend met schikkingen dan met
procedures, zolang de schikkingen maar tegen de juiste voorwaarden (= lage
foutkosten) bereikt worden. Dit kan echter anders liggen bij zaken waarin een

procedure zelfeen maatschappelijke waarde heeft, zoals zaken met een belangrijke
precedentwerking voor de afdoening van toekomstige zaken.78 Schikken kan dan
vanuit maatschappelijk opzicht nadelig zijn, omdat de productie van jurisprudentie
achterwege blijft.

3.3.4 Sommige conjlicten kimnen beter door de rechter behandeld worden

Uit het voorgaande blijkt dat schikken evidente voordelen kan hebben. Er zijn
echter situaties waarin (door)onderhandelen niet de meest geschikte wijze van
conflictbehandeling is. Er kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om te kiezen voor

geschilbeslechting door de rechter (of een arbiter) wanneer:

•          de aansprakelijkheid en/of de schadevergoeding in het concrete geval heel
onzeker is en/of zich lastig laat vaststellen,

73 Vergelijk Cooter & Ulen 2000, p. 400.
74         Shavell  1997. p 602-604 en 606. Rechtzaken kunnen wel een belangrijke precedentwerking hebben

en zo de preventieve prikkels op potentiele schadeveroorzakers en slachtoffers positiefbeYnvloeden.
Dat betekent dat te weinig rechtszaken (en dus te veel schikkingen) tot te weinig preventie zou
kunnen leiden. Veel rechtzaken scheppen echter geen precedent. Vaak is er sprake van een
meningsverschil over (met name) de feiten en niet (zozeer) over het recht. Dat maakt de meerwaarde
van een rechtszaak marginaal. Zie ook hoofdstuk 6.

75         Zie Hay & Spier 1998. p. 447. Wat dat laatste betreft. de schikkingsbedragen moeten groot genoeg
zijn zodat zij potentiele schadeveroorzakers in toekomstige situaties, die anticiperen op dergelilke
schikkingen, worden aangezet tot het nemen van voldoende preventieve maatregelen.

76     Hay & Spier 1998. p. 447 en Polinsky & Rubinfeld 1988, p. 109-116.
77 Vanuit maatschappelijk perspectief is er in deze situatie sprake van verspilling omdat de kans op

schade verlaagd zou kunnen worden (aan de hand van betere schikkingsbedragen) zonder dat de
kosten van een (onderhandelings- dan wei rechterlijke) procedure beknvloed worden. In deze situatie
verdient het wei de voorkeur om zaken voor de rechter te brengen. totdat het evenwicht weer is
hersteld en de schikkingsbedragen voldoende hoog zijn.

78      Shavell 1997, p. 606 en Posner 1998, p. 588-589.
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•        de andere partij niet bereid is om compromissen te doen op zijn standpunten
of anderszins geen intentie tot consensus heeft. Het bereiken van een voor
beide partijen acceptabele schikking in der minne is dan onmogelijk;
het voeren van een zinnige dialoog met de wederpartij niet goed mogelijk
is en dit waarschijnlijk niet zal veranderen;

· machtsposities worden uitgebuit;
•          de onderhandelingen tussen partijen om andere redenen stroef verlopen en

daardoor de beslissingskosten en/of foutkosten hoog (dreigen te) worden;
·         een gelaedeerde een openbare uitspraak van de rechter wenst omdat hij daar

een zekere genoegdoening (vaststelling van schuld) aan beleeft;
•        een partij verduidelijking van het recht nastreeft ofnieuwe rechtsontwikke-

lingen op gang wil brengen (precedentwerking).
79

Uit deze opsomming blijkt dat procederen met name meer aangewezen is dan
(door)onderhandelen over de schadeclaim, als een vlotte en/of rechtvaardige
oplossing van het conflict buiten rechte niet mogelijk blijkt (= hoge beslissings-
en/of foutkosten).

3.4 Omvang van de onderhandelingsritimte

3.4.1 BATNA's, weerstandspunten  en onderhandelingsruimte

De verwachtingen van de partijen met betrekking tot de eventuele beslissing van
de rechter beinvloeden de omvang van de onderhandelingsruimte. Ook zijn zij
relevant voor de aanvaardbaarheid van schikkingsvoorstellen.  In de onderhande-
lingsliteratuur wordt in dit verband het door Fisher, Ury & Patton geYntroduceerde
begrip 'Best Alternative to a Negotiated Agreement', afgekort BATNA,
gehanteerd.8' In de Nederlandstalige literatuur over onderhandelen wordt dit soms
vertaald in BAZO, het 'Beste Alternatief Zonder Overeenkomst'.83

Het BA'INA van een partij is het resultaat dat hij denkt te kunnen bereiken
via het beste alternatief, als de onderhandelingen niets opleveren.83 In een juridische
context vormt de rechterlijke procedure het 'beste alternatief'.84 Volgens  de
onderhandelingstheorie dienen partijen hun BATNA te gebruiken als hun
ondergrens bij de onderhandelingen:5 Wanneer zij hun BATNA vertalen in een

79 Zie Williams 1983. p. 12 en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 107.
80 Brenninkmeijer 200!a. p. 53.
81        Fisher. Ury & Patton 1991, p.  100. Dit wordt in de Nederlandstalige literatuur over onderhandelen

wei bestempeld als het Beste Alternatief Tegenover een Negatieve Afloop.
82 Brenninkmeijer 2001 a. p. 53.
83 Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 19.
84        Zie in dit verband Boskey 1993, p.1 1. Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 89 en 226 en Korobkin

2000. p.  1795 en 1798. Voorts Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 28-29 en 103.
85 Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 9-10.
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weerstandspunt (ook weI reservatiepunt of breekpunt), hebben zij een criterium
waaraan zij kunnen toetsen of een bepaald schikkingsvoorstel een acceptabele
oplossing is.* Het weerstandspunt is het laagste schadevergoedingsbedrag dat
de gelaedeerde buiten rechte wil accepteren en het hoogste schadevergoedingsbe-
drag dat de verzekeraar bij de schaderegeling wil betalen.87 Bij oplossingen die
onder het weerstandspunt van de gelaedeerde respectievelijk boven het weerstands-

punt van de verzekeraar liggen, kan men beter terug naar de onderhandelingstafel,
of de onderhandelingstafel verlaten en de zaak aan de rechter voorleggen.

88

Het moge duidelijk zijn dat het van belang is dat partijen hun BATNA
realistisch inschatten. In geval van een te lage onderhandelingslimiet doet een
partij zich tekort en gaat hij akkoord met een resultaat waarvan hij achterafwellicht
spijt krijgt. K'In geval van een te hoog vastgesteld weerstandspunt laat een partij
eventueel goede schikkingsmogelijkheden voorbijgaan ofbreekt hij de schikking-
sonderhandelingen te snel af. Uit veel onderzoeken komt naar voren dat partijen
vaak te optimistisch zijn over hun mogelijkheden in een rechterlijke procedure. 90

In hoofdstuk 3 ga ik hier nader op in.
Als de BATNA's van het slachtoffer en de verzekeraar elkaar overlappen,

is er sprake van onderhandelingsruimte:' Hier liggen de potentiele oplossingen
voor het conflict. Stel dat bij onderhandelingen over het smartengeld het laagste
bedrag dat voor het slachtoffer acceptabel is, ligt op minimaal 15.000 euro en de
verzekeraar maximaal 20.000 euro wil betalen. De onderhandelingsruimte is dan
5.000 euro. Elke willekeurige oplossing tussen de 15.000 euro en 20.000 euro
is voor beide partijen voordeliger dan hun BATNA. Hier ligt hun 'winst' van
schikken ten opzichte van procederen. 92

In beginsel geldt: hoe groter de onderhandelingsruimte, hoe groter de kans
dat de partijen een wederzijds acceptabele uitkomst vinden.93 Dit geldt echter tot
op bepaalde hoogte:4 Als de onderhandelingsruimte heel groot is, neemt de kans

86 Aldus Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p. 20.
87 Vergelijk Raiffa 1982, p. 37 en 45. Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 72. Mnookin. Peppet

& Tulumello 2000, p. 19 en Korobkin 2000, p. 1792.
88 Zie Fisher. Ury&Patton 1991, p. 98-101.
89     Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 29.
90 Zie Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 29. Burgess & Burgess 1996. p. 305-337

hebben het concept van BATNA bijgevolg aangepast in 'Estimated Alternative To A Negotiated
Agreement (EATNA) Zelfs wanneer partijen geen goede opties buiten onderhandelen hebben.
denken zij vaak dat dit wei het geval is. Een partij die meent dat hij of zij een beter alternatief heeft,
handelt daar vervolgens bij de onderhandelingen naar. Men laat schikkingsopties lopen of kiest

te snel voor het alternatief. Zie verder hoofdstuk 3. paragraaf 5.
91       Zie in dit verband Raiffa 1982. p. 45. Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 72. Mnookin, Peppet

& Tulumello 2000. p. 19 en Korobkin 2000. p. 1792. Voorts Brenninkmeijer 200la. p. 53-54.
Wanneer er geen sprake is van overlap tussen de weerstandspunten. is er een negatief onderhande-
lingsbereik. Er kan op basis van deze weerstandspunten geen schikking tussen partijen tot stand
komen.

92     Vergelijk Ten Kate 1989. p. 65.
93     Raiffa 1982, p. 78.
94 Vergelijk Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 105.
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af dat de partijen elkaar binnen deze onderhandelingsruimte (vlot) vinden.
Strategisch gedrag bij het verdelen van de aanwezige onderhandelingsruimte wordt
dan aantrekkelijker.

3.4.2 Rechtsnormen en toegankelijkheid rechterlijke procedure

De omvang van de onderhandelingsruimte hangt in de eerste plaats af van de
relevante rechtsnormen en de op basis daarvan te verwachten uitkomst van een
eventuele rechterlijke procedure.95 Als de zaak in juridisch opzicht slechts voor
66n uitleg vatbaar is, is er strikt inhoudelijk gezien geen onderhandelingsruimte.

96

Wanneer de uitkomst van de rechterlijke procedure echter onzeker is, zullen de
partij vaak verschillende verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van een
procedure hebben. Het verschil in BATNA's kan dan onderhandelingsruimte
opleveren. In de voorgaande paragrafen heb ik reeds aangegeven, dat er bij de
meeste letselschadegevallen, vanwege de open normen in het aansprakelijkheids-
en schadevergoedingsrecht, sprake is van, grotere dan wel kleinere, onzekerheid
met betrekking tot de kans op succes/verlies en de omvang van succes/verlies in
een rechterlijke procedure.

Daarnaast wordt het BATNA van partijen ook bepaald door de kosten en
lasten van de civiele procedure:7 De proceskosten vergroten de onderhandelings-
ruimte. Naarmate procederen met meer kosten, tijd en andere lasten gepaard gaat,
wordt het een minder aantrekkelijk alternatief De verwachte netto opbrengst van
een procedure voor het slachtoffer komt dan lager en het verwachte verlies van
de verzekeraar komt hoger te liggen.98 Zelfs in zaken waarin puur inhoudelijk
gezien geen onderhandelingsruimte aanwezig is, leveren de verwachte proceskosten
onderhandelingsruimte op. Via een schikking kunnen de schaderegelende partijen
immers de proceskosten vermijden.

Uiteindelijk wordt de verwachte netto opbrengst van een procedure voor
de gelaedeerde bepaald door de waarschijnlijkheid dat hij de rechtszaak wint
vermenigvuldigd met de verwachte schadevergoeding, minus de waarschijnlijkheid
van verlies maal de proceskosten. Dit vormt het BATNA voor de gelaedeerde.
Het verwachte verlies voor de verzekeraar (BATNA) bestaat uit de kans op verlies
afgezet tegen zijn verwachting van de schadevergoeding die de rechter dan zal
toekennen, plus de proceskosten. 99

95      Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 29-28 en met name p 103-104.
96   Zie Lax & Sebenius 1991a, p, 97, Wel kunnen de kosten en lasten van een procedure dan

onderhandelingsruimte opleveren. Zie de volgende paragraaf.
97 Zie Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 29-28 en p. 104-105. Zo ook Ross 1970,

p. 145, Lax & Sebenius 1991 a, p. 98 en Boskey 1993, p. 11.
98     Cane 1996. p. 345.
99       Zie Ten Kate 1989, p. 64-65. Voorts Cooter & Ulen 2000. p. 377 e.v. en Issacharoff 2002, p. 1268.

Omwille van de eenvoud ga ik er hier van uit. dat de verliezer die kosten van de procedure draagt

en ga ik voorbij aan het feit dat een proceskostenveroordeling vaak slechts een deel van de werkelijke
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Een eenvoudig rekenvoorbeeld kan wellicht het een en ander verduidelijken. Stel
dat beide partijen, op basis van eerdere rechtelijke uitspraken in vergelijkbare
gevallen, van mening zijn dat de rechter ten aanzien van het smartengeldbedrag
tot een bedrag van 15.000 euro zal komen. De kans op succes voorhet slachtoffer
schatten zij op 75%. De proceskosten bedragen 4000 euro. De verwachte winst
voor de gelaedeerde is dan 75% x 15.000 euro - 25% x 4.000 euro = 10.250 euro.
Het BATNA voor de verzekeraar is 75% x (15.000 euro + 4.000 euro) = 14.250
euro. De onderhandelingsruimte bij de schaderegeling is dan 4.000 euro. Het feit
dat dit bedrag overeenkomt met de proceskosten illustreert, dat de kosten van een

100procedure een gezamenlijk verlies vormen voor partijen. Tevens geeft het
voorbeeld de verhouding tussen de proceskosten en de omvang van de vordering
aan. Hoe hoger (kleiner) de proceskosten zijn ten opzichte van het belang van
de vordering, hoe groter (kleiner) de onderhandelingsruimte.

lot

In dit voorbeeld ging ik uit van gelijke perspectieven van het slachtoffer en
de verzekeraar op de kans op succes en de omvang van de schadevergoeding. De
onderhandelingsruimte wordt dan gevormd door de proceskosten. 102 In werkelijk-
heid lopen de verwachtingen van partijen vaak uiteen vanwege de onzekerheid
met betrekking tot de rechterlijke beslissing.'03 Dit kan twee kanten uitwerken,
een grotere dan wel kleinere onderhandelingsruimte opleveren. In geval van relatief
optimisme bij partijen over de uitkomst van een rechterlijke procedure, wordt de
onderhandelingsruimte kleiner en is er mogelijk zelfs geen overlap meer tussen
de BATNA's van partijen.'04

Als bijvoorbeeld het slachtoffer zijn kans op succes schat op 80% en de
verzekeraar zijn kans op verlies op 60%, wordt het BATNA voor de gelaedeerde,
wanneer de overige factoren gelijk blijven, 11.200 euro en het BATNA van de
verzekeraar  11.400 euro. De onderhandelingsruimte is nu nog maar 200 euro.
Wanneer de partijen in het voorbeeld ook relatief optimistisch zijn over de
verwachte schadevergoeding, ontstaat er een negatieve onderhandelingsruimte.

105

kosten van de winnende partij dekt. In de Amerikaanse literatuur gaat men er overigens vanuit dat
eenpartij altijd zijneigen proceskosten draagt. In de Verenigde Staten kent men immers geen 'loser
pays' regel. Uiteindelijk maakt dit voorde vaststelling van de BATNA 's niets uit. De proceskosten
worden nu niet volledig bij de kans op verlies meegenomen, maar deels bij de kans op succes en
deels bij dekans op verlies. Zie Cooter& Ulen 2000, p. 379 metname voetnoot 2. Bij de gelaedeerde
bestaat zijn verwachte winst dan uit de kans op succes maal de schadevergoeding minus de eigen
proceskosten. Het verwachte verlies van de verzekeraar bestaat uit de kans op verlies maal de
verwachte schadevergoeding minus de eigen proceskosten.

100     Issacharoff 2002. p. 1268.
101 Zie Ten Kate 1989, p. 66 en Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 105.
102    Ross 1970, p 145-146 en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p. 106.
103 Uit verschillende empirische onderzoeken blijkt dat verschillende juristen heel sterk afwijkende

perspectieven op de waarde van een bepaald schadegeval kunnen hebben. Zie bijvoorbeeld Rosenthal
1974. Williams 1983. p. 6-7 en Haydock 1984. p. 23-24.

104 Vergelijk Cooter & Ulen 2000, p. 401-402.
105 De verzekeraar denkt bijvoorbeeld dat de kans groot is dat de rechter tot 10.000 euro komt en de

gelaedeerde acht 20.000 euro het meest waarschijnlijk. De verwachte netto opbrengst van een
procedure is dan voor het slachtoffer 80% x 20.000 euro - 20% x 4.000 euro =  15.200 euro. Het
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Als de partijen hun verwachtingen omtrent hun BATNA niet aanpassen, komt
geen schikking tot stand. In ieder geval zullen de onderhandelingen niet soepel

verlopen. Overigens kunnen in de praktijk ook nog de verwachtingen ten aanzien
van de omvang van de proceskosten uiteenlopen.

Als het slachtoffer en de verzekeraar relatief pessimistisch aankijken tegen
hun mogelijkheden in een rechterlijke procedure, neemt de onderhandelingsruimte
juist toe en wordt een schikking waarschijnlijker. Stel dat de gelaedeerde zichzel f
60% kans geeft om de procedure te winnen en de verzekeraarde waarschijnlijkheid
dat de gelaedeerde wint op 80% schat. Het BATNA van de gelaedeerde wordt
dan 7.400 euro en het BATNA van de verzekeraar 15.200 euro. De onderhande-
lingsruimte in het voorbeeld is dan toegenomen van 4.000 euro naar 7.800 euro.

3.4.3 Verdeling van de onderhandelingsruimte

Uit het voorgaande blijkt dat er in beginsel bij elk schadegeval sprake is van een
zekere onderhandelingsruimte. Zel fs wanneer de zaak in juridisch opzicht volstrekt
duidelijk is, geven de kosten van een procedure onderhandelingsruimte.
Onderhandelingsruimte is alleen afwezig als de partijen (veel) te optimistische
perspectieven op hun mogelijkheden in een procedure bij de rechter hebben.

Voorbeide partijen levert een schikking die ligtbinnen deze onderhandelings-
ruimte winst op ten opzichte van procederen.'06 In principe zouden partijen dan
ook vrij snel tot overeenstemming moeten kunnen komen over het bedrag aan

schadevergoeding. In de speltheorie wordt erop gewezen dat een snelle en goedkope
oplossing bestaat uit een gelijke verdeling van de onderhandelingsruimte. Iedere

partij krijgt zijn BATNA plus de helft van het onderhandelingssurplus. Een
dergelijke verdeling lijkt ook rechtvaardig.

107

In de praktijk levert het bereiken van overeenstemming tussen partijen over
het schikkingsbedrag echter vaak veel problemen op. De reden daarvoor is dat

partijen niet weten wat de omvang van de onderhandelingsruimte is.
108 De Oorzaak

is strategisch gedrag. De gelaedeerde en de verzekeraar willen ieder een zo groot
mogelijk deel  van de onderhandelingsruimte voor zichzelf hebben.109 Naast een
weerstandspunt (ondergrens) hebben de onderhandelende partijen ook een aspiratie-
of streefpunt. Dit is het resultaat waarmee men het liefst de onderhandelingstafel
verlaat."0 De gelaedeerde en de verzekeraar streven bij de schaderegeling dikwijls
naar een uitkomst, die zo ver mogelijk van het eigen weerstandspunt vandaan ligt
en die zo dicht mogelijk in de buurt van het eigen aspiratiepunt en het weerstands-

verwachte verlies voor de verzekeraar ligt op 70% x (10.000 euro + 4.000 euro) = 9.800 euro.
106   Korobkin 2000. p. 1793.
107 Vergelijk Cooter & Ulen 2000. p. 398-400.

108 Zie Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 21.
109 Vergelijk Lewicki, Saunders & Minton 1999. p. 75.
110 Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 72.
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punt van de andere partij ligt.111 Daartoe trachten zij bij de onderhandelingen niet
prijs te geven wat het eigen weerstandspunt is en de ander omtrent de hoogte
daarvan te misleiden. Tegelijkertijd trachten zij het weerstandspunt van de ander
te achterhalen, hem aan het twijfelen te brengen over zijn BATNA en hem zijn
verwachtingen bij te laten stellen.'12

3.5 Aanvaardbaarheid onderhandelen bij oplossing vanjuridische conflicten

Onderhandelen is weliswaar een belangrijke en veel gebruikte methode van
afdoening van juridische conflicten, maar wordt door sommigen als iets negatiefs
beschouwd. Het wordt gezien als ordinaire 'koehandel' en 'handje klap', waarbij
de kans op onrechtvaardige resultaten groot is. Onderhandelen hoort niet plaats
te vinden in een situatie waarin het civiele recht van toepassing is. Een slachtoffer
van een ongeval dient gewoon te krijgen waar het recht op heeft, zonder dat dit
afhankelijk is van de grillen van onderhandelingen tussen partijen.

113

Bij onderhandelen in een juridische context is echter in principe geen sprake
van volstrekte en ongeoorloofde eigenrichting. De preprocessuele schikkingsfase
functioneert in de praktijk als de voorfase van de rechterlijke procedure.

114

Hierboven hebben wij gezien dat de partijen de onbeperkte vrijheid hebben om
niet (meer) aan de schikkingsonderhandelingen deel te nemen en de ander in rechte
te betrekken dan wel zich in rechte tegen de gepretendeerde aanspraken te
verweren: 15 Wanneer zij wel onderhandelen over hun conflict, gebeurt dat in de
schaduw van het recht. De uitkomst dient te vallen binnen de beslissingsruimte,
die de juridische normen aan de rechter en daarmee ook aan de onderhandelende
partijen laten.

Onderhandelen is daarom in principe een aanvaardbare methode om geschillen
naar aanleiding van een schadeclaim aan te pakken.'16 Zolang de foutkosten bij
schikken en procederen op hetzelfde niveau liggen, heeft schikken zelfs de

111 Ross 1970, p. 148 en Lowenthal 1982. p. 76 e.v.
112 Zie Menkel-Meadow 1984, p. 780. Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 22-23 en Korobkin

2000. p. 1800-1804.
113 Zie bijvoorbeeld Fiss 1984, p. 1073 e.v.
114 De preprocessuele schikkingsfase en de processuele fase vormen als het ware twee stadia waarbinnen

conflicten over letselschadeclaims behandeld kunnen worden en die elkaar onderling ook beinvloeden.
De rechterlijke procedure werpt zijn schaduw vooruit over de schikkingsonderhandelingen. A fdoening
via het buitengerechtelijke traject zorgt ervoor dat de rechterlijke macht niet wordt overbelast en
instandhouding van het rechterlijk apparaat niet onbetaalbaar wordt. De rechter wordt slechts
ingeschakeld als partijen in de voorfase niet (vlot) tot een oplossing voor hun conflict kunnen komen.
of als er andere redenen zijn die meebrengen dat het conflict beter door de rechter behandeld kan
worden (bv. precedentwerking).In de wet en de meeste rechtsliteratuur wordt weliswaarmet (bijna)
geen woord gerept over de preprocessuele fase. maar de overheid in het algemeen en de rechterlijke
macht in het bijzonder erkent deze rol van schikkingsonderhandelingen.

115 Van der Werf 1984, p. 6.
116    Eris in principe slechts evenveel beslissingsruimte als in de rechterlijke procedure.
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voorkeur aangezien de beslissingskosten doorgaans lager liggen. 117 Wanneer de
partijen zich echter buiten de, door de relevante rechtsnormen bepaalde,
beslissingsruimte begeven, worden resultaten bereikt die in strijd zijn met het recht.
Schikken is dan geen onaanvaardbare methode van conflictoplossing (hoge
foutkosten).

Maar ook als de partijen wel binnen de door de rechtsnormen gegeven
beslissingruimte blij ven, is de wijze waarop tot beslissingen over de aansprakelijk-
heid en de schade wordt gekomen alsook de inhoud van deze beslissingen, een
punt van extra zorg bij onderhandelen. In geval van een procedure beslist een
onafhankelijke en neutrale rechter na weging van de verschillende belangen. Bij
onderhandelen trachten twee partijen met eigen belangen tot beslissingen te komen.
Dit kan het verloop en de afloop van de schaderegeling beinvloeden.

Naarmate de onderhandelingsruimte toeneemt, neemt ook de kans toe dat
de partijen meer tijd en kosten in de schikkingsonderhandelingen moeten steken
om tot gedeelde beslissingen over het schadegeval, de aansprakelijkheid en de
schadevergoeding te kunnen komen (hogere beslissingskosten). Tevens wordt
de kans groter dat de schikking een resultaat oplevert, dat afwijkt van wat een
rechtvaardige oplossing wordt geacht.'IM Naarmate het recht onzekerder is, is het
lastiger voor partijen om hun weerstandspunten en streefpunten op realistische
wijze vast te stellen. 119 Bovendien wordt strategisch gedrag dan aantrekkelijker
bij de verdeling van de onderhandelingsruimte. Binnen de onderhandelingsmarge
wordt dan de uiteindelijke oplossing vooral bepaald door factoren die weinig met
rechtvaardigheid te maken hebben. zoals onderhandelingsmacht. 120

De open normen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en
de kosten en lasten van de civiele rechtsgang brengen mee dat de prikkels om te
onderhandelen groot zijn en creeren ook de marge voor partijen om te kunnen
onderhandelen naar een bevredigende oplossing voor hun conflict. Als de
rechtsnormen echter (te) weinig aanknopingspunten verschaffen aan partijen en
de civiele procedure dusdanig onaantrekkelijk is dat het geen, ofalthans (te) weinig
effectief alternatief meer vormt voor onderhandelen. wordt de onderhandelings-
ruimte (te) groot en kunnen de beslissings- en foutkosten (te) hoog zijn.

Dat laatste is dikwijls het geval bij de afdoening van letselschadeclaims. Dat
er veel wordt geschikt op het letselschadeterrein, zegt niet veel over de kwaliteit
van de schikkingen.Ill Gezien  de vaak grote onderhandelingsruimte, wordt  het

verloop (bestissingskosten) en de afloop ( foutkosten) van de letselschaderegeling

117    Cooter & Uien 2000, p. 376.
ll8 Zie Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 105.
119 Normen specificeren de uitkomsten waartoe partijen zich gerechtigd kunnen voelen en bepalen

zohun aspiraties. Aldus Prein 1996, p. 141.
120 Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 105 e.v.
121 Vergelijk Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 112-113.
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in grote mate bepaald door hoe de partijen zich opstellen bij de onderhandelingen.
Hierover meer in het navolgende.

4               Onderhandelen is een proces bestaande uit verschillende activiteiten

4.1 De verschillende onderhandelingsactiviteiten

Onderhandelen kan worden beschouwd als een proces bestaande uit verschillende
activiteiten of onderwerpen: de inhoudelijke resultaten, de machtsbalans, de
onderhandelingssfeer, de achterban en de procedure van onderhandelen.122 De

opstelling van partijen ten aanzien van (het geheel van) deze activiteiten beYnvloedt

het verloop en de afloop van het onderhandelingsproces.
123

De meest evidente en belangrijkste onderhandelingsactiviteit is het
onderhandelen over de inhoudelijke discussiepunten. De manier waarop partijen
argumenteren, doelstellingen en standpunten formuleren, informatie uitwisselen,
concessies doen en voorstellen naar voren brengen, is bepalend voor het verloop
van de onderhandelingen. 124 In de literatuur heeft met betrekking tot de inhoudelijke
onderhandelingsactiviteit met name het onderscheid tussen distributief en
integratief onderhandelen veel bekendheid gekregen (hierover meer in paragraaf
4.2).

De relatie tussen partijen, het onderhandelingsklimaat en de persoonlijkheid
van de onderhandelaar spelen eveneens een belangrijke rol, aangezien de
onderhandelingen tussen individuele personen verlopen. la Het maximaliseren
van de voordelen van onderhandelen ten opzichte van procederen is alleen
mogelijk, als er sprake is van een positiefoftenminste neutraal onderhandelingskli-
maat tussen partijen.

122    Walton & McKersie 1965, p. 4-6. Zie ook Van der Meij 1994, p. 27 e.v.. Faes 1994. p. 84 e.v. en
Brenninkmeijer 200la, p. 60-61. In de onderhandelingsliteratuur worden door de verschillende
auteurs verschillende onderscheidingen aangebracht. die uiteindelijk wel ongeveer op hetzelfde
uitkomen. De ene auteur deelt een activiteit op, waarde ander twee deelactiviteiten bij elkaar schuift.
Zo wordt door veel auteurs macht als een onderdeel van de relationele dimensie van het conflict
gezien. waar anderen het als een apart element behandelen.

123 Het onderscheid in verschillende onderhandelingsactiviteiten lijkt met name een theoretische

exercitie. Het onderhandelingsproces is in de praktijk immers een dynamisch proces, wat betekent
dat de onderhandelingsactiviteiten voortdurend door elkaar heen lopen. Zie bijvoorbeeld Faes 1994.
p. 85. Het geeft echter wei meer inzicht in het onderhandelingsproces. Bovendien kunnen de
betrokkenen. wanneerzij zich van dit onderscheid doordrongen zijn. in de praktijk de vcrschillende
activiteiten wei min of meer uit elkaar houden. althans bewuster daarmee omgaan. en tot betere
gedragskeuzes komen.

124 Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p.  1 1  e.v. Zo ook Faes  1994. p.  1 1 4 e.v. en Van der Meij  1994,
p. 28-32.

125 Zie Lewicki, Saunders & Minton 1999. p. 269 e.v. en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 44
e.v. Zie ook Faes 1994. p. 85-88 en 104 en Van der Meij 1994, p. 32-35.
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Ook de verhouding onderhandelaar-achterban (client) kan invloed hebben op de
onderhandelingen. Geregeld zijn het slachtoffer, de schadeveroorzaker of de
verzekeraar niet (steeds) direct bij de schikkingsonderhandelingen betrokken, maar
treedt een persoon op namens hen op (b.v. de schadebehandelaar van de
verzekeringsmaatschappij of de advocaat van het slachtoffer). De relatie met de
achterban houdt interne onderhandelingen in. 126 Dit kan de mogelijkheden van
de onderhandelaar tijdens de schikkingsonderhandelingen beperken of diens

opstelling bernvloeden. 127

Voorts is de machtsbalans tussen partijen van belang. De wederzijdse

afhankelijkheid van partijen veronderstelt een zekere gelijkwaardigheid in macht.
Desondanks kan er een verschil in onderhandelingsmacht zijn. Zo zal bij de
letselschaderegeling de verzekeraar vaak over meer financien. kennis en ervaring
beschikken.12* De wijze waarop partijen met de machtsbalans omgaan, is van

invloed op het verloop van de onderhandelingen en het eindresultaat. 129

Tenslotte is de procedure belangrijk. Hier wordt met name gedoeld op de
wijze waarop partijen naar oplossingen zoeken. Zij kunnen zich daarbij enerzijds
passief, afwachtend en star opstellen. Anderzijds kunnen zij er ook voor kiezen
om flexibel en improviserend naar oplossingen te zoeken. 130

Bij de schikkingsonderhandelingen moeten de partijen voortdurend
gedragskeuzes maken. Bij elk van de bovengenoemde onderhandelingsactiviteiten
lopen zij aan tegen het dilemma competitie of cooperatie:31 Bij iedere activiteit
bestaat er de keuzemogelijkheid tussen competitiefof cooperatiefgedrag en zijn
er verschillende gradaties van competitie dan wel cooperatie mogelijk. Uiteindelijk
kan men tot verschillende combinaties van gedragsalternatieven komen:32 Zo kan

een partij zich bij de ene onderhandelingsactiviteit (b.v. de relatie met wederpartij)
meer cooperatief en bij de andere (b.v. de inhoudelijke onderhandelingen) meer
competitief opstellen.

126   Zie Ross 1970, p. 172-174, Lax & Sebenius 1986. p. 345-359, Buhring-Uhle 1996, p. 233-235,
Lewicki, Saunders & Minton 1999. p. 289 e.v. en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p. 69 e.v.
Voorts Faes  1994, p. 90-92 en Van der Meij  1994. p. 39-43.

127 De Groot 1979. p. 84.
128 Noone 1997, p. 28.
129    Bithring-Uhle 1996. p. 232. Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 175 e.v. en Brown & Marriott

1999. p. 113. Zo ook Faes 1994, p. 88-90 en Van der Meii 1994, p. 35-39.
130 Zie Faes 1994, p. 92 en Van der Meij 1994, p. 43-45.
131 In de onderhandelingsliteratuur wordt aangegeven dat bij de eerste vier deelactiviteiten de

spanningsbalans competitie-cooperatie aanwezig is en bij de procedurele activiteit het dilemma
passief-actief. zie bijvoorbeeld Mastenbroek 1991. p. 150-156. Mijn inziens is de opstelling van
partijen bij deze onderhandelingsactiviteit echter ook terug te voeren tot de keuze competitie
(=passief) of cooperatie (=actief zoeken naar oplossingen).

132 Zie Ritsema van Eck & Huegenin 1993. p. 118-120.
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4.2 Inhoud onderhandelingen

4.2.1 Distributiere en integratieve onderwerpen

Onderhandelen is dus een proces dat bestaat uit meerdere activiteiten, waarbij
verschiliende gedragskeuzes gemaakt kunnen worden. In de literatuur wordt bij
de onderhandelingen over de inhoudelijke onderwerpen een onderscheid gemaakt
tussen distributieve en integratieve onderhandelingsonderwerpen. 133 Bij deze
onderwerpen past een andere wijze van onderhandelen.

Verdelend of distributief onderhandelen is aangewezen in situaties waarin
er over een deelbaar goed, zoals bijvoorbeeld geld, wordt onderhandeld en de
betrokkenen volstrekt tegengestelde belangen hebben. 134 Iedere partij is bij
distributieve onderhandelingen uit op het maximaliseren van de eigen baten.
Daarbij geldt het bekende principe van de verdeling van de koek:35 Een groter
deel voor de een, betekent noodzakelijk een kleiner deel voor de ander: een win-
verlies situatie:36 Zo vormen verkooponderhandelingen waarbij het alleen gaat
over de prijs van een vaststaand goed (b. v. een auto) het prototype van distributief
onderhandelen. 137

In vrijwel elke onderhandelingssituatie doen zich inhoudelijke onderwerpen
voor, waarbij de belangen tegengesteld zijn en de partijen tot een verdeling moeten
zien te komen. Het is duidelijk dat ook de inhoudelijke onderhandelingen in het
kader van de afwikkeling van een letselschadeclaim voor een belangrijk deel
distributief van aard zijn. In het schaderegelingsproces draait het met name om
de hoogte van de schadevergoeding. Ook wanneer men discussieert over de
aansprakelijkheid, de schuldverdeling tussen partijen en het causaal verband,
onderhandelt men (indirect) over de omvang van de schadevergoedingsverplichting.
Dat de letselschaderegeling een hoog distributief gehalte heeft, blijkt ook uit het
feit dat het schaderegelingsproces zelfs rechtstreeks in termen van verkooponder-
handelingen is te omschrijven. Er is een verkoper (het slachtoffer), een koper (de
verzekeraar), een prijs (het schikkingsbedrag) en een overdracht van eigendom
(de verzekeraar koopt de rechtszaak af). 138

Integratief onderhandelen is daarentegen aangewezen wanneer er (ook)
inhoudelijke onderwerpen zijn, waarbij de belangen van partijen niet (noodzakelijk)

133 Zie hierover Walton & McKersie 1965, p. 4-5. Raiffa 1982. p. 33, Lax & Sebenius !986. p. 33,
Bazerman & Neale 1992. p. 16, Buhring-Uhle 1996. p. 235-236 en Mnookin, Peppet & Tuiumello
2000. p. 11 e.v. Zie ook Nolan-Haley 1992. p. 15-19.

134 Zie Raiffa 1982, p. 33 en Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 70 e.v. Voorts Ritsema van Eck
& Huegenin 1993, p. 123 en 128 e.v.

135 Lax& Sebenius 1986, p. 32-33 en 117-153 hebbenhet over'valueclaiming'. Zieook Craver 1997.
p. 117 e.v.

136 Zie Trachte-Huber 1995. p. 28.

137    Raiffa 1982. p. 33 e.v. Zo ook Ritsema van Eck & Huegenin 1993, p. 123.
138 Vergelijk Wilson 1998, p. 114.
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met elkaar in strijd zijn. 139 Een integratieve wijze van onderhandelen kan in een

dergelijke situatie worden gebruikt teneinde te proberen de wederzijdse belangen
te dienen. Het is in een dergelijke onderhandelingssituatie niet langer waar dat
er maar dln oplossing voor het geschil is, welke bestaat uit een verdeling van de
onderhandelingskoek en waarbij winst voor de een, noodzakelijk verlies voor de
anderbetekent:*Door samen te werken kunnen partijen nude koek vergroten. 141

Bij integratief onderhandelen concentreren zij  zich niet op de verdeling van een
som geld, maar zoeken zij naar een (niet-geldelijke) oplossing waar zij beiden
beter van worden. 142  Zij  doen  dit  door te trachten de achterliggende belangen,
behoeften en wensen van beiden boven tafel te krijgen en op een actieve wijze
te zoeken naar alternatieve oplossingsmogelijkheden die daaraan tegemoet kunnen
komen. 143

Hoewel integratief onderhandelen op het eerste gezicht vooral toepasbaar

lijkt bij overeenkomende belangen, kunnen echter ook (ogenschijnlijke)
tegenstellingen geregeld naar een integratieve benadering worden omgebogen.

144

Niet alle tegenstellingen zijn even strikt als zij op het eerste gezicht lijken. Bij
de schaderegeling kan dit bijvoorbeeld betekenen dat men niet alleen onderhandelt
over welk geldbedrag bij een bepaalde schadepost hoort, maar dat ook wordt
gezocht naar mogelijke oplossingen in natura, waar de belangen wellicht beter

145mee gediend worden.      Zo kan reintegratie van het slachtoffer in het arbeidsproces,
wanneer hij daar beschikbaar voor en bereid toe is, de belangen van beide partijen
dienen. Het slachtoffer kan zijn oude leven weer (grotendeels) oppakken.
Tegelijkertijd wordt daarmee de omvang van de inkomensschade ten gevolge van
het ongeval beperkt, zodat de extra kosten die samenhangen met reYntegratie voor
de verzekeraar acceptabel kunnen zijn.

4.2.2 Letselschaderegeling heeft geniengd karakter

In maar weinig onderhandelingssituaties is er slechts 66n onderhandelingsonder-
werp, waarbij de belangen van partijen ook nog eens volledig tegengesteld zijn.

146

De integratieve oplossingsmogelijkheden zijn echter dikwijls niet zo evident. 147

1 3 9 Zie hierover Raiffa 1982, p.  131-132, Lax & Sebeniusl 986. p. 88 e.v., Fischer. Ury & Patton 1991,
p. 70-76. Buhring-Uhle 1996, p 235-237. Craver 1997. p. 165 e.v. en Mnookin, Peppet & Tulumello
2000, p. 12-17 en 30-32.

140    Ritsema van Eck & Huegenin 1993. p. 123 en 147 e.v.
141 Walton & McKersie 1965. p. 164-166.

142   Zie Faes 1994. p. 37.
143 Menkel-Meadow 1984. p. 754 e.v.
144 Zie Raiffa 1982, p. 131-217, Lax & Sebenius 1986, p. 88-116 en Fisher. Ury&Patton 1991, p.

56-80.

145    Craver 1997. p. 165.
146   Raiffa 1982, p. 14, Bazerman & Neale 1992, p. 16 en Singer 1994, p. 18.
147 Zie Menkel-Meadow 1984, p, 772-775 en 785-789, Lewicki, Saunders&Minton 1999, p. 136-137

en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 4. Zie ook Ritsema van Eck & Huegenin 1993, p. 124
en 152 en Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 26.
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Bovendien verschilt per type onderhandeling de verhouding tussen distributieve
en integratieve onderwerpen.

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat ook de letselschaderegeling een
gemengd onderhandelingskarakter heeft. Bij de inhoudelijke onderhandelingen
zijn zowel distributieve als integratieve elementen aanwezig.14* Wei hebben de
distributieve elementen bij de letselschaderegeling het meeste gewicht.149 De
betrokkenen kunnen proberen zoveel mogelijk onderhandelingsonderwerpen aan
de hand van een integratieve benadering afte doen. Op een gegeven moment zullen
de integratieve mogelijkheden echter uitgeput zijn en zullen de overgebleven
tegengestelde belangen verdeeld moeten worden.15'Het residu van de tegengestelde
belangen is dan echter wel kleiner geworden. Een eindoplossing zal makkelijker
te bereiken zijn en vaak ook acceptabeler zijn.

Aan het eind van paragraaf 4.2.1 is reeds een voorbeeld gegeven van het
integratieve onderhandelingspotentieel bij de letselschaderegeling in geval van
inkomensschade. Een ander voorbeeld is zaakschade die is ontstaan, doordat bij
een verkeersongeval de auto van het slachtoffer total loss is geraakt. Partijen gaan
dan vaak distributiefte werk. Zij vertalen de schade in geld en starten een discussie
over het bedrag aan schadevergoeding dat het slachtoffer uiteindelijk zal gebruiken
om een andere auto te kopen. Intussen heeft het slachtoffer geen auto en misschien
moet hij tijdelijk een auto huren, hetgeen ook weer schade oplevert. Een meer
integratieve oplossing zou zijn dat de verzekeraar rechtstreeks een (vergelijkbare)
auto verschaft aan het slachtoffer. Wellicht kan de verzekeraar via zijn netwerk
ofhet concern waar hij deel van uitmaakt, een auto verkrijgen voor een lager bedrag
dat hij bij distributief onderhandelen aan het slachtoffer zou moeten betalen. Het
voordeel voor het slachtoffer is dat hij op korte termijn de beschikking heeft over
een auto en misschien nog wel een betere dan hij met zijn schadevergoeding tegen
de marktprijs had kunnen kopen.

151

5       De manier van onderhandelen beinvloedt verloop en uitkomst
onderhandelingen

5.1 Twee basismodellen van onderhandelen

Het verloop van schikkingsonderhandelingen alsook de resultaten ervan zijn in
sterke mate afhankelijk  van het onderhandelingsgedrag  van de partijen:52  Zij
kunnen bij de verschillende onderhandelingsactiviteiten (inhoud, sfeer, macht

148 Williams 1993, p. 76-77.

149   Zie Ross 1970. p. 143.
150 Ritsema van Eck & Huegenin 1993. p. 125
151 Dit voorbeeld is ontleend aan Menkel-Meadow 1984. p. 787-788.
152 Haydock 1984. p. 6.
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etc.) op verschillende wijzen omgaan met het dilemma competitie-cooperatie. De
literatuur onderscheidt twee belangrijke modellen, die beschrijven hoe juristen
in het algemeen onderhandelingen (in de zin van het geheel van onderhandelingsac-
tiviteiten) benaderen: het competitieve en het probleemoplossende/cooperatieve
onderhandelingsconcept.

153

In de klassieke onderhandelingsliteratuur wordt primair aandacht besteed
aan de competitieve onderhandelingsstrategie'.154 Deze manier van onderhandelen
wordt van oudsher veel gebruikt in de rechtspraktijk en wordt doorgaans ook bij
de afwikkeling van letselschadeclaims aangewend:55 Het is als het ware een

bijproduct van de schaduw van de civiele procedure, waarin sprake is van een
competitie tussen partijen.156 De laatste jaren wordt in de literatuur steeds vaker

het concept van het probleemoplossend onderhandelen als alternatief voor de
competitieve onderhandelingsstrategie naar voren geschoven. Steeds meer wordt
erkend dat een probleemoplossende orientatie op onderhandelen efficienter kan
zijn en kan resulteren in meer wederzijds bevredigende onderhandelingsuitkom-
sten. 157

5.2 Competitief onderhandelen

5.2.1 Kenmerken

Wanneer een partij de competitieve onderhandelingsstrategie hanteert, wordt het
conflict opgevat als een win-verlies situatie:SK De competitieve onderhandelaar

153 Zie Menkel-Meadow 1984, p. 756-761, Teply 1992, p. 105 e.v.. Trachte-Huber 1995, p. 186 e.v..
Craver, 1997. p. 21-27 en Brown & Marriott 1999, p. 104 e.v., Sommige auteurs, zoals bijvoorbeeld
Lewicki, Saunders & Minton 1999, hebben het hier overdistributiefversus integratiefonderhandelen.
Zoals wij hebben gezien, is dat in mijn visie een onderscheid met betrekking tot de inhoudelijke
onderhandelingsactiviteit en als zodanig een onderdeel van de competitieve respectievelijk de
probleemoplossende onderhandelingsorientatie. Zie voor een overzicht van (ook andere) benaderingen
Lewicki, Saunders & Minton 1999. p. 44-49.
In de literatuur wordt geregeld ook nog, naar mijn gevoel vooral als contrast, de zachte/toegevende
onderhandelingsstijl naar voren gebracht. Bij deze strategie is men erg gericht op het goed houden
van de onderlinge relatie. De onderhandelaar komt daarom met betrekking tot de inhoud van de
onderhandelingen niet al te veel voor zichzelf op en probeert een conflict te vermijden. Door de
wederpartij wordt vaak geprofiteerd van een zachte onderhandelingsopstelling. Aangezien deze
strategie mijns inziens in de praktijk niet vaak gehanteerd zal worden, zal ik hem hier ook niet
behandelen.

154 Aldus Gifford 1985, p. 42 en Lewicki. Saunders& Minton 1999. p. 98. In de populaire literatuur
over onderhandelen wordt nog steeds meestal de competitieve benadering beschreven en aanbevolen.

155 Vergelijk Menkel-Meadow  1984. p. 764-794.
156    Menkel-Meadow 1984, p 765-766 en 789 en Noone 1997. p. 28.
157 Zie Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 14-15. Deze onderhandelingsbenadering

heeft met name bekendheid gekregen door het boek 'Getting to Yes'. Fisher. Ury & Patton 1991
hanteren de term 'principieel onderhandelen' om hun methode te omschrijven.

158 Competitief onderhandelen wordt in de literatuur ook vaak positioneel onderhandelen genoemd.
Ik doe dat in deze studie niet. omdat positioneel onderhandelen in mijn benadering 'slechts'een

onderdeel is van het competitieve onderhandelingsconcept. Het doet zich alleen voor bij de
inhoudelijke onderhandelingsactiviteit. Bovendien vinden ook bij het probleemoplossende
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ziet de inhoudelijke onderhandelingsonderwerpen als louterdistributief. 159 Daarbij
heeft men meestal een opportunistische instelling. Het eigen belang staat voorop
bij de verdelende onderhandelingen en de competitieve onderhandelaar heeft vaak

geen, of althans weinig, belangstelling voor het welzijn en de belangen van de
ander.161 De vooronderstelling is dat het persoonlijke voordeel slechts ten koste
van de wederpartij gemaximaliseerd kan worden. 161

Daartoe onderhandelt een partij positioneel. Belangen worden vertaald in
posities of standpunten (beweerde rechten). Deze posities zijn vaak min of meer
extreem. Vervolgens tracht men zo min mogelijk concessies en zo klein mogelijke
concessies te doen. 162 Ook maakt onderdeel van deze onderhandelingstactiek uit,
dat men ongunstige informatie achterhoudt en met name informatie naar voren
brengt die de ingenomen posities ondersteunen:63 Voorts is men veelal niet vies
van psychologische oorlogvoering, tracht men de indruk te wekken dat alleen

bepaalde resultaten geaccepteerd zullen worden en zo nodig worden dreig- en
pressie middelen gebruikt (b.v. 'take-it-or-leave-it' voorstellen).164 Aldus tracht
de competitieve onderhandelaar de andere partij te manipuleren en diens
vertrouwen in zijn minimaal acceptabele schikkingsvoorwaarden te ondermijnen,
zodat hij meer en/of grotere concessies doet. 165

Bij deze onderhandelingsstrategie gedraagt een partij zich bij alle onderhande-

lingsactiviteiten competitief. In de relatie en communicatie met de andere partij
stelt men zich assertiefop. Men tracht de ander te overbluffen, onder andere met
betrekking tot de kennis van het recht en de sterkte van de eigen positie.166De relatie
met de ander is voor de competitieve onderhandelaar vaak niet belangrijk en de
onderhandelingssfeer is geregeld vijandig.

5.2.2 Risico's

Bij de competitieve onderhandelingsstrategie streeft een partij naar maximale
eenzijdige winst. Het risico is aanwezig dat de ene (machtigere) partij de andere
partij overheerst en het grootste deel van de onderhandelingsruimte naar zich toe
trekt. De foutkosten kunnen hoog zijn. Tevens zijn de onderhandelingen geregeld
kostbaar en tijdrovend. 167 Partijen nemen extreme posities in, doen zelf kleine
concessies daarop om de onderhandelingen op gang te brengen ofte houden, en

onderhandelingsconcept de verdelende onderhandelingen op basis van posities plaats. Zoook Condlin
1992. p. 15 noot 24.

159 Vergelijk Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 168.
160   Er is sprake van een competitie waarbij noodgedwongen de ene partij wint en de ander verliest.
161 Zie Lowenthal 1982, p. 74. Williams 1983, p. 49 en Gifford 1985, p. 48.
162 Vergelijk Lowenthal 1982. p. 74 en 76, Gifford 1985, p. 49-50 en Nolan-Haley 1992, p. 20.
163 Gifford 1985, p. 49-50. Aldus tracht men het weerstandspunt te verbergen. zie Raiffa 1982. p. 84-85.

164 Zie Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 24-25.
165 Vergelijk Gifford 1985. p. 46. 48 en 51.

166 Lowenthal 1982, p. 90.
167 Fisher, Ury & Patton 1991. p. 23-25.
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trachten de wederpartij zo groot mogelijke concessies te laten doen. Dit ontaardt
vaak in een tijdrovende strijd waarbij sprake is rigiditeit en impasses.168 Bovendien
zijn partijen blind voor wederzijdse winst. Ook is het onderhandelingsklimaat
dikwijls negatief

5.3 Co8peratief of probleenioplossend onderhandelen

5.3.1 Kenmerken

Probleemoplossend onderhandelen wordt ook wel cooperatief onderhandelen of
principieel onderhandelen genoemd:69 Bij de probleemoplossende orientatie op
onderhandelen wordt een geschil over de aansprakelijkheid en/ofschadevergoeding
niet opgevat als een competitie die gewonnen moet worden, maar als een
gezamenlijk probleem waarvoor een faire oplossing gevonden moet worden. 170

Een onderhandelaar ziet de andere partij niet als een tegenstander, maar als een
medestander die hij nodig heeft om het probleem efficient, vlot, effectief en
bevredigend buiten rechte te kunnen oplossen. Er is sprake van een win-win
perspectief.

Teneinde de gezamenlijke winst te optimaliseren, onderhandelt een partij
met een probleemoplossende insteek zo min mogelijk positioneel en zo veel
mogelijk op basis van belangen."' Daarbij benadert hij de inhoudelijke onderhande-

lingsonderwerpen zo veel mogelijk integratief Men gaat niet meteen posities
innemen en waarde claimen, maar tracht eerst waarde te cre8ren. 172 Er is sprake
van zowel aandacht voor de eigen belangen als de belangen van de andere partij.
De probleemoplossende onderhandelaar gaat op zoek naar mogelijke integratieve
oplossingen die aansluiten bij de gezamenlijke en verenigbare belangen. Bij de
overgebleven distributieve vraagstukken hanteert hij ook een cooperatieve stijl.

168   Gifford 1985. p. 52 en Williams 1983. p. 50-52.
169 Zie overdit onderhandelingsconcept Goldberg, Sanders & Rogers 1999, p. 19 e.v., Brown & Marriott

1999.  p.  104  e.v. en Lewicki, Saunders & Minton  1999,  p. 107, Voorts Barendrecht  &  Van
Beukering-Rosmuller 2000. p. 14-15. Strikt genomen zijn probleemoplossend onderhandelen,
cooperatiefonderhandelen en principieel onderhandelen verschillende altematieven voorcompetitief
onderhandelen. die als overeenkomst hebben dat ersprake is van een win-win perspectief Zie Condlin
1992. p. 39. De verschillen tussen deze onderhandelingsvarianten zijn echter dusdanig beperkt dat

ik hier dat onderscheid niet aanbreng. In de onderhandelingsliteratitur wordt dat overigens vaak
ook niet gedaan. Zie in dit verband Gifford 1985. p. 46.
Deze onderhandelingsbenadering wordt in de literatuur ook wei bestempeld als het integratieve
onderhandelingsconcept. In de onderhavige studie wordt integratiefonderhandelen echter beperkter
opgevat. als de opstelling van partijen ten aanzien van de inhoudelijke kwesties en niet ook ten
aanzien van andere onderwerpen (relatie. machtsbalans etc.). Integratief onderhandelen zie ik als
onderdeel van de probleemoplossende onderhandelingsstrategie.

170  Menkel-Meadow 1984. p. 754 e.v. kwam eigenlijk met de eerste scherpe analyse van wat
probleemoplossend onderhandelen op het terrein van het recht kan betekenen.

171 Zie Fisher. Ury & Patton 1991, p. 40-55 en Brown & Marriott 1999. p. 106. Zie ook Trachte-Huber

1995. p. 27 en 175-179 en Buhring-Uhle 1996. p 246-250.
172    Walton & McKersie 1965. p. 164-166 en Lax & Sebenius 1986. p. 30-32.
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Hij tracht de kosten van (discussieren over) concessies te minimaliseren door naar
objectieve criteria en procedures te zoeken. 173 Voorts worden redelijke en realistisch

posities ingenomen bij de verdelende onderhandelingen en tracht men de ander
te  bewegen  dat  ook  te  doen. 174  Ook  is  men  vrij open, eerlijk en correct  met
betrekking tot de uitwisseling van informatie. 175

Verder tracht de probleemoplossende onderhandelaar de relatie met de andere
partij werkbaar te houden (goede onderhandelingssfeer). 176 Tevens zorgt  hij  er
voor dat de machtsbalans voldoende in evenwicht is en probeert hij geen gebruik
te maken van machtsmiddelen.

5.3.2 Risico's

Wanneerbeide partijen deze onderhandelingsstrategie hanteren, zijn de beslissings-
kosten laag tot gemiddeld. Ook zullen de foutkosten dan laag zijn. De partijen
willen immers het gezamenlijke probleem oplossen door te streven naar een

redelijke en faire uitkomst, die zoveel mogelijk aansluit bij het objectieve recht
en die daardoor voor beide partijen rechtvaardig is. 177 Als echter 66n der partijen
een competitieve onderhandelingsstrategie hanteert, zijn er zekere risico's.

Men loopt dan het risico dat de redelijke opstelling wordt uitgebuit door de
ander. Een probleemoplossende onderhandelaar stelt zich kwetsbaar op door het
innemen van redelijke openingsposities, het doen van concessies en het open
uitwisselen van informatie. Mogelijk wordt dit niet beantwoord door de andere
partij. 178 De foutkosten kunnen dan hoog zijn.

5.4 Competitiefversus probleemoplossend onderhandelen

Wanneer de karakteristieken van deze twee verschillende manieren van onderhan-
delen tegenover elkaar worden afgezet. levert dat de volgende tabel op. 179

173 Zie Menkel-Meadow 1984, p. 794-828. Goodpaster 1997, p. 87 e.v., Lewicki, Saunders & Minton
1999, p. 107 e.v., Brown & Marriot 1999, p. 104-107 en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p
40-42 en  173 e.v. Zie ook Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 21  e.v.

174    Bij deze onderhandelingsstrategie gaan partijen zoveel mogelijk op zoek naar oplo6singen die de
belangen van beide partijen maximaliseren. Er zullen echter meestal ook echte tegengestelde belangen
zijn, die verdeeld moeten worden. Bij het probleemoplossende onderhandelingsconcept trachten
partijen echter ook de strijdige belangen probleemoplossend aan te pakken en de verdeling als een
gemeenschappelijk probleem te zien. Zie hierover Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000.
p. 27-28.

175 Lowenthal 1982. p. 91.
176    Bij de cooperatieve. probleemoplossende strategie tracht men de persoon van de wederpartij van

het probleem te onderscheiden.
177    Vergelijk in dit verband de opmerkingen van Mnookin & Ross 1995. p. 8-9.
178 Vergelijk Gifford 1985. p. 53.
179    Lowenthal 1982. p. 92, Nolan-Haley 1992. p. 24 en Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 48-49.
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Onderhandelings- Competitief Probleemoplossend
benadering

Doel Maximaliseren eigen Eerst streven naar gezamen-
winst lijke winst en daarna verde-

ling onderhandelingsruimte

Gedrag Competitief Codperatief
Positioneel onderhande- Onderhandelen op basis van
len belangen

Perspectief op elkaar Tegenstander Medestander

Relatie Onbelangrijk Waardevol
Assertief Empathie

Communicatie Terughoudend Open

Vertrouwen Laag Hoog

Benadering van onderhan- Distributief lntegratiefen distributief
delingsonderwerpen Win-verlies Win-Win

Macht Begeerd Gedeeld

5.5 Het conflictmodel en harnioniemodel van schaderegelen

De onderhandelingsstrategieen die worden gebruikt in de letselschadepraktijk
staan bekend als het conflictmodel van schaderegelen en het harmoniemodel van
schadeafwikkeling. 1  Het conflictmodel komt volledig overeen met het competitie-
ve onderhandelingsconcept. Het harmoniemodel houdt het midden tussen de
competitieve en de probleemoplossende onderhandelingsbenadering.

Bij zowel het conflictmodel als het harmoniemodel wordt de schaderegeling
gezien als een win-verlies situatie. De schikkingsonderhandelingen worden louter
distributief en positioneel benaderd. En daarbij geldt: wat de ene verliest, wint
de ander. Maar ofschoon er bij beide modellen sprake is van een competitieve
orientatie op onderhandelen, is er wel een verschil in stijl en tactieken waarmee
men de inhoudelijke competitie aangaat. Bij het conflictmodel gebruikt een partij
competitieve tactieken om de win-verlies '

wedstrijd' tot een (voor hem) goed einde
te brengen. Bij het harmoniemodel wendt een onderhandelaar een meer cooperatie-
ve stijl aan om hetzelfde doel te bereiken.18' Het harmoniemodel komt overeen
met de manier waarop de probleemoplossende onderhandelaar te werk gaat, nadat
het integratieve onderhandelingspotentieel is uitgeput en hij distributief gaat
onderhandelen.

180 Zie hierover Tobbe  1994. Zie in dit verband ook Kremer 2000. p. 4.
181 Wiechmann 2000, p. 64-65. Vergelijk ook Teply 1992. p. 110.
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In het verleden werd voornamelijk het conflictmodel toegepast op het letselschad-
eterrein. De laatste jaren gaan echter steeds meer stemmen op in de letselschade-
branche om het harmoniemodel toe te passen bij de schaderegeling. In in de praktijk
worden, met name kleinere, schadeclaims ook steeds vaker volgens hetharmonie-
model afgewikkeld. 1 K' De schikkingsonderhandelingen zullen dikwijls een stuk
harmonieuzer verlopen dan wanneer (beide) partijen competitieve tactieken
bezigen. Ook zal de schaderegeling dikwijls efficienter en effectiever verlopen
(lagere beslissingskosten en foutkosten). Het harmoniemodel zou echter nog wel
(veel) vaker toegepast kunnen worden. Daarbij zou de lijn naar de probleemoplos-
sende onderhandelingsstrategie verder doorgetrokken mogen worden, in de zin
dat de schaderegelende partijen ook integratief gaan onderhandelen.

Verder zouden de partijen zich vaker aan het begin van de schaderegeling
aan een afwikkeling volgens het harmoniemodel kunnen committeren. In de huidige
situatie beginnen de partijen vaak met schaderegelen volgens het conflictmodel
en stappen later eventueel over naar het harmoniemodel.183 Dit geldt zeker voor
de omvangrijkere schadeclaims. 184 Men gaat pas over op een afwikkeling volgens
het harmoniemodel als men er achter is gekomen dat de andere partij is te
vertrouwen en/of zich niet door een competitieve opstelling laat overrompelen.

6 Betrokkenheid belangenbehartigers zorgt voor verschillende
onderhandelingsarena's

6.1 Verschillende onderhandelingsarena's

In een onderhandelingssituatie zijn er vaak verschillende onderhandelingsarena's.
185

Allereerst is er de hoofdarena, waarbinnen de gelaedeerde en de aansprakelijkheids-
verzekeraar en/ofhun belangenbehartigers elkaar treffen. Hier vinden de werkelijke
onderhandelingen naar aanleiding van de schadeclaim plaats.

Daarnaast vallen er nevenarena's te onderscheiden, waarin de gelaedeerde
en de verzekeraar intern met hun belangenhartigers onderhandelen en afspraken
maken.  Bij de ernstigere en/of ingewikkeldere schadegevallen zien wij  vaak dat
een slachtoffer van een ongeval zich laat bijstaan door een advocaat ofeen andere
rechtsbijstandsverlener. 186 Bij de verzekeraar is in feite altijd sprake van
vertegenwoordiging. De schadecorrespondent op de schadeafdeling of de

182   Vergelijk Ross 1970. p. 151-162 en Williams 1983, p. 19.
183    Zie in dit verband ook Gifford 1995. p. 82 e.v.
184     Bij de kleine schadeclaims (een paar honderd tot enkele duizenden euro's) trachten partijen weI

geregeld al vanaf het begin het harmoniemodel toe te passen.
185 Zie Ritsema van Eck & Huegenin 1993, p 126-127 en 155 e.v. Zie in dit verband ook paragraaf

4.1.

186 Zie Weterings 1999. p. 42 e.v.
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schaderegelaaruit de buitendienst vertegenwoordigt de verzekeringsmaatschappij.
Deze persoon moet intern overleggen, bijvoorbeeld  met het afdelingshoofd.'87
Daarnaast laat de verzekeraar zich ook geregeld, al dan niet met betrekking tot
het hele schaderegelingsproces, representeren door een extern schaderegelingsbu-
reau. Soms wordt in een later stadium een advocaat ingeschakeld.

6.2 Invloed afspraken belangenbehartigers en achterban op schikkingsonder-

handelingen

De onderhandelingsarena's waarin de onderhandelaars en hun achterban elkaar
treffen, kunnen van grote invloed zijn op de wijze waarop de schikkingsonderhan-
delingen verlopen. Daar worden de strategische en tactische keuzes ten aanzien
van de schikkingsonderhandelingen bepaald. 188 Intern overleg kan zowel van
positieve als negatieve invloed op de externe onderhandelingen zijn.

189

Als het slachtoffer zich laat bijstaan door een rechtsbijstandverlener zijn er
meer mogelijkheden voor een cooperatieve ofprobleemoplossende afdoening van
het schadegeval. Deze belangenbehartiger heeft immers meer kennis van en
ervaring met de afwikkeling van letselschadeclaims.'9 De mogelijkheden kunnen
echter ook worden gefrustreerd doordat de belangenbehartiger, aangemoedigd
door zijn client, voornamelijk competitief aan de gang gaat. Dit heeft enerzijds
te maken met de angst dat een cooperatieve opstelling door de andere partij zal
worden uitgebuit. Anderzijds valt het terug te voeren op de juridische cultuur,
waarin de (impliciete) veronderstelling bestaat dat men met alle middelen dient
te strijden voor de belangen van de client."i  Ook aan de zijde van de verzekeraar
zien wij geregeld terug dat een onderhandelaar zich competitief opstelt en
onverzettelijk de belangen van de achterban verdedigt. Hij wil dan een goede indruk
maken door (ver) onder het gereserveerde schadebedrag te blijven.

Voorts kunnen er conflicten bestaan tussen een onderhandelaar en zijn
achterban, die doorwerken naar de schikkingsonderhandelingen. Zo zullen wij
in hoofdstuk 3 zien dat de belangen van de belangenbehartiger en zijn client met
betrekking tot het verloop en de uitkomst van de schaderegeling vaak in conflict
zijn. De wijze waarop de belangenbehartiger wordt gehonoreerd door zijn client,
kan gevolgen hebben voor zijn opstelling bij de schikkingsonderhandelingen.

Tevens kunnen in geval van meerdere onderhandelingsarena's communicatie-
problemen rijzen. Zo kan het gebeuren dat de onderhandelaars een oplossing
gevonden denken te hebben, doch de achterban hen terugfluit. Ook kan een
probleem ontstaan in het geval dat de verzekeraar zich slechts voor bepaalde

187   Ross 1970. p. 172-174.
188    Ritsema van Eck & Huegenin 1993. p. 127.
189 Vergelijk Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 90-91.
190 Vergelijk Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 4 en 91.
191 Zie ook Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 167.
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onderdelen van het schaderegelingsproces laat bijstaan door een bepaalde persoon
of instantie. De wederpartij krijgt dan met verschillende, wellicht elkaar
tegensprekende, communicatiekanalen te maken.
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Onderhandelingsproblemen bij de letselschaderegeling

1         Inleiding

I.1 Onderhandelingsproblemen zorgen voor hoge beslissingskosten en

foutkosten

Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste onderhandelingsproblemen die
beslissings- en foutkosten kunnen veroorzaken. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat
onderhandelen een besluitvormingsproces is, waarbij partijen tot courdinatie van
hun individuele doelen, belangen en informatie trachten te komen.'  Het doel  is
een conflict tussen het slachtoffer en (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) de
schadeveroorzaker naar aanleiding van schadegeval naar overeenstemming te
transformeren.

Het vermijden van de kosten, lasten en risico's van een rechterlijke procedure
is voor partijen een belangrijke motivatie om altijd eerst te proberen via
schikkingsonderhandelingen tot oplossing van hun conflict te komen.2 In principe
ontstaat erdoor niet te gaan procederen een surplus aan bespaarde kosten en risico's
voor de schaderegelende partijen. 3 Onderhandelen levert dus potentieel winst op

voor partijen.
Maar onderhandelen genereert als methode voor conflictoplossing echter

zelf ook beslissingskosten en eventueel ook foutkosten. Het recht legt zekere
(inhoudelijke) onderhandelingsgrenzen vast: Zo ligt bijvoorbeeld het smartengeld
in een bepaald geval met een grote mate van waarschijnlijkheid tussen de 10.000
euro en de 20.000 euro, gezien eerdere uitspraken door de rechter in vergelijkbare
gevallen. De schikkingsonderhandelingen zijn erop gericht om een uitkomst binnen
deze onderhandelingsruimte te vinden, waarmee beide partijen zich kunnen
verenigen. In dat besluitvormingsproces treden geregeld enige stoornissen op,
die een vlotte coOrdinatie van voorkeuren, doelen, belangen en informatie in de
weg staan. Deze onderhandelings- of coordinatieproblemen zorgen voor

1 Zie hoofdstuk 2. paragraaf 1.3.
2          Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 3.3.1.
3          Zie  Hay & Spier  1998. De vermijding  van de risico's van procederen kunnen ook financieel

gewaardeerd worden. Dit levert dan ook een kostenbesparing op.
4        Het recht bepaalt de inhoudelijke onderhandelingsruimte van partijen. Daarnaast beinvioeden ook

de kosten van een rechterlijke procedure en de geschatte succes/verlieskansen in geval van een
procedure de omvang van de onderhandelingsruimte. Zie nader hoofdstuk 2, paragraaf3.4. Omwille
van de eenvoud neem ik dat hier niet mee.
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beslissingskosten en reduceren de mogelijke winst van partijen bij een schikking:
Soms leiden zij zelfs tot het geheel afbreken van de onderhandelingen en het alsnog
inroepen van rechterlijke tussenkomst.

1.2 Welke co8rdinatieproblemen worden behandeld?

De onderhandelingsproblemen houden rechtstreeks verband met de wijze waarop
partijen omgaan met de in hoofdstuk 2 genoemde onderhandelingsactiviteiten
(inhoud, relatie, macht, achterban en procedure) en hun algemene benadering van
onderhandelingen (competitief of probleemoplossend).6

Op het algemene niveau van benadering van een conflict ligt het belangrijkste
probleem dat zorgt voor beslissings- en foutkosten. Partijen hebben vaak een

onnodig competitieve orientatie op onderhandelen. Paragraaf 2 gaat nader in op
dit hoofd-onderhandelingsprobleem.

Met betrekking tot de inhoudelijke onderhandelingen vallen vier belangrijke
drempels aan te wijzen, die een vlotte coordinatie tussen partijen kunnen

bemoeilijken: positioneel onderhandelen, louter distributief onderhandelen,
overmatig optimisme en asymmetrische verdeling van informatie. De achtergronden
en gevolgen van deze coOrdinatieproblemen analyseer ik in de paragrafen 3 t/m
6.

Op het niveau van de relatie tussen de onderhandelende partijen ligt een ander

specifiek onderhandelingsprobleem: moeizame communicatie. Paragraaf7 besteedt
hier aandacht aan. Ook de machtsbalans tussen partijen vormt geregeld een

coordinatieprobleem. In paragraaf 8 ga ik in op de oorzaken en gevolgen van een
onevenwichtige machtsverdeling bij de schaderegeling. Tenslotte komt in paragraaf
9 het laatste onderhandelingsprobleem aan de orde, te weten: een afwijkend, eigen
belang van de belangenbehartiger. De belangen van een belangenbehartiger en
zijn client (achterban) lopen soms uiteen, hetgeen van invloed kan zijn op het
verloop van de onderhandelingen met de wederpartij.

1.3 Verantwoording keuze zoor hier behandelde onderhandelingsproblemen

Deze opsomming van acht mogelijke onderhandelingsproblemen is niet limitatief
Er kunnen ook andere drempels voor een efficiente en effectieve oplossing van
het meningsverschil over de aansprakelijkheid en/of schadevergoeding zijn. Ik

5       Ik vat in deze studie het begrip coordinatieprobleem mim op. Het gaat om alle obstakels die een
vlotte coordinatie van individuele belangen, doelen en informatie naar overeenstemming in de weg
staan. Dit komt niet. of althans niet geheel. overeen met het begrip coordinatieprobleem zoals het
wordt gehanteerd in de speltheorie. Daar is er sprake van een coordinatieprobleem (bijvoorbeeld
het kiezen van een rijstrook) wanneer partijen dezelfde belangen hebben (geen botsing) maargebrek
aan informatie (links of rechts rijden?) kan voorkomen dat beslissingen op elkaar worden afgestemd
en het gevolg is dat er meer Nash-evenwichten zijn. Zie Hendrikse 1998. p. 104.

6       Zie hoofdstuk 2. paragraaf 4 en 5.
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heb voor een behandeling van deze onderhandelingsstoornissen gekozen. omdat
zij naar mijn mening de belangrijkste redenen vormen voor het ontstaan van
beslissings- en foutkosten bij de letselschaderegeling.

Een eerste selectie van onderhandelingsstoornissen heb ik gemaakt op basis
van een verkennend literatuuronderzoek. Er is vanuit verschillende disciplines
(economie, psychologie, sociologie etc.) veel literatuur verschenen, die in het
algemeen de vertragingen bij onderhandelingen beschrijft en verklaart.7 Teneinde
niet geheel opnieuw het wiel uit te hoeven vinden en gebruik te kunnen maken
van de ruime kennis en ervaring die in andere disciplines reeds is opgedaan met
onderhandelen, conflictoplossing en besluitvorming, heb ik onderzocht wat de
hoofdbevindingen in deze literatuur zijn. Het is immers onwaarschijnlijk dat de
onderhandelingsproblemen in de specifieke context van de letselschaderegeling
geheel afwijkend zijn, van de problemen die in het algemeen bij onderhandelen
worden geconstateerd. De bestudering en selectie van deze grote stroom aan
algemene literatuur over onderhandelingsproblemen heb ik echter wel steeds
verricht met de specifieke situatie van de letselschaderegeling in het achterhoofd.8

De uiteindelijke selectie van de belangrijkste onderhandelingsproblemen
en de belangrijkste redenen daarvoor heb ik gemaakt aan de hand van de gegevens
die bij mijn studie uit  1999 over de letselschadepraktijk zijn verkregen, lezing
van specifieke literatuur over de afwikkeling van letselschade, en (informele)
gesprekken met praktijkdeskundigen: Gezien de probleemstelling van dit
onderzoek, heb ik steeds bij het selecteren van zowel de te bestuderen literatuur
als de te bespreken onderhandelingsstoornissen gekeken naar de mate waarin een

onderhandelingsprobleem (waarschijnlijk) beslissingskosten en foutkosten op het
letselschadeterrein veroorzaakt. Dit perspectiefvan de kosten brengt ook mee dat
(rechts)economisch getinte literatuur een relatief belangrijke plaats heeft in dit
hoofdstuk alsook in de volgende hoofdstukken.

7 Deze literatuur omvat onder mccr psychologische experimenten, wiskundige analyses van strategische
interactie en speltheoretische analyses. case-studies, statistische onderzoeken, interviews met juristen
en andere onderhandelaars, observaties en video-opnames van werkelijke en gesimuleerde
onderhandelingen. en antropologische observaties. Zie over de (wijzen van ) wetenschappelijke
bestudering van onderhandelen BOhring-Uhle  1996. p. 224-226.

8          De letselschaderegeling heeft specifieke kenmerken. zoals een grote emotionele lading (aantasting
van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer) en het eenmalige karakter(partijen hebben geen
historie en toekomst met elkaar). Bepaalde problemen kunnen zich daarom in sterkere dan wei
mindere mate voordoen dan in andere onderhandelingssituaties.

9          Slechts een deel van de informatie die volgde uit de interviews is rechtstreeks gebruikt in Weterings
1999. In het onderhavige onderzoek heb ik (ook) in ruime mate kunnen putten uit de destijds niet
gebruikte informatie.
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2             Cotirdinatieprobleem 1: competitieve interactie

2.1 Probleem: competitieve benadering van onderhandelingen

In hoofdstuk 2 heb ik aangegeven dat onderhandelen een proces van gezamenlijke
besluitvorming tussen partijen is. 10 Daarbij kunnen partijen een competitieve en
een cooperatieve/probleemoplossende basishouding aannemen." Het basisprobleem
bij de schaderegeling is mijns inziens dat partijen dikwijls kiezen voor een
competitieve manier van onderhandelen.

Verzekeraars, slachtoffers en hun belangenbehartigers interpreteren
onderhandelen vaak als de vaardigheid om de eigen opbrengst te maximaliseren
door de ander zoveel mogelijk bij de oplossing van de eigen voorkeur te laten
aansluiten. 12 Ieder wil het voor zichzel fbeter doen dan de gemiddelde schikking.
Wanneerbijvoorbeeld in een concreet geval de inhoudelijke onderhandelingsruimte
over het smartengeld 10.000 euro bedraagt, dan probeert iedere partij om zoveel
mogelijk daarvan, in ieder geval meer dan 5.000 euro, naar zich toe te trekken.

Bij competitiefonderhandelen doen partijen extreem eenzijdige schikkings-
voorstellen (overvragen en onderbieden). Vervolgens wordt zo lang mogelijk
vastgehouden aan de ingenomen posities en tracht men de ander zo veel mogelijke
concessies te laten doen:3 Elk discussiepunt heeft in deze omstandigheden de
potentie om uit te groeien tot een enorm conflict

Men start competitief aan de onderhandelingen om te kijken, of de ander
al  dan niet verstand van zaken heeft en zich makkelijk laat inpakken. 14 Als dat
niet het geval is, zal doorgaans geen billijk resultaat bereikt worden ( foutkosten).
Als beide partijen een competitieve onderhandelingsstrategie hanteren, kunnen
de beslissingskosten hoog oplopen. Zij zijn dan probleemontwijkend in plaats
van probleemoplossend bezig. Het kan bijgevolg lang duren voordat een
gezamenlijk besluit over de gevolgen van het schadegeval tot stand komt.15 Tevens
kunnen de foutkosten onnodig hoog zijn. In de volgende subparagraaf ga ik hier
nader op in.

10     Hoofdstuk 2. paragraaf 2.3.
11         Zie hoo fdstuk 2, paragraaf 5.
12 Vergelijk Williams 1983. p. 48 en Condlin1992. p. 65.
13 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 5.2.1.
14 Zie Gifford 1985, p. 83. Het kan overigens ook zijn dat partijen uit zelfbescherming kiezen voor

een competitieve onderhandelingstrategie. Zij willen eerst kijken of de andere partij te vertrouwen
is voordat zij zich cooperatief opstellen.

15 Vergelijk Williams 1983. p. 18-19.
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1.1 Spanning tussen winstmaximalisatie en efficiente conflictoplossing

2.2.1 Streven naa,· winstmaximalisatie

In de (rechts)economische literatuur wordt het streven naar winstmaximalisatie
als verklaring gegeven voor een competitieve manier van onderhandelen. 'ft  De
'homo economicus' handelt in iedere situatie rationeel, egoYstisch en opportunis-
tisch. Hij is sterk gericht op zijn individuele welzijn en niet op dat van een ander.

In geval van interactie, zoals bij onderhandelingen, betekent dit dat ieder individu
de eigen belangen centraal stelt. Iedere partij streeft daarom naar een ongelijke
verdeling van de onderhandelingsruimte en tracht zijn (economische) belangen
veilig te stellen door de situatie in zijn voordeel te manipuleren. 17

In werkelijkheid wordt het gedrag van mensen niet alleen door economisch

prikkels, maar ook door psychische en sociale prikkels bepaald, zoals normen
van fatsoen, reputatie en altruisme.IX Mensen zullen zich echter wel in zeker mate,
de een meer dan de ander, laten leiden door economische gedragsprikkels en gericht
zijn op hun individuele belang.

2.2.2 Gezamenlijke besluitvorming, indiriduele belangen en gemeenschappe-

lijke belangen

Een competitieve opstelling kan echter in een situatie waarin sprake is van
collectieve besluitvorming, zoals bij de letselschaderegeling, nadelige resultaten

opleveren, voor 66n der partijen of beide partijen. Er is sprake van een conflict
tussen de individuele belangen en de gezamenlijke belangen van partijen.
Weliswaar streven het slachtoffer en de verzekeraar bij de schaderegeling vaak
beiden naar maximalisatie van hun economische belangen (competitie), maar zij
kunnen slechts gezamenlijk tot een besluit over aansprakelijkheid en schade in
het concrete geval komen (cooperatie). De uitkomst van de schaderegeling voor
een partij wordt niet alleen door zijn eigen gedrag en beslissingen bepaald, maar
ook door die van de ander." Het nastreven van maximalisatie van de eigen winst
kan dan inefficiente resultaten opleveren. In de economische speltheorie wordt
dit geillustreerd aan de hand van het beroemde 'prisoners' dilemma'.20

16        Posner 1973. p. 761: 'At the basis of an economic approach to law is the assumption that the people
involved with the legal system act as rational maximizers of their satisfactions'. Zie ook Posner
1999. p. 3-12. Voorts Hendrikse 1993, p. 37. Hendrikse 1998, p. 140, Holzhauer & Teijl 1995.
p. 5-6 en Van Dam 2001. p. 140 en 149.

17 Vergelijk Hendrikse 1993. p. 38.
18     Er is een grote stroom van literatuur met empirisch bewijs dat partijen zich bij interacties laten

leiden door billijkheid en wederkerigheid. zie Fehr & Schmidt 2000.
19 Vergelijk Hendrikse 1998. p. 90.
20     Zie Pruitt 1981,p. 101 -109 en Axelrod 1984. p.7-10,15-16 en 206-207. Zieook Holzhauer & Teijl

1995. p. 33-34 en Teijl & Holzhauer 1997, p. 54. Zie ook over het prisoners'dilemma Raiffa 1982.
p. 123-126. Baird. Gertner & Picker 1996, Nalebuff 1998, p. 89 e.v. en Cooter & Ulen 2000. p.
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Het volgende is het geval bij het prisoners' dilemma. Twee verdachten van een
misdrijf worden in aparte cellen gestopt. Politie en justitie zijn ervan overtuigd
dat zij een specifiek misdrij fhebben begaan, maarbeschikken overte weinig bewijs
om dat hard te kunnen maken. Wel is er voldoende bewijs voor een kleiner delict.
Men besluit de verdachten onafhankelijk van elkaar te verhoren en ieder twee
alternatieven voor te houden: het misdrij fbekennen ofontkennen. Wanneerbeiden
bekennen, zal de officier van justitie voor ieder vij fjaar gevangenisstraf vragen.
Wanneer slechts 66n van hen bekent, wordt deze vrijgelaten en wordt zijn
verklaring gebruikt tegen de ander, waartegen de officier dan tienjaareist. Wanneer
geen van beiden bekent, kan slechts het kleinere delict worden bewezen en zal
den jaar gevangenisstraf worden geeist. Deze situatie kan als volgt in een tabel
worden weergegeven:

Gevangene 2

Zwijgen Bekennen

Gevangene Zwijgen                 1,1                   10,0
1

Bekennen 0,10             5,5

Opbrengsten: het cijfer voor de komma indiceert het aantal jaren cel voor
gevangene 1; het cij fer erachter het aantal jaren cel voor gevangene 2.

Het prisoners' dilemma demonstreert dat individuen vanuit het perspectief van
het 'collectief het beste een cooperatieve strategie kunnen kiezen. Als beide
gevangenen zwijgen, wordt de lengte van hun beider veroordeling teruggebracht.
Dit is een wederzijds voordelig resultaat. In economische termen is er sprake van
pareto-efficientie: beiden gaan erop vooruit zonder dat de ander er op achteruit
gaat.-'

Beiden worden echter met de hevige verleiding geconfronteerd om voor het
eigen belang te kiezen (bekennen).22 Dan kan het beste individuele resultaat geboekt
worden. De opbrengst van een competitieve strategie wordt echter mede bepaald
door de strategie van de ander. Als de ander ook kiest voor een competitieve
opstelling en zijn eigen belang laat prevaleren, wordt het slechtste resultaat
bereikt. 23

34-38. Verder Kerkmeester 1989, Hendrikse 1993, p. 23 en Hendrikse. 1998, p. 90-93.
21       Posner 1998, p. 14 en Cooter & Ulen 2000, p. 12. Voorts Hendrikse 1993. p. 42 en Van Dam 2001,

p. 142.

22 Zie Condlin 1992, p. 52.
23        Hendrikse 1993, p. 23. Er is dan sprake van een zogenaamd Nash-evenwicht. zie hierover Hendrikse

1998. p. 90-91.Geen derpartijen kan een hogere opbrengst bewerkstelligen door een andere strategic
te kiezen. gegeven de strategie van de ander.
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2.2.3 Het onderhandelaarsdilemma

Onderhandelingen om een procedure te vermijden. kunnen ook als een prisoners'
dilemma worden gezien.24 Onderhandelaars staan ook voor de keuze competitie
of cooperatie. Daarbij is het verschil met het standaard prisoners'dilemma dat
de uiteindelijke opbrengst van de gekozen strategie niet alleen wordt bepaald door
het inhoudelijke resultaat van de besluitvorming, maar ook door de kosten die
gepaard gaan met het komen tot een beslissing Partijen hebben een gezamenlijk

belang bij een efficiente oplossing van het geschil.
Als beide partijen kiezen voor een coliperatieve opstelling bij de verdeling

van de onderhandelingsruimte (10.000 euro), wordt een wederzijds voordelig
onderhandelingsresultaat geboekt. De onderhandelingsruimte wordt bijvoorbeeld
gelijk verdeeld over de partijen (ieder 5.000 euro). De foutkosten zullen dan in
de regel laag zijn Bovendien zal men snel tot een oplossing voor het conflict
komen (lage beslissingskosten).25 De gezamenlijk winst van partijen (ten opzichte
van procederen) is maximaal.

Als de ene partij zich competitiefopstelt en de andere partij cooperatief, is
het inhoudelijke onderhandelingsresultaat voor de eerste partij uitstekend. De
foutkosten zullen echter vaak hoog zijn, aangezien de coOperatieve partij
waarschijnlijk te veel van de onderhandelingsruimte heeft weggeven. De
besluitvorming zal doorgaans wel vlot gaan, zodat de beslissingskosten laag tot
gemiddeld zullen zijn.26 Dit kan overigens anders zijn als de coOperatieve partij
zijn schikkingsvoorstellen onder voorbehoud doet, ofer meerdere onderhandelings-
ronden zijn (zoals bij de letselschaderegeling).27 Er kan dan een situatie ontstaan,
waarin beide partijen competitief onderhandelen. Eventueel wordt de zaak zelfs
voor de rechter gebracht.

Wanneer beide partijen kiezen voor een competitieve manier van onderhande-
len. zal de uitkomst vaak redelijk tot goed zijn. Partijen komen dikwijls rondom
het midden van de onderhandelingsruimte uit (lage tot gemiddelde foutkosten).
Het duurt echter meestal wel lang voordat zij overeenstemming bereiken (hoge
beslissingskosten). Er wordt een sub-optimaal collectief resultaat bereikt. In
sommige gevallen zal ergeprocedeerd moeten worden. De beslissingskosten nemen

dan nog meer toe.
De beste resultaten, zowel vanuit het perspectief van individuele als

maatschappelijke welvaart (realisatie doelstellingen aansprakelijkheidsrecht)
worden dus bereikt als beide partijen voor een cooperatieve/probleemoplossende

strategie kiezen bij de schikkingsonderhandelingen. Iedere partij wordt echter

24     Zie Lax & Sebenius 1986. p. 38-41 en Condlin 1992. p. 50.
25 Vergelijk Condlin 1992. p. 50.
26       Vanuit het perspectief van het collectief (en de maatschappij) wordt een slecht resultaar bereikt.
27 Zie Kritzer 1991. p. 82.
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geprikkeld om te kiezen voor maximalisatie van het eigen belang en dus om te
proberen zoveel mogelijk van de onderhandelingsruimte naar zich toe te trekken.
Het feit dat men eigenlijk geen goede keuze kan maken tussen competitief of
cooperatief onderhandelen, omdat men (nog) niet weet op wat voor manier de
ander zich gaat opstellen, versterkt deze prikkel tot een competitieve basishouding
bij de onderhandelingen.28 Een coOperatieve opstelling wordt immers (mogelijk)
uitgebuit als de ander een competitieve benadering hanteert. 29 Concessies worden
bijvoorbeeld dankbaar geaccepteerd door de andere partij, maar niet beantwoord.
Men wil daarom eerst te achterhalen of de ander een opportunist is, of een
probleemoplosser.

Overigens zijn in de sociale wetenschappen veel experimenten uitgevoerd
om te testen hoe mensen zich gedragen in een prisoners' dilemma situatie.30 In

werkelijkheid blijken individuele beslissers gemiddeld in ongeveer 50% van de
gevallen te kiezen voor een cooperatieve strategie. Dit resultaat toont enerzijds
aan dat mensen niet altijd alleen het eigen belang vooropstellen, maar geregeld
ook kijken naar het gezamenlijke belang van lage beslissingskosten en foutkosten. 31

Anderzijds geeft het ook weer dat individuen zich in veel gevallen weI competitief
opstellen:2

2.2.4 Conflictmodel versus harmoniemodel van schaderegelen

Het onderhandelaarsdilemma komt ook bij de letselschaderegeling terug. Als beide

partijen een competitieve onderhandelingsbenadering hanteren wordt gesproken
van een schadeafwikkeling via het conflictmodel.33 Wanneer beide partijen een
cooperatieve strategie aanwenden bij de verdeling van de onderhandelingsruimte,
vindt de afwikkeling van een letselschadeclaim via het harmoniemodel plaats.

34

Het conflictmodel is de traditionele manier waarop letselschadeclaims worden
afgedaan. In de vorige paragraaf is aangegeven dat blijkens testen individuen in
circa 50% van de gevallen kiezen voor een cooperatieve strategie. Als dit ook
in de letselschadepraktijk het geval is, betekent dit dus dat maar 25% van de
schadegevallen aan beide kanten cooperatief wordt afgewikkeld.

Waar de schaderegelende partijen bij het conflictmodel gericht zijn op
maximalisatie van de eigen opbrengst bij de verdelende onderhandelingen, zijn

28 Zie Gifford 1985, p. 83.
29     Menkel-Meadow 1984, p. 836-838 en Gifford 1985, p. 60.
30       Sally  1995. p.  38 e.v. vat meer dan 100 studies samen die zijn uitgevoerd tussen  1958 en  1992.

Zie ook Dawes & Thaler  1988. p.  187 voor een opsomming en samenvatting van verschillende
onderzoeken.

31        De homo economicus zou immersin 100% vandegevallenvooreen competitieve strategie kiezen.
32 Als mensen volledig altruYstisch zouden zijn, zouden erpercentages van 100% cooperatie gevonden

ziln
33 Zie nader hoofdstuk 2. paragraaf 5.5.
34 Zie Wiechmann 2000. p. 64.
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zij bij het harmoniemodel georienteerd op consensus en het vlot vinden van een
rechtvaardig resultaat. De doelstelling is het slachtoffer op redelijke termijn een
adequate schadevergoeding te kunnen verstrekken, waarbij geen sprake is van
(al te veel) over- of ondercompensatie.

35

In hoofdstuk 2 (paragraaf 5.5) heb ik aangegeven dat het harmoniemodel,
zoals het nu wordt toepast, het midden houdt tussen het competitieve en het
probleemoplossende onderhandelingsconcept. Men stelt zich cooperatief op bij
de verdelende onderhandelingen en heeft oog voor het gezamenlijke belang van
lage beslissings- en foutkosten. Het integratieve onderhandelingspotentieel wordt
echter meestal niet benut. In het vervolg van deze studie ga ik echter uit van het
wenselijke harmoniemodel van schaderegelen, dat overeenkomt met het
probleemoplossende onderhandelingsconcept.36 De kenmerken van de twee
manieren van schaderegelen zijn:

Harmoniemodel Conflictmodel

• gericht op oplossing probleem • gericht op maximaliseren eigen op-
• gericht op belangen brengst
• actieve en oplossingsgerichte opstelling · gericht op posities/standpunten
· kijken naar de gemeenschappelijke en · afwachtende en ontwijkende opstelling

verenigbare belangen · nadruk op tegengestelde belangen
• tweezijdige communicatie
· redelijke eisen · eenzijdige communicatie
· flexibele opstelling • overvragen en onderbieden
• concessies · statische opstelling
· exploreren machtsbalans • impasses
· hanteren van zoveel mogelijk objectieve . manipuleren machtsbalans

criteria · vasthouden aan subjectieve standpunten

In de letselschadepraktijk wordt dus ook geregeld gekozen voor een competitieve
manier van onderhandelen (conflictmodel). Waarom kiest een persoon voor een
competitieve insteek bij de schikkingsonderhandelingen? In de volgende paragrafen
geef ik enige redenen aan.

35     Wiechmann 2000. p. 64-65.
36 Zie hoofdstuk 2. paragraaf 5.
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2.3 Redenen voor een competitieve basishouding

2.3.1 On.ekerheid over de strategie van de ander

Een belangrijke reden werd in paragraaf2.2.3 al naar voren gebracht. Beide partijen
verkeren in onzekerheid over de strategie die de ander gaat kiezen. De kans om
uitgebuit te worden bij een cooperatieve insteek. prikkelt slachtoffers, verzekeraars
en hunbelangenbehartigers om zich een competitieve basishouding aan te meten:7
Die kans is in beginsel vrij groot, nu competitief onderhandelen op dit moment
de norm is in de letselschadepraktijk.38 Dat laatste is zeker het geval als het belang
van de zaak gemiddeld tot groot is.

2.3.2 Gebrek aan voldoende referentiepunten bij de schaderegeling

Een tweede verklaring voor een competitieve basishouding is een gebrek aan
referentiepunten. Partijen trachten al onderhandelend tot een gedeelde conclusie
over de aansprakelijkheid en de schade te komen. Als de wet, jurisprudentie en/of,
branche-normen duidelijke richtpunten geven voor de beantwoording van een
vraagstuk, zullen de schaderegelende partijen doorgaans vlot tot overeenstemming
komen. Het aantal mogelijke oplossingen is dan begrensd en daarmee is de
aanwezige onderhandelingsruimte beperkt.39 Soms is een norm zelfs zo scherp
dat er maar 66n uitkomst mogelijk is.

Er zijn echter op het terrein van de letselschade relatief weinig duidelijke
aanknopingspunten in de wet en rechtspraak te vinden. Ook het aantal branchenor-
men is nog beperkt, ofschoon daar de laatste jaren wel meer aandacht voor is.
Bijgevolg is de onderhandelingsruimte groot. Naarmate de onderhandelingsruimte
groter is, krijgt het onderhandelingsgedrag van partijen meer gewicht. Het is dan
vaak lastiger om tot een verdeling van het onderhandelingssurplus te komen, omdat
de prikkel tot winstmaximalisatie toeneemt. Bovendien kan men nu bij een bij
een cooperatieve strategie meer verliezen als de ander zich competitief opstelt.

2.3.3 Weinig aandacht in juridische wereld voor onderhandelen

Een derde verklaring voor competitieve interactie is datpartijen vaak beschikken
over contraproductieve onderhandelingsvaardigheden. De vaardigheden die vereist
zijn om schikkingsonderhandelingen over een schadeclaim effectief te kunnen

37        Wanneer een partij zich cooperatiefopstelt. kan immers de ander aan de hand van een competitieve
instelling een optimaal resultaat boeken. Zie Lowenthal 1982. p. 82-83 en Gifford 1985. p. 60-62.

38     Gifford 1985. p. 88.
39       Zie in dit verband ook hoofdstuk 2. paragraaf 3.1 en 3.2.
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voeren. zijn afwijkend van de vaardigheden die nodig zijn in een procedure voor
de rechter.

In een civiele procedure voeren partijen als het ware een debat, waarbij zij
extreme standpunten innemen. De rechter hakt na afloop een knoop door. Hij geeft
aan welke partij (het meeste) gelijk heeft. Bij onderhandelen gaat het echter niet
om gelijk krijgen, maar om het gezamenlijk komen tot overeenstemming. Partijen
hebben zelf de zeggenschap over wanneer, hoe en of zij een schikking tot stand
brengen.4IMet een antagonistische benadering schiet men hier weinig op.

Er bestaat dus een groot verschil bestaat tussen de wijze waarop schikkingson-
derhandelingen en een procedure voor de rechter verlopen. Het probleem is echter

dat partijen zich bij de schikkingsonderhandelingen vaak op dezelfde wijze
gedragen als in een procedure. Dat dit geschiedt, is op zich niet zo vreemd. Het
is de manier waarop juristen hebben geleerd zich op te stellen. 4I

In de juridische opleiding en literatuur bestaat, of althans bestond tot voor
42

kort, voornamelijk aandacht voor interpretatie van wetgeving en rechtspraak.
Tijdens de rechtenstudie wordt dikwijls aangenomen dat een rechtszaak de

aangewezen manier is om juridische problemen op te lossen. Studenten leren wat
de verschillende rechtsingangen zijn, wat de verschillende stappen binnen een

procedure zijn, hoe een dagvaarding moet worden opgesteld en welke termijnen
in acht moeten worden genomen. Tevens wordt het materiele recht in belangrijke
mate aan de hand van rechterlijke uitspraken bestudeerd. Daarbij worden de juristen
in spa getraind om in een procedure de belangen van de client zo goed mogelijk
te dienen.43 Zij leren om conflicten in winst-verlies termen te interpreteren en

daarbij de uitleg van het objectieve recht zoveel mogelijk in hun richting te draaien.

Tegelijkertijd krijgt de rechtenstudent niet of nauwelijks training in
onderhandelen. Tijdens de rechtenstudie ligt het accent op wetgeving en
rechtspraak. Het recht wordt onafhankelijk van andere disciplines bestudeerd.+4
In de praktijk dient een jurist echter over meer te beschikken danjuridische kennis.

De oplossing van het probleem wordt wellicht beperkt, gefaciliteerd ofaangestuurd
door het recht. Maar de schikkingsonderhandelingen vergen daarnaast inschatting-
en, kennis en vaardigheden die niet zozeerjuridisch van aard zijn. Na het afstuderen
is hier in de beroepspraktijk ook relatief weinig aandacht voor.

40 Zie hoofdstuk 2. paragraaf 2.3.
41 Zie uitgebreid Lempereur 1998, p. 151 e.v.
42        De professionals in de schaderegelingspraktijk die geen juridische achtergrond hebben. vertonen

hetzelfde gedrag. omdat mensen binnen een bepaalde sociale orde elkaar 'nadoen' en zich daarom
allemaal op een vergelijkbare manier gaan opstellen (sociale normen). Zie nader Ellickson 1991.

43      De achterliggende gedachte van de competitieve procedure voor de rechter is dat als partijen de
belangen van de client maximaal verdedigen en de grenzen opzoeken. de rechter uiteindelijk tot
een rechtvaardig beslissing zal (kunnen) komen.

44    Er is nauwelijks. althans beperkt. aandacht voor de toepassing van sociale wetenschappen als
economie. sociologie en psychologie op rechtsproblemen.
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Behalve dat juristen vaak te weinig kennis van onderhandelen hebben. is ook in
het juridische systeem de aandacht op procederen gericht.  In het materiele recht
alsook het procesrecht wordt voornamelijk uitgegaan van de premisse dat een
geschil via een rechtszaak wordt opgelost. Er zijn nauwelijks regels die zien op
de preprocessuele fase, terwijl daar de meeste juridische geschillen worden
afgedaan. Ook de politiek, de rechtswetenschap en de spelers in het veld hebben
nog relatiefweinig aandacht voor het preprocessuele schikkingsproces. Het gevolg
is dat er nauwelijks sprake is van sturing in de schikkingsfase en dat de onderwer-
pen die in de praktijk veel knelpunten opleveren niet op de wetenschappelijke
en politieke agenda's terechtkomen. 45

2.3.4 Beperkt leereffect schaderegeling vanwege particulier karakter

Ook het beperkte leereffect van de schaderegeling voor de professioneel
betrokkenen kan een verklaring opleveren. De rechtsnormen geven de beslissings-
ruimte aan en elke partij kan besluiten om naar de rechter te stappen als de
schikkingsonderhandelingen niet naar wens gaan. Verder zijn de onderhandelingen
echter gevrijwaard van invloeden van buitenaf. De schaderegeling is geen openbaar

46

proces.

Het gesloten karakter brengt mee dat de schaderegeling op dossierniveau
maar een beperkt leereffect heeft. Partijen kunnen niet. althans moeilijk, worden
aangesproken op hun onderhandelingsgedrag. Er is geen evaluerend moment, zoals
(theoretisch) in een procedure, waar de recliter een bepaalde opstelling van een
partij kan bespreken en eventueel zelfs belonen ofbestraffen. Bovendien kunnen
de schaderegelende partijen ook niet zien, hoe andere professionals het in andere
zaken doen. Zij kunnen derhalve niet van zichzelf, maar ook niet van anderen leren.

Vanwege dit particuliere karakter is het ook lastig om op macroniveau
verbeteringen door te voeren. Het is immers voor de buitenwereld niet waarneem-
baar wat er zich tijdens de onderhandelingen afspeelt. Daardoor zijn er weinig
(empirische) gegevens over het verloop van het schaderegelingsproces voorhanden.
Dit heeft als gevolg dat het voor de overheid, de wetenschap en de letselschade-
branche niet eenvoudig is om op macroniveau de schikkingspatronen en de zich
voordoende knelpunten bloot te leggen. Daardoor is het ook lastig om passende
en structurele oplossingen voor de schaderegelingsproblematiek aan te dragen.
Men weet bijvoorbeeld niet precies hoeveel er in bepaalde letselschadegevallen

45 Opgernerkt dient te worden dat de weinige zaken die bij de rechter terechtkornen soms wel belangrijke
zaken met een groot uitstralingseffect zijn (precedentwerking). De private schikkingsonderhandeling-
en worden immers gevoerd in de schaduw van het recht en de procedure. Zie hoofdstuk 2. paragraaf
3.1.  Maar er zijn relatief weinig precedenten. Rechtszaken gaan bovendien vaak over relatieve
uitzonderingssituaties. Ook is er zel fs na het ontstaan van een (bruikbaar) precedent vaak nog een
zekere onderhandelingsruimte over.

46 Zie hoofdstuk 2. paragraaf 2.3.
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wordt uitgekeerd voor bepaalde schadeposten of wat in bepaalde gevallen
doorgaans als percentage eigen schuld wordt aangenomen. Dit weerhoudt de
letselschadebranche van het nemen van actie. Het achterwege blijven van
scherpe(re) normen beinvloedt echter de competitieve basishouding.

2.3.5 Lotiter verdediging bepaalde belangen door professionals

Een andere mogelijke reden voor de keuze voor een competitieve wijze van
onderhandelen is, dat partijen zich soms niet goed kunnen verplaatsen in de
wederpartij. Bij letselschade is er sprake van een meer gepolariseerde juridische
professie dan bij bijvoorbeeld commerciele geschillen, waar een belangenbehartiger
voor iedere partij in iedere zaak kan optreden. Op het terrein van de letselschadeaf-

wikkeling treden belangenbehartigers vaak 6falleen op voor slachtoffers, 6falleen
voor schadeveroorzakers en verzekeraars.47 Dat maakt het voor hen lastiger zich
in de positie van de ander in te leven. Geregeld zullen zij dat ook niet nodig of
zelfs ongewenst vinden. Zij zijn van mening louter het belang van de client te
moeten dienen.

Deze sterke gerichtheid op de belangen van 66n bepaalde partij staat wel

op gespannen voet met de vereiste samenwerking tussen belangenbehartigers om
een zaak efficient en effectief in der minne te kunnen oplossen. Men ziet dit in
de praktijk ook terug. Gelaedeerden en hun belangenbehartigers vertrouwen
verzekeraars niet en vice versa. Dit wantrouwen is van invloed op de wijze waarop
men de schikkingsonderhandelingen aanpakt.

2.4 Verhouding met andere onderhandelingsproblemen

Het hoofdonderhandelingsprobleem bij de schaderegeling is dus dat partijen vaak
kiezen voor een competitieve manier van onderhandelen. In het hiernavolgende
worden een aantal onderhandelingsproblemen behandeld, die wel zelfstandige
betekenis hebben, maar sterk samenhangen met competitief onderhandelen.  Zij
bevorderen competitiefgedrag ofhouden het in stand.4K Het zijn onderhandelings-

problemen die zich vrijwel altijd bij een competitieve onderhandelingsbenadering
voordoen. Deze stoornissen kunnen echter ook een rol spelen als de betrokken
partijen een schadegeval via het harmoniemodel trachten af te doen. Zo kan het
ook bij een afwikkeling via het harmoniemodel voorkomen dat er sprake is van
asymmetrische informatie, partijen een te optimistische kijk op hun positie hebben,
of partijen uitsluitend distributief onderhandelen.

47     Zie in dit verband Verkruisen 2000. p. 67-68.
48     Birke & Fox 1999, p. 20 e.v.
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3           Courdinatieprobleem 2: positioneel onderhandelen

3.1 Probleem: onderhandelen op basis van posities

Een diepgeworteld onderhandelingsprobleem is dat partijen bij de schaderegeling
doorgaans een positionele discussie voeren. Zij focussen zich op stevige, meestal
wederzijds onverenigbare, posities. Partijen zijn dan niet gericht aan het zoeken
naar oplossingen voor de problemen, maar onderhandelen op basis van (on)gelijk
hebben ofkrijgen. Aldus trachten zij een schikking te bereiken, die zoveel mogelijk
de eigen belangen dient.

Kenmerkend voor onderhandelen op basis van posities is dat partijen:
•   beginnen met het innemen van extreme openingsposities. Zij bouwen

wisselgeld in door het aanhouden van een extra ruime marge;
•       vervolgens gaan touwtrekken middels een proces van het doen van lineaire

concessies op deze openingsposities;
• daarbij proberen zo min mogelijk concessies te doen;
• intussen slechts spaarzaam informatie over de zaak verstrekken en de feiten

en informatie zo veel mogelijk de eigen kant opdraaien;
• pressiemiddelen gebruiken;
•    uiteindelijk vaak een resultaat bereiken dat een compromis is tussen de

wederzijdse standpunten.
49

In deze situatie onderhandelen de partijen lineairen eendimensionaal.So Zij zoeken
niet via een dialoog naar consensus, maar benaderen het geschil als het ware
eenzijdig en geisoleerd. Standpunten worden diagonaal tegenover elkaar gesteld.
Vervolgens tracht men daar aan vast te houden.

Als beide partijen zo te werk gaan, staan zij ver uit elkaar en zullen zij moeite
hebben om deze kloof te overbruggen:' Ieder verzamelt bovendien eenzijdig
informatie om zijn posities te onderbouwen. Omdat men in deze loopgravenoorlog
meer bezig is met de verschillen dan met de overeenkomsten, wordt de werkelijk-
heid vaak vertekend, hetgeen het vinden van een oplossing nog meer bemoeilijkt.
Uiteindelijk komen partijen in de praktijk na veel discussieren in de regel toch
tot een compromis, omdat zij beseffen dat zij anders niet buiten rechte tot elkaar
zullen komen. De manier waarop de schaderegeling dan is gegaan, wordt echter
vaak door beide partijen als onbevredigend ervaren. Intussen zijn meestal ook
de beslissingskosten hoog opgelopen.

Bovendien bestaan er dikwijls twij fels over het resultaat. Heeft men op het
laatst niet te veel concessies gedaan? Daarbij is het vraag of de foutkosten niet

49 Vergelijk Williams 1983, p. 48 en Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 21-22.
50 Zie Menkel-Meadow 1984. p.754 e.v.
51      Lax & Sebenius 1986, p. 132 en Fisher. Ury & Patton 1991, p. 5-6.
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te hoog zijn. De uitkomst ligt vaak ergens rondom het midden tussen de eerste
S'

posities. - Dit op basis van concessies bereikte compromis is echter erg afhankelijk
van (a) de gekozen uitgangspunten en (b) de wijze waarop de worsteling tussen

partijen zich vervolgens ontwikkelt.

3.2 Waarom positioneel onderhandelen?

De belangrijkste redenen voor positioneel onderhandelen is dat de onderhandelaars
aan de hand van het innemen van extreme openingsposities de ander willen
misleiden met betrekking tot hun ondergrens.53 Des te minder zij uiteindelijk
hoeven toe te geven op hun extreme openingspositie. des te verder zij van hun

ondergrens vandaan blijven en des te hoger de opbrengst van de schaderegeling.
Veel onderzoek bevestigt dat mensen die extremer inzetten inderdaad vaak betere
resultaten behalen.54

Het ontbreken van een normatief kader geeft ook alle gelegenheid tot het
onderhandelen vanuit extreme posities en bevordert het zelfs.55 Partijen nemen

posities in, daarmee reagerend ofanticiperend op de wederpartij. Dit heeft onder
meer te maken met de vrees om uitgebuit te worden door de ander, waarop ik
hiervoor reeds wees.56 Men begint met het innemen van enigszins overdreven in

plaats van reele standpunten. omdat men verwacht dat ook de wederpartij, gezien
de aanwezige onderhandelingsruimte, niet (meteen) het achterste van de tong zal
laten zien. Een partij presenteert zijn visies daarom min ofmeer aangedikt, teneinde

vervolgens bij het doen van wederzijdse concessies op de eerste standpunten niet
al te veel terrein prijs te hoeven te geven ten opzichte van de wederpartij. Extreme

openingsposities zijn dus een soort van ritueel geworden. Tevens kan men hiermee
solidariteit richting de achterban tonen.

Verder kan ook in dit verband erop worden gewezen dat partijen onderhande-

lingen vaak als een debat voor de rechter voeren. hiertoe aangezet door hun
opleiding en het juridische systeem.57 In een procedure voor de rechter draait het
om het innemen van posities en (on)gelijk hebben en krijgen. Voorts bepaalt het
materiele recht posities. Aangezien de partijen hun schikkingsonderhandelingen
voeren in de schaduw van het recht en de procedure, zijn zij daarom geneigd om
positioneel te onderhandelen. Door de belangenbehartiger van de gelaedeerde wordt
dit geregeld gelegitimeerd als 'opkomen voor de rechten van het slachtoffer',
terwijl de verzekeraar de verdediging van zijn standpunten inkleed als 'het
slachtoffer heeft recht op vergoeding van de geleden schade, niet minder maar

52 Vergelijk Raiffa 1982. p. 66-77.
53 Zie hierover hoofdstuk 2. paragraaf 3.4.1.
54 Zie bijvoorbeeld Genn 1987. p. 46 e.v,
55     Vergelijk Lax & Sebenius 1986, p. 135-136.
56      Paragraaf 2.1.2 en 2.1.3.
57 Zie paragraaf 2.3.3.
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zeker ook niet meer'. Men heeft de neiging om stug vol te houden aan standpunten
omdat men 'principieel gelijk heeft'. Daardoorbinden partijen zich echter zodanig
aan een bepaalde positie (wat zij zeggen dat zij willen), dat zij nalaten goed te
overdenken waarom zij die positie ook al weer innemen, en of zij zo werkelijk
hun belangen bereiken (wat zij werkelijk willen).

4                 CoOrdinatieprobleem 3: uitsluitend distributief onderhandelen

4.1 Probleem: gerichtheid op tegengestelde belangen

Een andere veelvoorkomende onderhandelingsstoornis is uitsluitend distributief
onderhandelen met betrekking tot de inhoudelijke onderwerpen.58 In hoofdstuk
2 is aangegeven dat distributief onderhandelen de onderhandelingsbenadering
is, die wordt gebruikt wordt als partijen trachten de onderhandelingsruimte te
verdelen.59 Wanneer partijen distributief onderhandelen, zijn hun belangen in
conflict. Wat de ene bij deze verdeling wint, verliest de ander. Deze benadering
contrasteert, zoals aangegeven, met integratief onderhandelen. Daarbij kijken
partijen of er naast de tegengestelde belangen wellicht ook gemeenschappelijke
en/of verenigbare belangen zijn, en onderzoeken zij  of er een bij deze belangen
aansluitende oplossing is, die voor beide partijen winst oplevert.

Vaak worden deze benaderingen als onverenigbaar gezien. In de letselschade-
praktijk zien wij dat ook terug. Partijen kiezen bij de inhoudelijke onderhandelingen
doorgaans louter voor de distributieve benadering. In hoofdstuk 2 heb ik
aangegeven dat echterbij veel inhoudelijke onderwerpen de belangen niet compleet
tegengesteld zijn en er wel degelijk integratiefonderhandelingspotentieel aanwezig
is.60 Fisher, Ury en Patton wijzen er in hun beroemde boek 'Getting to Yes' op
dat integratief onderhandelen in de meeste situaties superieur is aan distributief
onderhandelen, zelfs in situaties waarin er iets verdeeld moet worden.61 Zij zijn
ervan overtuigd dat door samen te werken en gerichtheid op belangen bijna altijd
een oplossing gevonden kan worden, die beide partijen winst oplevert in plaats
van slechts dan van hen. In de onderhandelingsliteratuur is wel aangegeven, en
mijn inziens terecht, dat deze voorstelling van zaken enigszins naief is.62 In veel

58     Fisher, Ury & Patton 1991, p. 57 en Bazerman & Neale 1992, p. 16 e.v.
59     Hoofdstuk 2, paragraaf 4.2.1.
60 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.2,2,Vergelijk Raiffa 1982, p. 14, Bazerman & Neale 1992. p. 16 en

Singer  1990, p.  18. Uit Kritzer  1991, p. 22 en 43  volgt dat in de meeste civiele zaken de inzet
financieel vanaard is. In 87% van de schikkingsonderhandelingen overschadeclaims gaathet louter
om geld. Dat lijkt erop te wijzen dat in de huidige situatie weinig van de integratieve mogelijkheden
gebruik wordt gemaakt. Dit komt echter ook door het effect van het gebruik van'contingency fees'
in de Verenigde Staten.

61 Fisher, Ury&Patton 1991. p. 80 en 151-153.
62 Zie bijvoorbeeld White  1984, p. 116-120. Voorts Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000,

p. 26.
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onderhandelingssituaties zullen er (ook) inhoudelijke onderwerpen zijn, waarbij
distributief onderhandelen nodig is.

63

De laatste jaren wordt in de letselschadepraktijk, onder andere binnen het
Nationaal Platform Personenschade (NPP), wel steeds vaker wordt gesproken over
oplossingen die de belangen van beide zijden zouden kunnen dienen. Op
dossierniveau valt daar echter (nog) weinig van terug te zien. De partijen starten

in de praktijk vaak met verdelend onderhandelen en zien dit ook als de enige
mogelijke manier van schaderegelen.64 Zij houden zich primair bezig met vertaling
van de schade in geld. Heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding en zo ja
hoeveel?

4.2 Waarom kiezen partijen bijna altijdvooreen distributieve benadering?

De vraag die rijst, is waarom partijen bij de inhoudelijke onderhandelingen vaak
louter distributief te werk gaan. Een eerste reden is de vooringenomenheid van
de vaste onderhandelingskoek die verdeeld moet gaan worden.65 In de literatuur
over conflictoplossing wordt de term 'framing' gebruikt om aan te geven dat de

wijze waarop mensen een gebeurtenis interpreteren, van grote invloed is op de
wijze waarop zij met een probleem omgaan.66 Partijen kunnen een conflict
interpreteren als een win-win situatie, maar ook in win-verlies termen. Vaak zijn
zij echter geneigd om te veronderstellen dat hun belangen volledig in conflictzijn
met die van de ander. Bijgevolg wordt een schadeclaim geheel via een distributieve
onderhandelingsbenadering afgewikkeld.

Ook versterkt positioneel onderhandelen de nadruk op een distributieve
benadering van inhoudelijke vraagstukken.67 Het 'vechten' naar aanleiding van

ingenomen posities veronderstelt dat wat de ene zijde wint, de andere zijde verliest.

Partijen hebben daardoor geen oog voor eventuele verenigbare belangen en
integratieve oplossingen die daarbij aansluiten, maar louter voor de verdeling van
de tegenstrijdige financiele belangen.

Een andere verklaring is de gerichtheid tijdens de rechtenstudie op procederen.
Partijen beschikken daardoor in de praktijk slechts over basale onderhandelings-
vaardigheden om distributieve vraagstukken aan te kunnen pakken. In het verleden
was dat wellicht voldoende om geschillen op te lossen. Tegenwoordig is er behoefte
aan onderhandelaars die inventief zijn en integratief te werk gaan. Clienten en
de maatschappij zijn veeleisender geworden. Nog steeds is buitengerechtelijke

63        Fisher  1984, p. 120 heeft overigens aangegeven dat hun methode ook niet perfect  is  voor die
onderhandelingssituaties.

64 Vergelijk Raiffa 1982, p. 14.
65     Fisher, Ury & Patton 1991.p. 59
66 Lewicki, Saunders & Minton!999, p. 155.
67 Bij gerichtheid op belangen in plaats van posities kunnen partijen makkelijker mogelijkheden voor

wederzijds voordeel ontdekken.
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afdoening het doel, maar de weg waarlangs een oplossing wordt gevonden, dient
minder beslissings- en foutkosten op te leveren.

Tevens hebben de betrokkenen bij de letselschaderegeling vaak een korte
termijn visie. De schaderegeling wordt opgevat als een eenmalige exercitie waarbij
zoveel winst geboekt moet worden. Daardoor vergeet men dat een bevredigende
en billijke oplossing van het probleem te prefereren is met het oog op de lange
termijn effecten. De onderhandelaar aan de andere zijde van de tafel is ook een
'repeat-player'. die men wellicht in een andere zaak nog tegenkomt. Bovendien
bespreekt het slachtoffer zijn (on)tevredenheid over het optreden van de
schaderegelende partijen en beYnvloedt zo de stroom van potentiele toekomstige
clienten van zowel rechtshulpverleners als verzekeraars.

Tenslotte is een belangrijke reden voor louterdistributiefonderhandelen dat
partijen in de huidige situatie wel oog hebben voor het resultaat van de schaderege-
ling, maar niet voor de kosten die ontstaan. Die worden veelal als onvermijdelijk
gezien. Als de schaderegelende partijen meer aandacht daarvoor zouden hebben,
zouden zij eerder inzien dat distributiefonderhandelen dikwijls gepaard gaat met
hoge beslissingskosten en zouden zij wellicht vaker proberen een onderhandelings-
onderwerp integratief te benaderen.

5           CoOrdinatieprobleem 4: overmatig optimisme bij partijen

5.1. Ferkeerde inschatting onderhandelingsposities

Ook te veel optimisme bij partijen kan een effectieve en efficiente afwikkeling
van een schadeclaim belemmeren. Om te kunnen schikken. moeten partijen
overeenstemming bereiken over een oplossing die voor beide partijen beter is,
in hun optiek, dan te gaan procederen.68 De inschattingen van partijen van de
waarschijnlijke uitkomst van een procedure beYnvloeden de omvang van de
onderhandelingsruimte en de snelheid waarmee partijen tot een schikking kunnen
komen.69

Uiteenlopende opvattingen over hoe de rechter zou beslissen, maken het vaak
moeilijk om buiten rechte (vlot) tot overeenstemming te kunnen komen:' Er zijn
twee verklaringen voor het ontstaan van afwijkende beoordelingen. De eerste is

dat partijen door een gekleurde bril (eigen belangen) naar de zaak kijken en

68     Hay & Spier 1998.
69        Shavell 1982, Hay & Spier 1998 en Daughety 2000, nr. 7400. Zie ook hoofdstuk 2. paragraaf 3.4.2.
70 Partijen hebben in het algemeen moeite om de waarde van schadeclaims in te schatten. Er zijn

verschiliende empirische studies die enorme variaties in percepties van belangenbehartigers van
zowel slachtoffers als verzekeraars laten zien met betrekking tot de kwaliteit van een personenschade-
claim laten zien: Rosenthal  1974, p. 29 en 37, Williams. 1983. p. 5-7 en 110-114 en Hermann  1989.
§ 2.02.
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daardoortot een teoptimistische inschatting van de eigen onderhandelingspositie
komen. Een andere verklaring, die in de volgende paragraaf aan de orde komt,
is de rol van informatie bij het evalueren van de eigen positie en die van de
wederpartij. Onvolledige informatie en een asymmetrische verdeling van informatie
over partijen kunnen leiden tot verkeerde inschattingen. In de praktijk komen beide
oorzaken gesynthetiseerd voor en leiden ertoe dat partijen de zaak vooral eenzijdig
waarderen. 71

5.2 Probleem: een te gekleurde kijk op de zaak

Naast positioneel onderhandelen en louter distributiefonderhandelen kan dus ook
een te optimistische kijk op de eigen rechts- en onderhandelingspositie een vlotte
besluitvorming over inhoudelijke vraagstukken in de weg staan.72 Onderhandelende
partijen dichten zichzelf geregeld betere kansen toe in een procedure dan de
wederpartij doet of een onafhankelijke buitenstaander zou doen.73 Een partij gaat
dan met overspannen verwachtingen de schikkingsonderhandelingen in.

Als beide partijen te optimistisch zijn over het resultaat dat zij in een
rechterlijke procedure denken te kunnen bereiken (BATNA), wordt de ruimte van
potentiele overeenstemming kleiner en zullen de schikkingsonderhandelingen
lastiger verlopen.74 Aangezien het weerstandspunt van de gelaedeerde (laagste
acceptabele schikkingsbedrag) hoger komt te liggen en dat van de verzekeraar
(hoogste acceptabele schikkingsbedrag) lager, zijn partijen minder snel bereid
om met een schikkingsvoorstel van de ander akkoord te gaan.75 Dit wordt nog
versterkt door het feit dat ook hun aspiratiepunten, de schikkingsbedragen waarmee
zij het liefste de onderhandelingstafel verlaten, anders komen te liggen.76 Het een
en ander leidt tot overvragen en onderbieden.77 En omdat partijen hun eigen,
veronderstelde objectieve visie op de zaak ontwikkelen, zien zij andersom de
standpunten en argumenten van de wederpartij sneller als onredelijk en onrecht-

71 Zie Babcock & Loewenstein 1997, p. 109-126 en Farmer &Pecorino 2002.
72      Cooter & Ulen 2000. p. 391.
73 Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p 159-160 en Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000,

p. 29. Zie ook Bazerman & Neate 1992. p. 56 e.v. Loewenstein e.a. 1993, p. 135-159. Kahneman
& Tversky 1995. p. 45-60. Babcock & Loewenstein. 1997, p. 109 en Birke & Fox 1999, p. 1-57.
In de rechtseconomische literatuurheeft dit ook veel aandacht gekregen: Friedman 1969, p. 67-100.
Landes 1971, p. 61, Gould 1973, p. 279, Priest 1985, p. 215, Posner 1973, p. 399, Priest & Klein
1984, p. 1 en Ramseyer & Nakazato 1989, p. 263.

74      Cooter & Ulen 2000, p. 391 en 401. Optimisme zorgt er voor dat de verwachte netto opbrengst
van een procedure toeneemt voor het slachtoffer en het verwachte verlies van de verzekeraar komt
lager te liggen. Zie hoofdstuk 2. paragraaf 3.4.3.

75 Vergelijk Bazerman & Neale 1992, p. 59.
76       Zie ook hoofdstuk 2. paragraaf 3.4.4.
77    Dit zou men wellicht vanuit tactische overwegingen toch al gedaan zou hebben (positioneel

onderhandelen). maar dit gebeurt dan nu nog extremer.
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vaardig.78 Optimisme bevordert zodoende strategisch gedrag en wakkert competitie
tussen partijen aan.

79

De invloed van optimisme zal toenemen, naarmate het belang van de zaak

groter wordt. Wanneer bijvoorbeeld (de belangenbehartiger van) een slachtoffer
denkt veel te kunnen winnen in een procedure, worden de schikkingsonderhande-
lingen lastiger dan wanneer hij verwacht bij de rechter slechts een bescheiden
bedrag aan schadevergoeding te kunnen verkrijgen.80 Overigens geeft het hoge

percentage schikkingen in letselschadezaken er wel blijk van dat de verschillende
percepties van de proceskansen en de omvang van de schadevergoeding
(uiteindelijk) ook niet zo ver van elkaar vandaan liggen dat er helemaal geen
onderhandelingsruimte is, ofschoon dat in het begin van de schaderegeling wel
het geval kan zijn.

81

Overigens kan de aanwezigheid van belangenbehartigers de invloed van
optimisme terugbrengen. Zij zijn immers juridisch deskundigen en zouden de

rechtsposities objectiever en realistischer moeten kunnen vaststellen. Ofschoon
dit dikwijls het geval zal zijn, is een belangenbehartiger vaak ook geneigd om
enigszins optimistisch naar de zaak te kijken.82 Hij benadert de schadeclaim immers
met name vanuithetperspectief van de client, die hem heeft ingeschakeld om zijn
belangen te maximaliseren.83 Dat advocaten en andere onderhandelaars vaak niet

geheel objectief en realistisch naar de zaak kijken, komt uit diverse (empirische)
onderzoeken naar voren.  Advocaten zouden in civiele geschillen hun eigen kansen

met gemiddeld 11 procent overschatten. Voorts blijkt uit onderzoek dat overleg
tussen een belangenbehartiger en zijn achterban (nevenonderhandelingsarena)
optimisme soms zelfs nog meer aanwakkert. K5

5.3 Waarom zijn partijen te optimistisch over hun rechtspositie?

De neiging om te optimistisch te zijn wordt weI verklaard vanuit de verschillende
psychologische baten daarvan, onder meer dat mensen zich dan beter voelen. 86

Ook functioneert optimisme als een beschermingsmiddel tegen slechte schikkings-

78     Babcock e.a. 1995. p. 1337-1343. Zie ook Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 158-159.
79 Zie Cooter, Marks & Mnookin 1982, p. 225 en Goodpaster 1993, p. 299-360.
80        Hay & Spier 1998
81        Zo ook Evans 2000. p. 432.
82 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.2 en 5.3.
83 Zie Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p. 158-159 en Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller

2000. p. 66-68. Pessimistisch en ook realistisch ingestelde belangenbehartigers prijzen zich
uiteindelijk uit de markt. Clienten willen een optimistische belangenbehartiger.

84 Zie bijvoorbeeld Malsch  ! 997, p. 524 en Ten Kate & Van Koppen  1997. p. 50. Zo ook Babcock
& Loewenstein 1997, p. 116-117, Waldfogel 1998. p 451-476. Lewicki, Saunders & Minton 1999,
p. 160 e.v.. en Farmer. Pecorino & Stango 2000.

85 Zie hierover Mnookin & Ross 1995, p. 18 en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p 159-159 en
160-161. Voorts Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 66-68.

86 Zie bijvoorbeeld Taylor 1989 en Bazerman & Neale 1992. p. 61.
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resultaten. Het feit dat men wil overkomen als een onderhandelaar die zich niet
laat uitbuiten, drijft partijen naar meer optimisme.

Een andere reden voor te veel optimisme is 'framing' van het conflict aan
de hand van de eigen belangen.87 Partijen hebben de neiging om het schadegeval
en de gevolgen te interpreteren op een wijze die voor hen het gunstigst is.** Vaak
denkt men een objectiefen neutraal perspectief op de zaak te hebben, maar creeert
men intussen een subjectieve werkelijkheid. Partijen onthouden geregeld alleen
de voor de eigen positie gunstige feiten, zoeken naar aanvullende informatie die
hun perspectief bevestigt en negeren informatie die hun verwachtingen tegen-
spreekt.119

Partijen krijgen vaak ook de gelegenheid om eenzijdige, optimistische
perspectieven op de schadeclaim te ontwikkelen gezien de ruime onderhandelings-
marges onder de vage normen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
opleveren.*1 In geval van onzekerheid over het recht zijn de meeste mensen geneigd
om die zienswijze te adopteren, die het meest gunstig is voor de eigen belangen.

91

Dit subjectieve perspectief aanvaardt men vervolgens als objectief juist en
rechtvaardig. Fouten bij de individuele besluitvorming kunnen ook ontstaan door
onzekerheid over de feiten.92 Wanneer bijvoorbeeld de toedracht van het ongeval
of de medische causaliteit niet helemaal duidelijk is, kan dit beide zijden kan
aanzetten tot optimisme.

Tevens kan asymmetrische informatie leiden tot optimisme.93 Er is sprake
van een asymmetrische verdeling van informatie over de partijen, als de ene partij
over meer of andere informatie beschikt dan de ander (zie paragraaf 6 hierover).
Vaak is de informatie over de eigen kant van de zaak veel completer dan de
informatie over de positie van de ander. Men maakt de schattingen van de uitkomst
van een rechterlijke procedure op basis van de informatie die men wei heeft en
is geneigd om de belangrijkheid van de ontbrekende informatie te onderschatten. 94

De eenzijdige gerichtheid bij het beoordelen van de kwaliteit van de
schadeclaim zal groter zijn, naarmate iemand meer onervaren is met onderhandelen.
Dit strookt met de veelgehoorde opmerking van professionals uit de letselschade-
branche dat zij geregeld te maken krijgen met slachtoffers die overspannen
verwachtingen hebben over de schadeclaim. Hiervoor heb ik reeds aangegeven
dat echter ook ervaren onderhandelaars dikwijls moeite hebben, zij het waarschijn-

87       Mnookin & Ross 1995. p.  10 en Mnookin. Peppet & Tulume1102000. p.  157. Zie ook Barendrecht
& Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 68 en de daar vermelde literatuur.

88 Vergelijk Babcock e.a. 1995. p. 1337 e.z·.
89 Vergelijk Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 157. Zieook Bazerman & Neale 1992.p. 13 en

60-61.
90 Zie hoofdstuk 2. paragraaf 3.2. Vergelijk Van Koppen & Ten Kate  1997. p. 220.
91 Vergelijk Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 160 e.\·.
92 Zie hoofdstuk 2. paragraaf 3.2.
93      Wilson 1998. p. 115 en Cooter & Ulen 2000. p. 392
94       Mnookin & Ross 1995. p. 17 en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 160.
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lijk minder dan een leek, met het objectief beoordelen van de aansprakelijkheid
en de schade.

Concluderend kan worden vastgesteld dat een te gekleurde kijk op de
onderhandelingspositie vooral aan twee zaken te wijten is. Enerzijds valt het terug
te voeren op het gedrag van partijen zelf. Zij laten zich te veel meeslepen door
hun eigen belangen. Anderzijds verleidt het recht hen daar ook toe. Het is vaak
niet voldoende duidelijk is wat de rechtsposities van partijen zijn.

6                CoOrdinatieprobleem 5: asymmetrische verdeling van informatie

6.1 Probleem: private informatie leidt tot verkeerde inschattingen

Het bestaan van asymmetrische informatie is eveneens een veelvoorkomend
onderhandelingsprobleem.95 Informatie over de feiten en omstandigheden is vaak
niet gelijk verdeeld over partijen. Iedere partij beschikt over bepaalde informatie
over de feitelijke toedracht en de gevolgen van het ongeval, waarover de ander
niet beschikt.96 Het slachtoffer heeft bijvoorbeeld meer informatie over het letsel
en de daaruit volgende schade. Hij weet het beste in welke lichamelijke en
geestelijke toestand hij zich bevindt en wat de weerslag daarvan is op zijn
dagelijkse leven en zijn arbeidsleven. De schadeveroorzaker en diens verzekeraar
beschikken geregeld over meer informatie over de toedracht van het ongeval en

de aansprakelijkheid. De schadeveroorzaker weet immers hoe zorgvuldig hij heeft
gehandeld. 97

Private informatie bernvloedt de verwachtingen van partijen ten aanzien van
de waarschijnlijke uitkomst van een eventuele procedure:8 Aangezien zij beiden
over onvolledige en andere informatie beschikken, komen zij tot afwijkende

schattingen. Daarbij speelt met name het strategisch omgaan met private informatie
een belangrijke rol. De besluitvorming bij de schaderegeling is (gedeeltelijk)
gebaseerd op de informatie die partijen uitwisselen. Het slachtoffer en de
verzekeraar wisselen gegevens uit en bespreken naar aanleiding daarvan welke

consequenties aan het ongeval gekoppeld moeten worden. Daarbij staan partijen
voor een informatiedilemma: Stellen zij zich gesloten ofopen op bij de uitwisseling
van deze feitelijke informatie? Wanneerpartijen vrij(willig) alle private informatie
zouden uitwisselen, zouden zij over dezelfde informatie over het schadegeval
beschikken. Hun schattingen van de uitkomst van een procedure zouden dan niet

95     Bijvoorbeeld P'ng 1983. p 539-550. Bebchuk 1984, p. 404-415. Reinganum & Wilde 1986, p.
557-566. Spier 1992. p 93-108. Kennan & Wilson 1993, p. 45-104. Daughety & Reinganum 1994,
p. 283-298 en Hay 1995. p. 29-62.

96 Vergelijk Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p, 21-22 en Cooter & Ulen 2000, p. 271.
97        Gertner & Miller 1995, p. 90 en Cooler & Ulen 2000, p. 392.
98 Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 110. Zie ook Hay & Spier 1998.

84



Onderhandelingsstoornissen

(zo) ver uit elkaar liggen, zodat wederzijds aanvaardbare schikkingsvoorwaarden
vrij snel gevonden zouden kunnen worden. Hoe minder private informatie, hoe
groter de kans op het vlot bereiken van een acceptabele schikking.

99

Het probleem is echter dat partijen in de praktijk dikwijls niet kiezen voor
100een gesloten uitwisseling van informatie. Een onderhandelaar onthult wel private

informatie die gunstig is voorde eigen onderhandelingspositie. Private informatie
die de onderhandelingspositie nadelig kan bernvioeden, tracht hij niet te
openbaren.'01 Hiermee hoopt hij te bereiken dat de ander zijn positie en standpunten
als realistisch en onontkoombaarziet en daarom sneller met bepaalde schikkings-
voorstellen akkoord zal gaan.

102

Vanuit het oogpunt van efficientie vindt dan niet de meest optimale
behandeling van  de zaak plaats.'" Bovendien zullen de informatiekosten vaak
hoog zijn.'04 Als de schaderegelende partijen informatie achterhouden, beschikken

zij niet over alle relevante informatie om vlot door het besluitvormingsproces heen
te kunnen komen. Zij moeten veel tijd, kosten en moeite steken in het (proberen

105

te) achterhalen van meer informatie over de kwaliteit van de schadeclaim. Daarbij
zoeken partijen vaak ieder voor zich naar nieuwe informatie die het (voor hen)
positieve deel van de private informatie bevestigt ofuitbreidt. Negatieve informatie
wordt genegeerd. In dat kader trachten zij geregeld informatie boven water te halen,

die afwijkend is. Zo gaan zij bijvoorbeeld op naar zoek naar deskundigen met een
perspectiefdat afwijkt van de hoofdopvatting binnen de beroepsgroep. Het vinden

van overeenstemming in der minne wordt met deze dubbele informatieverzameling
nog meer bemoeilijkt.

6.2 Waarom is er een gesloten uitwisseling van private informatie?

De belangrijkste reden voor het selectief, uitwisselen van private informatie is
reeds geven: strategisch overwegingen. Dit wordt gestimuleerd door onderhandelen

op basis van posities. Ook de neiging van partijen om de schaderegeling louter
distributief te benaderen is een factor van invioed. De schaderegelende partijen
trachten voordeel te halen uit de onzekerheid omtrent het recht en de feiten. Aan
de hand van het selectief uitwisselen van private informatie trachten zij het
weerstandspunt van de andere partij te beYnvloeden en de eigen weerstandspunten

99 Zie Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 131. Zie ook Hay & Spier 1998.
100 Mnookin & Kornhauser 1979. p. 972-973.

101 Cooter & Ulen 2000, p. 293.
102 Cooter. Marks & Mnookin 1982. p. 225.
103    Card 1990. p 625-659 en Conlin 1999. p. 289-304. Zie ook Waldfogel 1998. p. 451-476.
104 Zie hierover onder meer Holzhauer & Teijl 1995. p. 89-98. Van Veldhoven & Van Wijck 1997.

p. 123-129. Kerkmeester & Holzhauer 1999. p  14 en Cooter & Ulen 2000. p. 390-398.
105 Kerkmeester & Holzhauer  1999. p.  14.
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en aspiratiepunten verborgen te houden.106 Zij hopen zo grotere winst  bij  de
verdeling van de onderhandelingsruimte te behalen. 107

7           Cotirdinatieprobleem 6: moeizame communicatie

7.1 Probleeni. onvoldoende onderscheiding inhoud en relatie

Tevens kan een moeizame communicatie tussen de pal'tijen, in de zin van
communicatiestoringen en uitingen van negatieve emoties, de schaderegeling
bemoeilijken.'OR De schaderegeling heeft naast een zakelijke kant, de inhoudelijke
discussie over de schadeclaim, ook een relationele kant, namelijk de wijze waarop
de besluitvorming tussen de betrokkenen zich voltrekt. Vaak zijn slachtoffers,
personen werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen en belangenbehartigers zich
te weinig bewust  van het onderscheid tussen inhoud en relatie. '09 Het leidt  er
geregeld toe dat partijen niet goed met elkaar onderhandelen over de inhoud
vanwege negatieve emoties of persoonlijke botsingen.

110

Een goed onderhandelaar richt echter zijn vasthoudendheid op de inhoudelijke
belangen, maar realiseert zich tegelijkertijd dat een sfeer van irritatie en
vijandigheid zijn positie niet zal versterken."' De partijen hebben elkaar immers
nodig om (vlot) tot een schikking te kunnen komen. Bovendien zal het integratieve
onderhandelingspotentieel alleen boven water kunnen komen, of althans de kans
daarop is groter, wanneer het schaderegelingsklimaat goed is. i 12 Negatieve emoties
brengen mee dat partijen geneigd zijn om de situatie als competitiefen distributief
te definieren. 113

7.1 Communicatieproblemen beinvloeden inhoudelijke besluitvornling

Relatie en communicatie zijn nauw met elkaar verbonden. De belangrijkste
communicatieproblemen die leiden tot een slecht schaderegelingsklimaat zijn
niet met elkaar praten, niet goed naar elkaar luisteren en verkeerde interpretatie.
Zo komt het bijvoorbeeld aan het begin van de schaderegeling regelmatig voor
dat partijen weliswaar formeel een boodschap naar de ander communiceren, maar

106 Partijen besteden tijdens de onderhandelingen veel tijd en energie aan het optrekken van een
rookgordijn. Zie hierover De Geest  1994. p.86.

107 Zie Menkel-Meadow 1984, p. 780.
108 Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p 166-167. Vergelijk ook Barendrecht & Van Beukering-

Rosmuller 2000. p. 20-21 en 43.
109 Vergelijk Fisher. Ury & Paton  1991. p. 22. Zieook hoofdstuk 2. paragraaf 4.1.
110 Bazerman & Neale 1992, p. 122-123.

11I Vergelijk Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 47
112 Vergelijk Bazerman & Neale 1992, p. 122 en Lewicki. Saunders & Minton1999. p. 170-171.
113 Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 285.
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zich intussen eigenlijk op de achterban richten. De belangenbehartiger eist
bijvoorbeeld een overdreven hoogbedrag aan schadevergoeding ofeen schaderege-
laar houdt stevig vast aan een eerder ingenomen positie om de achterban de indruk
te geven dat zij zich flink inzetten voor hun belangen. Effectief communiceren
vereist ook actief en zorgvuldig naar elkaar luisteren. Het komt dikwijls voor dat
partijen in plaats van aandachtig te luisteren naar wat de ander nu eigenlijk wil
zeggen, intussen al bezig zij met het nadenken overeen antwoord: 14 Tevens zeggen

of schrijven de schaderegelende partijen geregeld dingen, die door de ander niet
worden geYnterpreteerd zoals zij waren bedoeld.'15 Zeker als partijen boos op elkaar

zijn, is de kans groot dat zij niet goed met elkaar praten, niet goed naar elkaar
luisteren en boodschappen verkeerd interpreteren.

De twee meest voorkomende oorzaken voor communicatieproblemen zijn
scherpe, soms zelfs onsympathieke ofkwetsende, stellingnamen en persoonlijke
aanvallen. Bij de schaderegeling wordt de inhoudelijke boodschap geregeld in
(onnodig) scherpe bewoordingen verpakt.' 16 Daarnaast bedienen de actoren zich
bij de onderhandelingen over de inhoudelijke vraagstukken soms van tactieken
die een aanval op de persoon van de ander inhouden. Men speelt de man en niet
de bal.

Als de schaderegelende partijen elkaar verbaal aanvallen, is de aangevallen
persoon geneigd om defensiefofagressiefte reageren, veel meer (nog) dan wanneer

de wederpartij zijn standpunten zakelijk en neutraal zou presenteren en zich op
het inhoudelijke probleem zou richten. Men zet de hakken in het zand, weigert
te luisteren naar de argumenten van de ander en wil het doen van concessies of
integratieve voorstellen niet meer overwegen. De ander wordt als het ware
afgewezen, als zijnde een onredelijke gesprekspartner, om samen de schadeclaim
af te wikkelen. Negatieve emoties mengen zich dan in een rationele benadering
van het schadegeval en de beslissingskosten worden daardoor hoger.' 17 Partijen
weigeren dan bijvoorbeeld akkoord te gaan met bepaald schikkingsvoorstel, dat
zij bij een goede schaderegelingsklimaat weI aanvaard zouden hebben.

7.3 Hoe ontstaan de communicatiestoornissen?

Wat zijn nu de redenen voor een moeizame communicatie? Een eerste verklaring
is het gebrek aan voldoende onderhandelingskennis- en vaardigheden. Reeds enkele
malen heb ik er op gewezen dat in de juridische wereld in het algemeen en de
letselschadepraktijk in het bijzonder het idee bestaat dat schikkingsonderhandeling-
en een totaal win-verlies karakter hebben. De schaderegelende partijen denken

114 Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 48.
115 Ross 1995. p. 27-33 en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 49.
116 Vergelijk Lewicki. Saunders & Minton1999. p 149-150
117 Vergelijk Bazerman & Neale 1992, p. 122-125 en Cooter & Ulen 2000. p. 89 en 90.
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assertief, dominant, dreigend, arrogant, non-cooperatiefen aanvallend in hun relatie
met de ander te moeten zijn. Een vriendelijke en aardige, of ten minste neutrale
benadering van de wederpartij past niet bij het beeld van de harde onderhandelaar
die de schikkingsonderhandelingen domineert.

Ook te weinigzelfreflectie kan toteen moeizame communicatie leiden. Men
denkt vaak dat men zich niet zo hard in de verhouding met de ander opstelt.
Bovendien is men van mening dat het bij het spel hoort en dat de ander dat ook
wei weet. Andersom trekt men zich de inhoudelijke opstelling van de wederpartij
geregeld (te) persoonlijk aan. Een harde inhoudelijke opstelling wordt al snel als
een aanval op de persoon gezien. Men realiseert zich te weinig dat de ander er
ook naar streeft dat bij de schaderegeling aan zijn belangen tegemoet wordt
gekomen en dat dit meebrengt dat hij zich bij de verdelende onderhandelingen
op een bepaalde manier opstelt.

II8

Partijen hebben dus de neiging om het eigen gedrag toe te schrijven aan de

strategische situatie ('deze opstelling was zakelijk gezien nodig') en het gedrag
van de wederpartij aan zijn persoonlijke karakter ('wat een koppige vent')."' Dit
heeft (mede) te maken met het feit dat men over de eigen strategische overwegingen
beter is geinformeerd. 120 Tevens pleegt men de eigen belangen zwaarder te wegen
en de eigen positie als rechtvaardiger te zien.'2' Verder is men geneigd om zichzelf
als eerlijker. meer te goeder trouw en betrouwbaarder dan de ander tebeschouwen
en te denken dat men zich constructiever opstelt bij de onderhandelingen.122 Ook
is er vaak sprake van een overmatig vijandig stereotype. 123 De communicatie wordt
bemoeilijkt omdat de 'tegenstander' als lastiger en buitensporiger word neergezet
dan hij in werkelijkheid is. 124

Een andere verklaring kan zijn dat partijen te weinig aandacht hebben voor
de emotionele dimensie van een letselschadegeval.125 Natuurlijk ishet slaclitoffer
bezorgd over de schadevergoeding, zeker als de schade in de toekomst doorloopt,
en wordt hij boos wanneer er scherpe stellingen omtrent het ongeval, zijn letsel
en zijn persoon worden ingenomen. De schaderegelaar of schadecorrespondent

118 In de letselschadepraktijk valt dit aan beide kanten terug te zien. De verzekeraar is vaak van mening
dat de belangenbehartiger van het slachtoffer ook weI echt het onderste uit de kan wil halen. De
belangenbehartiger op zijn beurt vindt dat de verzekeraar met ondermaatse voorstellen komt die
het probleem van het slachtoffer miskennen.

119 Dit wordt in de psychologie de fundamentele atributiefout genoemd. zie Veenhoven  1991, p. 92.
Zie ook Lewicki. Saunders & Minton 1999. p.  161 -162 en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000,
P. 49.

120   Zie ook paragraaf 6.
l 2l Zie ook paragraaf 5.3
122 Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller2000, p. 66-67. Zie in dit verbandook Lewicki. Saunders

& Minton 1999. p. 162.
123 Zie Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 153.
124 Vergelijk Keltner& Robinson 1996. p. 103: 'Imagined extremism ...undermines ... negotiations.

Negotiators assume their opponents' interests are hostile and antithetical to their own. commonly
failing to perceive and build negotiations upon shared beliefs. goals. and interests'

125 Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 166-167.
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van de verzekeraar daarentegen zal trachten zijn werk goed te doen. Hij wordt
kwaad als zijn integriteit in twij fel wordt getrokken of(hij denkt dat) de wederpartij
hem probeert een poot uit te draaien en met onrealistische eisen komt. Verder zal

de belangenbehartiger van het slachtoffer geregeld de 'standaard' discussie over

de redelijkheid van zijn kosten in het kader van art. 6:96 BW opvatten als het in
twij fel trekken van zijn inspanningen, of zel fs zijn integriteit.

Een andere reden is dat men vaak te weinig open staat voor de perceptie van
de andere partij. Het verschil in percepties van het geschil kan met name onnodige
problemen opleveren wanneer er sprake is van asymmetrische informatie en te

veel optimisme. Om effectiefte kunnen communiceren, dienen onderhandelaars
te proberen het perspectiefvan de anderte begrijpen (zonder daarmee noodzakelijk
akkoord te gaan). Momenteel komt het geregeld voor dat men onvoldoende
aandacht heeft voor de belangen van de ander, maar simpelweg aan de onderhande-
lingstafel gaat zitten om het eigen belang te maximaliseren.

8           CoOrdinatieprobleem 7: onevenwichtige machtsbalans

8.1 Probleem: ongelijke machtsverdeling

Ook een onevenwichtige machtsbalans kan een onderhandelingsdrempel vormen.

Bij de schikkingsonderhandelingen is geen neutrale derde, zoals een rechter of
arbiter aanwezig, maar hebben het slachtoffer en de verzekeraar zelfde besluitvor-
ming over het schadegeval in handen. 126 De machtsverhouding tussen de partijen
kan daarom van grote invloed zijn op de schaderegeling. 'Macht' kan worden
omschreven als het vermogen om doorslaggevende invloed op het verloop en het
resultaat van de schaderegeling te kunnen uitoefenen. 127

Als de machtsverdeling over de partijen (nagenoeg) gelijk is, is de kans groot
dat de verdeling van de aanwezige onderhandelingsruimte rechtvaardig zal
geschieden. Bij ongelijke onderhandelingsmacht kan echter 66n der partijen de
schaderegeling domineren, hetgeen tot hoge foutkosten kan leiden. 128 Daarbij geldt

hoe groter de onderhandelingsruimte, hoe groter de kans op een onrechtvaardige

126     Zie ook hoofdstuk 2. paragraaf 2.3.
127 Zie Gifford 1985, p. 6, Lax & Sebenius 1986. p 249-250, Ury. Brett& Goldbergl 993, p. 7, Lewicki,

Saunders & Minton 1999, p. 176 en Adler & Silverstein 2000. p. 8. Ofschoon er zeer veel
omschrijvingen van macht in omloop zijn. lijkt het telkens er om te gaan dat een partij het gedrag
van een of meer andere partijen kan beinvloeden.

128   Vergelijk Hay & Spier 1998 en Binmore 1998, p. 78-80.
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oplossing.139 Ook liggen de beslissingskosten vaak hoger bij een ongelijke
machtsverhouding.

130

8.2 Verschil in risico-houding gelaedeerde en verzekeraar

Bij de letselschaderegeling zal de aansprakelijkheidsverzekeraar doorgaans meer
onderhandelingsmacht hebben dan het slachtoffer.13' De mate van onderhandelings-
macht is gerelateerd aan de risico' s die men eventueel bereid is te nemen. Naarmate
een partij afkeriger is van risico's, kan hij bij de schikkingsonderhandelingen
minder goed, impliciet dan wel expliciet, dreigen dat hij het eventueel op een
procedure zal laten aankomen. Risico-aversie kan het schikkingsbedrag onder
dan weI boven het verwachte schadevergoedingsbedrag duwen, afhankelijk van
wie de meest risico-averse partij is.

In veel zaken zal de gelaedeerde met een verhoudingsgewijs lager schikkings-
bedrag genoegen moeten nemen: 32 Letselschadeslachtoffers zijn risico-averser

133   ··    ·   4dan verzekeraars.     Zij ziln one shotters', aangezien zij waarschijnlijk eenmalig
in aanraking komen met hetjuridische systeem en het proces van afwikkelen van
letseischade.'14 Omdat slachtoffers slechts 66n keer hun zaak hebben, zullen zij
dan ook niet snel de kosten en risico's van procederen willen nemen. Dit geldt
zeker als het belang van de zaak beperkt is. Soms zal de drempel naar de rechter
voor een gelaedeerde zelfs zo hoog zijn dat het financieel onmogelijk is om het
conflict voor de rechter uit te vechten. In de termen van de onderhandelingstheorie
heeft het slachtoffer dan een slecht BATNA (alternatief voor schikken).

Een aansprakelijkheidsverzekeraar daarentegen  is een 'repeat player'.  Hij
is bij meerdere letselschadezaken betrokken. Omdat de resultaten in individuele
zaken niet met elkaar in verband staan, kan de verzekeraar in zekere mate aan
risico-spreiding doen. Daarnaast kan een verzekeraar de verliezen (deels)

135

doorberekenen in de verzekeringspremies.136 Dit brengt mee dat een aansprakelijk-
heidsverzekeraar doorgaans neutraler dan de gelaedeerde ten opzichte van de
risico's in een concrete zaak staat. Bijgevolg kan hij geloofwaardiger dreigen met
het alternatief van de rechterlijke procedure.

137

129     Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p.  105.
130     Rubin & Brown 1975, p, 199 en Lewicki, Saunders& Minton 1999. p. 176. Naarmate de ongelijkheid

in macht toeneemt. neemt de kans op het bereiken van overeenstemming af, zie Schelling 1960,
p. 22.

131 Zie Noone 1997, p. 28.

132   Noone 1997, p. 28.
133 Vergelijk De Geest 1991. p. 57 en 429.

134   Cane 1996. p. 347 en Genn 1987, p. 12 en 26. Zie Galanter 1974, p. 95 -160 over 'one shotters'
en repeat players'.

135    Zie in dit verband Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 110.
136   Noone 1997, p. 28.
137    Fenn & Vlachonikolis 1990. p. 43. Zie ook Ross 1970. p. 155.
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8.3 Verschil in deskundigheid. en,aring en jinancifle middelen

Voorts zijn verzekeraars meerervaren met schikkingsonderhandelingen en daardoor

veel vaardiger dan slachtoffers. Repeat players' weten beter op welke momenten138 6

zij wat moeten zeggen, wanneer zij wel en niet concessies moeten doen. en meer
in het algemeen hoe zij de situatie in hun voordeel kunnen manipuleren."4 Naast

meer onderhandelingservaring zal een verzekeraar ook meer kennis van het
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht hebben dan het ondeskundig
slachtoffer. 140

Bovendien beschikt de verzekeraar over meer financiele middelen. Het
gegeven dat hij eenvoudiger deskundigen kan inschakelen en andere financiele
kosten makkelijker kan maken, brengt hem ook in een betere onderhandelingsposi-
tie. 14' Tevens is een lange en dure schaderegeling in het nadeel van het slachtoffer.
Hij heeft al minder financiele middelen, maar daarnaast heeft hij schadevergoeding
op korte termijn nodig, bijvoorbeeld om een andere auto aan te kunnen schaffen
of een hulp in de huishouding te kunnen betalen. De verzekeraar heeft142

daarentegen weinig prikkels om de schadeclaim snel te schikken. 143  Het feit dat
het slachtoffer meer te verliezen heeft bij een trage afwikkeling, zowel in financiele
als emotionele zin, kan hem ook dwingen om akkoord te gaan met een laag
schikkingsbedrag.

144

Overigens kan het slachtoffer zijn onderhandelingspositie wel enigszins
verbeteren door een belangenbehartiger in de arm te nemen. Deze is zelf ook een

145

'repeat player' en brengt daarom kennis en ervaring mee. Hoewel dan op deze
punten meer evenwicht tot stand komt, blijft het punt van het verschil in risico-
houding nog bestaan. Bij de traditionele beloning van de belangenbehartiger op
basis van een uurtarief moet het slachtoffer immers het risico van verlies van de
zaak zelf integraal dragen. En bij kleine en middelgrote schadeclaims is het
inschakelen van een rechtshulpverlener dikwijls niet de moeite waard, zodat het
verschil in kennis en ervaring in veel zaken aanwezig blijft. 146

138 Ross 1970. p. 142 en Noone 1997. p. 28.
139 Zie Binmore e.a. 1991, p. 295-322 voor empirisch bewijs.
140 De verzekeraar heeft meer informatte over het recht en is ook beter in staat om informatie te vergaren

en te presenteren. Hij heeft daarom meer mogelijkheden om het standpunt of de positie van het
slachtofferte bernvioeden dan andersoni. Vergelijk Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 179-181.

141 Cane  1996. p. 348.
142 Weliswaar worden door perrekeraar geregeld voorschotten op de schadevergoeding verstrekt aan

slachtoffers. maar die zullen vaak niet toereikend zijn om alle lopende kosten te kunnen voldoen..
143 Ross 1970. p. 85 en 140. Het feit dat de verzekeraar zijn boeken wil sluiten aan het eind van het

jaar in verband met allerki berekeningen geeft weI een prikkel tot een vlotte schaderegeling.
144 De verzekeraar zai niet snel gaan procederen. Hij hoeft immers niet zo nodig en kan bij de

schaderegeling achterover gaan hangen. Het zal daarom immers in de regel de gelaedeerde zijn
die een procedure opstart. Hij wil immers de verzekeraar bewegen tot het betalen van schadevergoe-
ding en heeft derhalve diens medewerking nodig om deze doelstelling te bereiken.

145 Ross 1970. p. 143 en 195-196.

146    Weterings 1999. p. 42-45. Zie ook Ross 1970. p. 24-25.143 en 166 e.v.
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Overigens kan een belangenbehartiger ook een machtsvoordeel hebben en daarmee
de schaderegeling negatiefbeYnvloeden. Via de schadepost kosten van rechtsbij-
stand kan de belangenbehartiger (oneigenlijke) druk op de schikkingsonderhande-
lingen zetten. De uren die een belangenbehartiger in de zaak steekt, moeten bij
erkenning van aansprakelijkheid (deels) door de verzekeraar vergoed worden (6:96
BW). De verzekeraar draagt dan bij elke discussie zowel de eigen kosten van
behandeling als (een gedeelte van) de kosten van de belangenbehartiger. Dit brengt
mee dat de verzekeraar de tijdsbesteding beperkt zal willen houden:47 De
rechtshulpverlener kan hier handig gebruik van maken om zijn standpunten (met
betrekking tot de andere schadeposten) erdoor te drukken. Dit geldt zeker voor
de kleinere zaken.

8.4 Onevenwichtige machtsbalans bemoeilijkt vaak besluitvorming

Aangezien de verzekeraar de meeste onderhandelingsmacht heeft bij de schaderege-
ling, kan hij in theorie het grootste dee! van de onderhandelingsruimte en soms
zelfs de gehele onderhandelingsruimte naar zich toe trekken.148 Als hij dat in de
praktijk tracht te doen, zal het slachtoffer zich echter geregeld niet zo gemakkelijk
laten'afschepen' met een kleiner deel van de onderhandelingskoek. Hij zal, zeker
bij de ernstigere letselschadegevallen, trachten het onderhandelingsvoordeel van
de verzekeraar te neutraliseren. 149 Competitiefgedrag van de verzekeraar lokt dan
competitief gedrag aan de andere zijde uit. Het slachtoffer blijft dikwijls net zo
lang onderhandelen tot een resultaat wordt bereikt waarmee hij kan leven. Zeker
als een slachtoffer door een rechtshulpverlener wordt bijgestaan, zal worden
getracht het resultaat toch zoveel mogelijk naar het midden van de onderhandelings-
ruimte te manoeuvreren.

De afhankelijkheidsrelatie van de verzekeraar helpt hem daarbij:50 De
verzekeraar kan weliswaar het risico van een procedure makkelijker nemen dan
het slachtoffer, maar ook voor hem blijft het een onaantrekkelijk alternatief
(kostbaar, langdurig en slecht voor zijn reputatie).151 Hij probeert een procedure
als het even kan te vermijden en heeft het slachtoffer nodig om snel en tegen lage
beslissingskosten tot een vergelijk te kunnen komen. Dit betekent dat hij bij de
schaderegeling weer een deel van zijn onderhandelingsvoordeel inlevert. Dit gaat
vooral op als er een belangenbehartiger namens het slachtoffer bij de schaderege-

147      Het feit dat de verzekeraar op elke actie van de belangenbehartiger moet reageren (meer hierover
in het navolgende) en dus ook zijn interne kosten toenemen wanneer er veel wordt gediscussieerd,
versterkt de machtspositie van de belangenbehartiger alleen maar.

148 De verzekeraar zou zel fs kunnen weigeren om te onderhandelen met het slachtoffer. omdat hij niet
zo nodig hoeft.

149 Vergelijk Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 30. Zie ook Lewicki, Saunders & Minton
1999, p. 175.

150 Zie nader hoofdstuk 2. paragraaf 2.4.
151 Zie hoofdstuk 2. paragraaf 3.3.1.
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ling is betrokken. De beslissingskosten lopen dan voor de verzekeraar sneller op.
Behalve dat een belangenbehartiger zich bij de inhoudelijke discussies niet zo
snel opzij zal laten zetten, kunnen de door hem gemaakte kosten via art. 6:96 BW
(deels) voor rekening van de verzekeraar komen.

Bovendien zullen slachtoffers, zeker naarmate het letsel ernstiger is, hun
opstellingbij de schaderegeling dikwijls niet alleen laten bepalen door economische
motieven, maar ook door rechtvaardigheidsmotieven, als genoegdoening en
vergelding (schadeloosstelling voor geleden onrecht).152 Als de verzekeraar zijn
onderhandelingsvoordeel dan tracht uit te spelen, zal de gelaedeerde zich
vasthoudend opstellen. Hij bijt zich in de zaak vast en probeert het onderste uit
de kan te halen. In sommige gevallen zal hij zelfs de onderhandelingen willen
afbreken en een civiele procedure willen starten, ondanks de mogelijke nadelen

153
daarvan.

Het een en ander betekent dat de oplossing vaak toch nog ergens in de richting
van het midden van de onderhandelingsruimte uitkomt. De beslissingskosten zijn
dan echter intussen wel flink opgelopen. Bovendien werkt het inzetten van
machtswapens door de verzekeraar en eventueel de belangenbehartiger van het
slachtoffer polarisatie en escalatie in de hand, wat de beslissingskosten nog verder
kan opdrijven.154 De foutkosten  zijn  in deze situatie wel minder geworden (dan

zij in het ergste geval zouden kunnen zijn) maar kan nog steeds op een (te) hoog
niveau liggen. Het integratieve onderhandelingspotentieel zal vaak niet ontdekt
worden. 155

8.5 Waarom heeft onderhandelings,nacht zo'n  invioed?

De vraag is waarom een onevenwichtige machtsbalans zo'n invloed op (het
verloop) van de onderhandelingen kan hebben. Het verschil in onderhandelings-
macht heeft vooral bij positioneel onderhandelen impact op de schaderegeling.
De partij met de meeste onderhandelingsmacht zal bij dit positiespel in principe
de minste concessies hoeven te doen op zijn eerdere (overdreven) standpunten.
Dit roept echter wel reacties op bij de wederpartij die zich niet graag laat uitbuiten.

Tevens brengt het feit dat er te weinig normen zijn die aan de schaderegeling
richting geven en de rechterlijke procedure een duur, tijdrovend, belastend en
risicovol alternatief is voor schikken, mee dat een onevenwichtig machtsbalans
een rol kan spelen. 1 56 Er is hier sprake van een vicieuze cirkel. De beslissingskosten

152 Vidmar 2000.

153 Van Koppen en Ten Kate 1997. p. 226. Ofschoon de bereidheid om te procederen dan aanwezig
is. zal hij in de praktijk uiteindelijk na enige overpeinzing toch niet zo snel aan beginnen.

154 Vergelijk Lew·icki. Saunders & Minton 1999. p. 176.
155 Lewicki, Saunders & Mintonl 999, p. 176. Rubin & Brown  1975, p. 215-216 rapporteren studies

die uitwijzen dat partijen met gelijke onderhandelingsmacht cooperatiever onderhandelen dan die
met ongelijke onderhandelingsmacht.

156 Vergelijk Gifford 1985. p. 63.
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bij de schaderegeling zijn hoog vanwege een gebrek aan duidelijke normen en
de slechte toegang tot de rechter. Het laatste brengt echter mee dat partijen vrijwel
nooit procederen. Daardoor blijft de ontwikkeling door de rechter van objectieve
normen, die partijen zouden kunnen ondersteunen bij de oplossing van hun geschil
in der minne, achterwege.

9                 Colirdinatieprobleem 8: eigen, afwijkende belangen van belangen-
behartiger

9.1 Probleem: belangenbehartiger beinvioedt onivang onderhandelingspro-

blemen

Tenslotte kan de aanwezigheid van belangenbehartigers het verloop en de afloop
van de schaderegeling bernvloeden. Het slachtoffer neemt geregeld een advocaat
of een andere rechtsbijstandverlener in de arm. De verzekeraar schakelt ook
regelmatig een belangenbehartiger in, bijvoorbeeld een schaderegelingsbureau.

157

De inschakeling van een belangenbehartiger levert extra beslissingskosten op.
Een belangenbehartiger zou daarom naar mijn idee ook besparingen bij de
onderhandelingen moeten opleveren, in het voordeel van beide partijen. Zijn
betrokkenheid dient uiteindelijk een reductie in de som van de totale beslis- en
foutkosten teweeg te brengen.

De aanwezigheid van een belangenbehartiger kan de letselschaderegeling
zowel in positieve als in negatieve zin beinvloeden. 1511 Zeker in geval van ernstig
letsel en omvangrijke schade, kan de inzet van een belangenbehartiger waarde
hebben:59 Naarmate de complexiteit en het belang van de zaak toenemen, wordt
het verschil tussen de boven- en ondergrens van de onderhandelingsruimte groter
en nemen de onderhandelingsproblemen toe. Voor het ondeskundige slachtoffer
is het dan een verstandige zet om een rechtsbijstandverlener in te schakelen. 160

Een belangenbehartiger beschikt immers over juridische deskundigheid en over
meerkennis van en ervaring met de afwikkeling van letselschadegevallen.161 Ook
voor de verzekeraar kan het voordelen hebben om bij de schikkingsonderhandeling-

157     Ook de eigen schadecorrespondent en schaderegelaar zou men als een belangenbehartiger van de
verzekeraar kunnen zien. Zie hoofdstuk 2. paragraaf 6.1.

158 Vergelijk Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 3 en 90-91 en Barendrecht & Van Beukering-
Rosmuller 2000. p. 65 e.v. Zie ook hoofdstuk 2. paragraaf 6.2.

159   Mnookin & Cohen 1999, p, 3-8 en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p. 97 e.v. en p. 127 e.v.
160 Zie Ross 1970, p. 193 e.v.
161 Ross 1970. p. 195 en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 71. Zie ook Rubin & Sander 1988.

p. 395-401. Lax & Sebenius 1991, p. 474-493 en Sharma 1997, p. 758-798.
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en nu een 'repeat player' tegenover zich te hebben. Het kan de kans op een
162

efficiente en effectieve schaderegeling vergroten.
163

Een belangenbehartiger kan vanuit een afstandelijkere positie het probleem
van zijn client definieren, de behoeften en belangen van de client omschrijven
en een daarbij passend plan van aanpak bepalen. 164 Tevens trekt hij de machtsver-
houding wat meer recht, zodat partijen meer als gelijken onderhandelen. Ook kan
hij bijdragen aan een neutralere en beter onderhandelingssfeer. 165 Aangezien hij
ook in de toekomst wellicht nog met de wederpartij te maken krijgt, hecht hij meer
waarde aan een goede relatie. 166 Tevens kan hij informatie beter op waarde schatten
en incorrecte verwachtingen van zijn client bijsturen. 167 Door zijn kennis, ervaring
en afstandelijkere positie is hij ook beter in staat om integratieve oplossingen te
ontwikkelen en kan hij zich beter in de positie van de wederpartij verplaatsen. 168

Tevens kan hij door zijn onderhandelingservaring weten dat positioneel
onderhandelen vaak niet een constructieve afdoeningsmethode is en dat het
achterhouden van te veel private informatie het geschil onnodig kan doen escaleren.

De belangenbehartiger kan echter ook de onderhandelingen belemmeren en
met een verkeerde onderhandelingsinsteek 'enorme' schade toebrengen.169 Dit
zien wij in de praktijk ook wel terug. Slachtoffers hebben vaak een winst-verlies
attitude en hoge aspiraties.170 Zij gebruiken de belangenbehartiger soms als 'hired
gun' om de eigen onderhandelingspositie extra te versterken. 17' Zo wil het
slachtoffer met deze investering de kans op schadevergoeding alsook de omvang
van de eventuele schadevergoeding vergroten. Als de belangenbehartiger het
inderdaad als zijn taak ziet om het economische belang van zijn client, hoe dan
ook, te maximaliseren, zal hij kiezen voor een afwikkeling volgens het conflictmo-

1 172dei. Belangenbehartigers gebruiken dan competitieve onderhandelingstactieken
met mogelijk desastreuze resultaten als gevolg. Partijen lopen vast in hun posities,
de communicatie verloopt vijandig en het integratieve potentieel wordt niet
gevonden.

173

162 In Bedrijfsregeling nr. 15 van het Verbond van Verzekeraars is ook de aanbeveling opgenomen
om een slachtoffer te verwijzen naar een belangenbehartiger.

163    Zie voor een empirische studie die suggereert dat belangenbehartigers de waarschijnlijkheid pan
een schikking vergroten Croson & Mnookin 1997, p. 331-345.

164    Rubin & Sander 1988. p. 395 e.v.
165 Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p. 91.
166   Gifford 1985, p. 86.
167   Vergelijk in dit verband Valley e.a. 1992, p. 220-236.
168 Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 91 en 95.
169 Zie Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 91.
170 Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p.  168.
171 Zie Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 95 en  169-170. Zieook McKersie 1999.
172   Gifford 1985, p. 86.
173    Gilson & Mnookin 1994 en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 95.
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9.2 Belangenbehartiger hee  eigen, soms a»ijkende belangen

De betrokkenheid van een belangenbehartiger kan dus de onderhandelingsproble-
men verkleinen ofvergroten. Als belangenbehartigers geen enkel financieel belang
zouden hebben bij de wijze waarop de schikkingsonderhandelingen verlopen,
zouden zij de onderhandelingsproblemen veelal verkleinen. Een belangenbehartiger
zou dan (vaak) zijn bijzondere kennis en deskundigheid inzetten om het
gemeenschappelijke belang van een efficiente conflictoplossing te maximaliseren.
De kans op een snel, goed en bevredigend schaderegelingsresultaat voor zijn client
en ook de wederpartij zou worden vergroot. De belangenbehartiger zou zijn client,
die vaakblind is voorhet gemeenschappelijkebelang, behoeden voordenegatieve
effecten van een competitieve en op maximalisatie van het eigen belang gerichte
opstelling.

Het probleem is echter dat een belangenbehartiger niet geheel onafhankelijk
is. maar zelf ook economische belangen heeft bij de onderhandelingen over een
schadeclaim, zoals winstmaximalisatie en reputatie, die soms afwijken van die
van zijn client.174 Er is sprake van wat in de (rechts)economie een 'principal-agent'
relatie wordt genoemd. 175 Zowel de rechtsbijstandverlener als zijn client streven
naar maximalisatie van hun eigen belang en dat kan zijn weerslag hebben op de
onderhandelingen over het schadegeval. De rechtsbijstandverlener wordt, althans
economisch gezien, geprikkeld om zich bij de schaderegeling op een manier op
te stellen die hem zoveel mogelijk winst (honorarium minus kosten) oplevert gezien
zijn tijdsbesteding. Zijn client daarentegen zal het beste uit zijn met een zo goed
mogelijk schikkingsresultaat tegen zo laag mogelijke kosten. 176

9.3 Sturing client wijze van onderhandelen belangenbehartiger is lastig

Hetbelangenconflict tussen de belangenbehartiger en zijn client kan de onderhan-
delingsproblemen vergroten (meer competitie).177 De client heeft echter moeite
om het gedrag van zijn belangenbehartigerbij de onderhandelingen waar te nemen
en bijgevolg te controleren. 178 Hij neemt een belangenbehartiger in de arm in de
hoop dat daarmee de schaderegeling beter verloopt, maar intussen is hij, ten minste

174 Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 74-75.
175 De principal-agent terminologie is afkomstig  van  Ross  1973,  p.  134-139. De nadien  over dit

onderwerp verschenenen literatuur is overvloedig. Een kleine greep: Baird, Gertner& Picker 1994.
p.  117. De Geest  1994, p. 76-77 en Bierman & Fernandez 1998. p. 245. Zie voor een introductie
tot de literatuur over dit onderwerp Stiglitz 1987, p 966-972. Zie voor een overzicht Sappington
1991. p. 45-66 en  Pauwels & Roodhooft  1994. p.  131.

176     Barendrecht & Weterings 2000a. p. 436-437. Zie ook Mnookin, Peppet & Tulume1102000, p. 75-76.
177     Gilson & Mnookin 1994, p 509-566 en Kagan 1994, p.  1-62. Zie in dit verband ook Ross  1970,

p. 83.
178 Zie Mnookin. Peppet & Tulumello 2000, p. 76.78-79.80-8 len met name 85.
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tot op zekere hoogte, afhankelijk van de opstelling en strategie van de belangenbe-
hartiger. 179

Niet alleen de gelaedeerde loopt hier vanwege zijn achterstand in kennis en
ervaring tegenaan.180 Ook de verzekeraar heeft een 'monitoring' probleem.
Belangenbehartigers van de verzekeraar, zoals schaderegelaars, brengen een groot
deel van hun tijd bij dan wel met derden (het slachtoffer en zijn belangenbehartiger)
door. Daarmee legt de verzekeraar eveneens de zaak en de wijze waarop daarmee
wordt omgegaan geheel in handen van de belangenbehartiger. 181 Deze stelt zich
misschien wel onnodig competitiefop in de onderhandelingen met (de belangenbe-
hartiger van) het slachtoffer. 182 Andersom kan het ook zo zijn dat zijn (wijze van)
betrokkenheid bij de schaderegeling de gelaedeerde meer helpt dan de verzekeraar.

9.4 Financiele belangen alsook andere redenenprikkelen belangenbeharti-

ger tot schaderegeling volgens conjlictmodel

Het slachtoffer en de verzekeraar hebben het gemeenschappelijke belang van
oplossing van het conflict tegen lage beslissingskosten en foutkosten. De
belangenbehartiger handelt echter niet altijd naar dit gemeenschappelijke belang.
De vraag is wat de oorzaken daarvan zijn.

Een belangrijke verklaring is dat een belangenbehartiger in de huidige situatie
meestal wordt gehonoreerd op basis van het aantal uren dat hij aan de zaak heeft
besteed. Hij wordt daarmee in principe niet gestimuleerd om efficient te werken,
wat overigens niet wil zeggen dat hij dat ook ten alle tijde niet doet. 183 Vanuit een
economische invalshoek geldt: hoe meer uren hij besteedt aan de schaderegeling,
hoe beter het voor hem is.184 Dat is bij de belangenbehartiger van het slachtoffer
zeker het geval als de aansprakelijkheid is erkend en hij op basis van art. 6:96
BW zijn kosten (grotendeels) vergoed krijgt door de verzekeraar. Het belang bij
veel uren brengt ook mee dat de rechtsbijstandverlener geen prikkel heeft om snel
en effectiefte werken. Hij heeft in principe geen belang bij een vlotte schaderege-
ling. 185

Hierdoor wordt de belangenbehartiger niet gestimuleerd om zich cooperatief
op te stellen bij de onderhandelingen, een neutraal en realistisch beeld van het
geschil op te bouwen (met zijn client), private informatie uit te wisselen,
integratieve oplossingen te exploreren en voor te stellen, alsook oog te hebben
voor een goede schaderegelingssfeer. Integendeel, hij wordt (onbewust) geprikkeld

179    Gilson & Mnookin 1994, p. 509 e.v.
180 Vergelijk Sharma 1997. p. 758 e.v.
181 Zie Ross 1970, p. 56-59.
182 Vergelijk Parks & Conlon 1995, p. 821-838.
183 Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p. 83-84.
184 Vergelijk Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 67.
185 Barendrecht & Weterings 200Oa, p. 439.
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tot een afwikkeling van de schadeclaim via het conflictmodel.186 Hoe meer
competitie tussen de partijen, hoe groter zijn opbrengst. Wel is er enigszins
tegengewicht vanuit een lange termijn perspectief. 11,7 Met het oog op toekomstige
klandizie zal hij zich een goede reputatie willen verwerven.188 Ook zullen niet-
economische prikkels, zoals pro fessionele waarden en altruYsme, de economische
prikkels om veel uren te investeren en te kiezen voor een competitieve onderhande-

lingsopstelling afzwakken. 189

Behalve dat zijn financiele belang de belangenbehartiger prikkelt om voor
een afwikkeling via het conflictmodel te kiezen, is het ook de methode waarmee
hij heeft geleerd geschillen te lij f te gaan (zie paragraaf2.3.3). Veel onderhande-
laars kennen simpelweg geen andere methode dan onvoorwaardelijk vechten voor
het belang van de client en zijn van mening dat dit ook hun taak is. Bovendien
wordt een dergelijke opstelling geregeld ook verwacht door de client.

Intussen beYnvloedt de opstelling van de belangenbehartiger ook de opstelling
van de wederpartij:w Er is sprake van een actie-reactie effect. Wanneer de 66n
veel tijd in de zaak steekt, wordt de ander gedwongen om dat ook te doen. Deze
moet immers reageren op hetgeen waar de ander mee  voor de dag komt.'w  Het
wordt dan voor (de belangenbehartiger aan de zijde van) de wederpartij ook lastig
om nog effectief en efficient te onderhandelen.

10            Conclusie

In het voorgaande heb ik een achttal coordinatieproblemen besproken, die naar
mijn idee de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van beslissingskosten en
foutkosten bij de letselschaderegeling vormen. Wanneer de schaderegelende
partijen op dossierniveau en/of de letselschadebranche en andere partijen op
beleidsniveau streven naar een meer efficiente, effectieve en harmonieuze
afdoening buiten rechte van conflicten over letselschadegevallen. zullen zij zich
bewust moeten zijn van deze onderhandelingsobstakels en moeten trachten deze
zoveel mogelijk te vermijden dan wel zo goed mogelijk daarmee om te gaan. In
de volgende hoofdstukken bouw ik voort op dit hoofdstuk en ga ik in op mogelijke

186 Gilson & Mnookin 1994.

187     Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 68-69.
188 Mnookin, Peppet & Tulumel 10 2000, p. 81-82. Zoook Barendrecht & Weterings 200Oa, p. 437-438.

Reputatie vormt een tegenwicht. maar vaak niet voldoende. Het is vaaklastig om te beoordelen
in hoeverre een onderhandelingsresultaat aan deinspanningen van de belangenbehartiger is te danken.

189 De meeste belangenbehartigers zullen hardwerkend en oprecht zijn. Zij doen hun best om de zaak
van hun client zo goed mogelijk door het juridische systeem te loodsen. Maar het is de vraag of
zij dat altijd even (bewust) efficient doen. Sommigen zullen te reel hun best doen en te veel kosten
maken in verhouding tot het belang van de zaak.

190    Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 71.
191 Zie Barendrecht & Weterings 20()Oa, p. 441-442 en p. 443.
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oplossingen voor de besproken barriares voor een efficiente en effectieve oplossing
van een geschil.

In hoofdstuk 4 geef ik de doelstellingen van mogelijke oplossingen aan en
geef ik enkele voorbeelden van oplossingen. Daarna ga ik in de hoofdstukken 5
en 6 op twee concrete onderwerpen uitgebreider in: inhoudelijke en procedurele

normering van de letselschaderegeling respectievelijkgeschiloplossing doorderden.
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Verkenning van mogelijke oplossingen voor de
onderhandelingsproblemen

1            Inleiding

1.1 Doelstellingen van mogelijke oplossingen

In het vorige hoofdstuk heb ik de acht belangrijkste onderhandelingsproblemen,
ook wel aangeduid als coordinatieproblemen, benoemd die beslissingskosten en
foutkosten bij de schaderegeling veroorzaken. Uit de diagnose van de acht
onderhandelingsproblemen kunnen de doelstellingen van mogelijke oplossingen
worden afgeleid.'  Deze doelstellingen zijn achtereenvolgens:
•     Een coOperatieve, probleemoplossende basishouding van partijen.
•      Aandacht voor gemeenschappelijke en verenigbare belangen.
•     Aandacht voor het integratieve onderhandelingspotentieel.
•          Voorkomen van een te optimistische kijk op de eigen onderhandelingspositie.
·       Een open en gezamenlijk proces van informatie-uitwisseling en -vergaring.
•     Een goede communicatie tussen partijen.

Een evenwichtigere machtsverhouding tussen partijen en het beperken van
gebruik van onderhandelingsmacht.

• Betere afstemming van de belangen van belangenbehartiger, client en
wederpartij met betrekking tot de wijze van afdoening van de schadeclaim.

Indien de letselschadebranche, de wetgever, de rechter en/of de wetenschap
oplossingen formuleren teneinde de kwaliteit van de schaderegeling te verbeteren,
is het gewenst dat zij nagaan of deze oplossingen tot de genoemde doelen kunnen
leiden. Ook de onderhandelende partijen doen er goed aan om tijdens de individuele

schaderegeling te bezien ofzij onderhandelen op een wijze die in overeenstemming
is met deze doelstellingen.

Hierna zal ik bij wijze van voorbeeld, zo men wil voorzet, enige mogelijke
oplossingen aangeven. Deze opsomming is zeker niet limitatief. Bovendien wordt

1 Wanneer biJ medische klachten de diagnose van de arts is dat een patient een verstopping in zi.In
darmen heeft. is het logische doel het verhelpen van de verstopping en gaat de arts oplossingen
bedenken die de verstopping kunnen wegnemen. Hier gaat een zelfde redenering op. Wanneer men.
zoals ik, van mening is dat het hoofdprobleem bij de schaderegeling wordt gevormd door een
competitieve en opportunistische wijze van onderhandelen. is het noodzakelijkoplossingen te zoeken
die leiden tot een coOperatieve en probleemoplossende onderhandelingsinsteek.
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elke oplossing vrij beknopt behandeld en wordt aan de relevante literatuur (zeer)
beperkt aandacht geschonken. Het betreft hier louter een korte 'tour d'horizon'.
Een tweetal mogelijke oplossingen, normering en conflictoplossing door derden,
zal ik in de volgende twee hoofdstukken wel uitgebreider behandelen.

In paragraaf2 schets ik enige oplossingen, althans oplossingsrichtingen, die
op macro-niveau door de letselschadebranche, de wetgever, de rechter en/of de
wetenschap (verder) ontwikkeld kunnen worden. In paragraaf 3 geef ik enkele
mogelijkheden op partij-niveau aan. Het gaat hier niet om adviezen ofaanbeveling-
en aan de betrokkenen hoe te onderhandelen (b.v. 'heb aandacht voor de
verenigbare belangen' of'zorg voor een constructief schaderegelingsklimaat'),
maar het betreft oplossingen met een structureler en/of algemener karakter.

1.2 Verantwoording aanpak en gemaakte keuzes

Het louter behandelen van oplossingen voor de in het voorgaande hoofdstuk
benoemde en besproken coordinatieproblemen houdt op zich al een selectie in.
Maar aangezien het hiervoor naar mijn mening om de belangrijkste onderhande-
lingsproblemen ging, zal het hier in beginsel om relevante oplossingen gaan.

Verder geef ik binnen dit kader slechts enkele voorbeelden van mogelijke
oplossingen. Er zullen zeker ook andere oplossingen mogelijk zijn. Teneinde te
verzekeren dat de genoemde oplossingen wel een relevante bijdrage zouden kunnen
leveren aan de kwaliteit van de schaderegeling, heb ik steeds getoetst aan het
criterium van het terugbrengen van beslissings- en foutkosten. Daarbij heb ik
gebruik gemaakt van de (empirische) gegevens die ik heb verkregen bij mijn
eerdere studie naar de praktijk van afwikkeling van letselschadeclaims en de kennis
die ik heb opgedaan door gesprekken met praktijkdeskundigen en lezing van
algemene literatuur over personenschade: Verder heb ik bij het selecteren van
de voorbeelden gebruik gemaakt van dezelfde algemene en multidisciplinaire
literatuur over onderhandelen, besluitvorming en conflictoplossing als waaruit
ik in hoofdstuk 3 de coordinatieproblemen en hun achtergronden heb gedestilleerd
en geselecteerd.

2       Weterings 1999.
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2 Mogelijke oplossingen op macro-niveau

2.1 Meer inhoudelijke en procedurele normen

Objectieve normen kunnen bijdragen aan een minder competitieve schaderegeling.
Zij vereenvoudigen en verduidelijken immers het onderhandelingsproces: De
lijnen van mogelijke overeenstemming en het proces waarlangs men probeert tot
overeenstemming te komen, worden op voorhand duidelijker. Procedurele normen
geven onder meer aan welke termijnen partijen in acht moeten nemen. Tijdslimie-
ten, al dan niet dwingend, kunnen stimuleren tot een coOperatieve houding in de
zin dat partijen een rigide en ontwijkende opstelling en het herhalen van
standpunten eerder achterwege zullen laten. Men zal eerder met oplossingen voor
de problemen (moeten) komen: Inhoudelijke normen geven aan beide partijen
aan wat 'rechtvaardige' oplossingen zijn en maken het voor partijen lastiger om
hele afwijkende posities in te nemen. De onderhandelingsruimte wordt kleiner
en/of duidelijker. 5

Behalve dat de besluitvorming over de verdeling van de tegengestelde
belangen met minder discussies zal verlopen, zullen de schaderegelende partijen
ook minder snel geneigd zijn om zich louter op de tegengestelde financiele
belangen te richten en eerder aandacht hebben voor eventuele verenigbare belangen
en het gemeenschappelijke belang van een efficiente en effectieve geschiloplossing.

Voorts kunnen normen bijdragen aan hetbeperken van overmatig optimisme
als obstakel voor een vlotte en bevredigende schaderegeling. Slachtoffers,
verzekeraars en hun belangenbehartigers onderhandelen, zoals reeds meerdere
malen is aangegeven, in de schaduw van het recht en de procedure.6 Wanneer er
meer en/of scherpere normen zijn, wordt het eenvoudiger voor partijen om te
anticiperen op de beslissing van de rechter in het concrete geval en daarmee ook
om de onderhandelingsruimte en hun onderhandelingsposities vast te stellen.

Er zal ook sprake zijn van meer 'equality of settling powers', aangezien
(rechts)normen bij juridische onderhandelingen een belangrijke machtsbron
vormen: Inhoudelijke normen kunnen meebrengen dat partijen minder ruimte
hebben om machtsmiddelen en informatievoordelen aan te wenden teneinde het
resultaat te beinvloeden.8 Bovendien kunnen slachtoffers, wanneer zij niet worden
bijgestaan door een belangenbehartiger, schikkingsvoorstellen van de verzekeraar

3 Vergelijk Kritzer 1991, p. 61 en 73 , Fisher, Ury & Patton 1991. p. 81 e.v. en Mnookin, Peppet
& Tulumello 2000. p. 266-269. Zie ook Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 27 en
35-36.

4 Vergelijk Rubin & Brown 1975, p. 123.
5          Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p.  121-122.
6           Zie met name hoofdstuk 2. paragraaf 3.
7        Kritzer 1991, p. 63 en Adler & Silverstein 2000, p. 29.
8       Zie Vranken & Weterings 2000, p. 55.
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beter evalueren.9 Procedurele normen, met name deadlines, kunnen partijen ook
prikkelen om het uitspelen van machtsvoordelen achterwege te laten. Over het
algemeen hebben verzekeraars veel minder te verliezen bij vertragingen in de
schadeafwikkeling dan slachtoffers. Procedurele normen kunnen hier verandering
in brengen, zeker wanneer zoals in Frankrijk op overschrijding van termijnen
sancties worden gezet.

10

1.1 Onderhandelingsregels (gedragscode)

Tevens zouden onderhandelingsregels kunnen stimuleren tot een afwikkeling
volgens het harmoniemodel. "De bij de schaderegeling betrokken partijen kunnen
varieren van zeer ervaren en deskundige onderhandelaars tot mensen met geen
enkele onderhandelingservaring: 2 Tevens is er, onder andere door het gebrek aan
voldoende inhoudelijke en procedurele normen, veel ruimte voor het gebruiken
van persoonlijke onderhandelingsstrategieen. Sommigen zullen zich richten op
het op een efficiente en effectieve wijze afdoen van het gezamenlijke probleem,
waar anderen de schaderegeling ingaan met het doel zoveel mogelijk van de
onderhandelingsruimte naar zich toe te trekken.

Het opstellen van normen van redelijk en billijk onderhandelingsgedrag kan
helpen om het verschil in onderhandelingsstrategieen en onderhandelingsvaardighe-
den bij de afwikkeling van letselschadeclaims terug te brengen. Dergelijke regels
maken duidelijker wat voor soort gedrag wordt verwacht en welke acties
onacceptabel zijn. 13 Partijen kunnen elkaar daarop ook aanspreken. Dit kan
cooperatie bij de schaderegeling stimuleren en opportunisme ontmoedigen.14 Deze
normen zouden hun beslag kunnen krijgen in een gedrags- en/ofberoepscode voor
de letselschadesector. De invloed op de schaderegeling zal zeker aanwezig zijn
wanneer deze onderhandelingsregels worden ondersteund door reputatie-effecten
en wanneer de verschillende belangengroeperingen zich inspannen om hun leden
de normen te laten internaliseren. I 5

9      Vergelijk Ogus & Veljanovski 1984. p. 188.
10        In de Franse wet Badinteris(ondermeer) opgenomen dat de verzekeraarbinnen een bepaalde termijn

een aanbod tot schadevergoeding moet doen. Doet de verzekeraar dat niet, dan wordt als sanctie
de wettelijke rente over de achterstallige vergoeding verdubbeld. Wanneer de rechter achterafvaststelt
dat het aanbod te laag was. kan hij de verzekeraar als boete opleggen dat een geldbedrag in het
waarborgfonds wordt gestort . Zie Tzankova & Weterings 2003. p. 40-41. Opgemerkt dient wei
te worden dat dit systeem is gecombineerd met een i·ergaande risico-aansprakelijkheid.

11     Vergelijk Lewicki, Saunders & Minton 1999. p. 256.
12      De meer ervaren partij zal dan geprikkeld worden om te trachten via een competitieve opstelling

het grootste deel van de onderhandelingsruimte naar zich toe te trekken. Vergelijk Gifford  1995,
p. 83.

13        Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p.  118-
14 Vergelijk Lowenthal 1982. p. 99 en Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 86 en 319.
15 Vergelijk Cooter & Eisenberg 2001. p.  1717 e.v. Zie in dit verband ook hoofdstuk 5. paragraaf

2.7 en paragraaf 4.11.
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2.3 Betere toegankelijke rechtsgang en meer voorspelbaarheid rechterlijke

beslissing

Voorts zullen slachtoffers en verzekeraars naarmate zij sneller en goedkoper een
rechterlijke beslissing kunnen verkrijgen en/of er sprake is van een grotere
voorspelbaarheid van rechterlijke uitspraken, meer geprikkeld worden om samen

te werken teneinde de schadeclaim vlot en bevredigend in der minne op te lossen.

Het gemeenschappelijke doel van het vermijden van een civiele procedure wordt

dringender en een machtsstrijd zullen daarom zij eerder achterwege laten. 16

Op dit moment is de drempel naar de civiele rechter hoog (kostbaar en
langdurig) en daarmee zijn de prikkels op de schaderegelende partijen om zich
coOperatief op te stellen bij de schikkingsonderhandelingen ook niet optimaal. 17

Procederen vormt eigenlijk geen goed alternatief (BATNA) voor onderhandelen.
De civiele procedure dient daarom zo ingekleed te worden dat partijen relatief
snel en tegen relatief lage kosten een uitspraak kunnen verkrijgen.18 Het opzetten
van een apart traject voor zaken met een beperkt financieel belang, zoals in
Engeland ('small claims track' en 'fast track'), lijkt in dit verband wenselijk:9

Men hoeft overigens niet te vrezen dat bij verbetering van de toegankelijkheid
van de civiele rechter procederen een dusdanig aantrekkelijk alternatief wordt

dat partijen niet meer gaan onderhandelen maar massaal meteen naar de rechter
gaan. 20 Procederen zal (gemiddeld) altijd duurder en tijdrovender zijn dan
onderhandelen en ook het risico van verlies blijft aanwezig. Bovendien ontbreken
in een procedure de mogelijkheden om integratieve oplossingen te vinden die aan
beider belangen recht doen. Het wordt echter wel een dreigender alternatiefvoor
stroef verlopende schikkingsonderhandelingen.

Behalve een betere toegankelijkheid kan ook een betere voorspelbaarheid
van het resultaat van een eventuele rechterlijke procedure eraan bijdragen dat
procederen een werkelijker en daarmee dreigender alternatiefvoor onderhandelen
wordt. Een snellere, eenvoudigere en goedkopere civiele procedure brengt
weliswaar mee dat de partijen meer geprikkeld zullen worden om te proberen het
schadegeval op vlotte en bevredigende wijze buiten rechte afte doen. Het dichterbij

brengen van de schaduw van de rechterlijke procedure leidt echter nog niet tot
(veel) minder onzekerheid over de eventuele beslissing van de rechter en dus tot

16 Een betere toegankelijkheid van de rechter kan onder meer zorgen voor een evenwichtigere
machtsbalans. Naarmate de partijen reelere alternatieven vooronderhandelen (BATNA's) hebben,

hebben zij meer macht bij de schaderegeling. Zie Fisher, Ury & Patton  1991. p.  101 en  105, Ury
1993, p. 22 en Lewicki, Saunders & Minton 1999, p.9,75.207. 433-444. Zie ook Pinkley, Neale

& Bennett 1994, p. 97-116. Voorts Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 105 en 156.
17 Zie nader hoofdstuk 2, paragraaf 3.3 en hoofdstuk 6. paragraaf 2.1 over de nadelen van de civiele

procedure.
18 Vergelijk Hammerstein 2000. p. 66 e.v.
19 Zie hierover Vranken 1 999. p. 58-59. Zie in deze context Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller

2000. p. 156-157.
20 Vergelijk Schirmeister 1996, p. 475, nt. 161.
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een kleinere en/of duidelijkere onderhandelingsruimte.21 Daarom dient ook de
voorspelbaarheid van rechterlijke uitspraken vergroot te worden. De partijen
hebben dan meer referentiepunten hebben bij de schaderegeling, waardoor de kans
op een cooperatieve afwikkeling nog meer toeneemt. Tevens kan dit voorkomen
dat de druk op de rechterlijke macht te veel toeneemt.

Rechters kunnen daaraan bijdragen door in die zaken die wel bij hen
terechtkomen, zich niet louter te concentreren op het beslechten van het concreet
voorgelegde geschil maar in hun uitspraak ook rekening te houden met toekomstige
gevallen, bijvoorbeeld door de reclitspraktijk richtlijnen te geven voor de afdoening

'.
van vergelijkbare zaken.-- Ook het opstellen van normen door de wetgever en/of
de letselschadebranche (zelfregulering) kan de voorspelbaarheid vergroten. De
kans is immers redelijk groot dat de rechter zich bij deze normen zal aansluiten.

2.4 Een rechtsgang die meer in relatie staat tot de preprocessuele

onderhandelingsfase

Behalve een betere toegankelijkheid van de rechter en een betere voorspelbaarheid
van zijn uitspraken kan ook het meer laten aansluiten van de civiele procedure
op de preprocessuele schikkingsfase het verloop van de schaderegeling beinvioeden
en oplossingsgericht onderhandelen bevorderen. 23

Zo kunnen bijvoorbeeld de regels van proceskostenveroordeling invloed
hebben op de schikkingsbereidheid.24 In Nederland luidt de hoofdregel van
proceskostenveroordeling dat de verliezer'alle' proceskosten betaalt. Aldus worden
partijen ontmoedigd om al te snel te gaan procederen en tegelijkertijd geprikkeld
om zelf te trachten buiten rechte een oplossing te vinden. Bij de huidige regels
van proceskostenveroordeling wordt echter alleen gekeken naar wat er in de
procedure voor de rechter is gebeurd. De rechter zou echter meer een relatie kunnen
leggen tussen de veroordeling in de kosten van de procedure en het gedrag van
partijen tijdens de pre-processuele onderhandelingen. Dit gebeurt nu ook, naar
het zich laat aanzien met redelijk succes, in Engeland sinds de hervorming van
het civiele procesrecht onder leiding van Lord Woolf.25 In Engeland werkt men
in principe ook met een 'loser pays' regel, maar kan de partij die de procedure
wint, toch door de rechter in de proceskosten veroordeeld worden wanneer zij
zich bij de schikkingsonderhandelingen zich bijvoorbeeld niet aan bepaalde

21           Althans niet wanneer er niet veel meer geprocedeerd wordt en jurisprudentie tot stand wordt gebracht,
wat hoogstwaarschijnlijk niet zal gebeuren aangezien erenerzijds meerprikkelszijn om te schikken
en anderzijds de civiele procedure een verhoudingsgewijs duur en risicovol alternatief zal blijven.

22     Zie in deze context de verschillende bijdragen in Giesen & Vranken 2003.
23 Vergelijk Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 36-37 en 147 e.v.
24      Holzhauer & Teijl 1995. p. 239 en Teijl & Holzhauer 1997, p. 319 e.v.
25 Zie Tzankova 2001, p. 4 en Tzankova & Weterings 2003, p. 23-24.
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termijnen heeft gehouden.26 Overigens staan dan de rechter ook andere sancties
ter beschikking, zoals verhoging, verlaging ofniet vergoeden van gevorderde rente
en integrale vergoeding van de werkelijke kosten van rechtsbijstand.27 Het een
en ander zou wel betekenen dat er in Nederland eerst procedurele normen opgesteld
dienen te worden die zien op de pre-processuele schikkingsfase.

In Engeland kunnen naast het onderhandelinggedrag van partijen tevens de
door partijen gedane schikkingsvoorstellen doorwerken in de civiele procedure
(Part 36 Civil Procedure Rules).28 Ook in de Verenigde Staten is een vergelijkbare
regeling in het burgerlijk procesrecht opgenomen: de 'offers ofcompromise' regel
(Rule 68, Federal Rules ofCivil Procedure).29 Deze regelingen beogen potentiele
eisers en gedaagden te prikkelen om redelijke schikkingsvoorstellen aan elkaar
te doen en hen te stimuleren in stroef verlopende zaken alsnog een schikking tot
stand te brengen.

Onder de Amerikaanse regeling kan degene die zich tegen de schadeclaim
verdedigt, zijn wederpartij tien dagen voor de start van een procedure een
schikkingsvoorstel doen. Laten wij bij wijze van voorbeeld aannemen dat de
verzekeraar een aanbod van 25.000 euro doet. Wanneer dit schikkingsvoorstel
niet binnen die tien dagen wordt geaccepteerd door de gelaedeerde, wordt het als
bewijs in de procedure meegenomen. In de Verenigde Staten draagt iedere partij
in principe zijn eigen proceskosten, maar wanneer 'rule 68' van toepassing is,
kan dat anders uitpakken. Als het uiteindelijk door de rechter vastgestelde bedrag
niet gunstiger uitvalt voor de eiser (slachtoffer), dan moet deze alle kosten van
de procedure dragen.30 Valt de schadevergoeding weI hoger uit, dan betaalt de
wederpartij alle proceskosten. De verzekeraar wordt geprikkeld om een zo
realistisch mogelijk schikkingsaanbod te doen. De gelaedeerde wordt geprikkeld
om een realistisch bod te accepteren.

Bij de Engelse regeling is het wapen wederzijds en naar mijn idee daarom
aantrekkelijker. Hier kan zowel de potentiele eiser als de potentiele gedaagde een
schikkingsvoorstel   doen   aan de wederpartij. Dit voorstel wordt vervolgens
'gedeponeerd' bij de rechtbank.31 Wanneer de partij die het aanbod niet heeft
geaccepteerd, in de rechterlijke procedure geen (beduidend) beter resultaat boekt,
kan de rechter verschillende sancties verbinden aan het niet accepteren van een
redelijk schikkingsvoorstel. Hij kan besluiten dat de werkelijke advocaatkosten

26     Die in het zogenaamde 'Preaction Protocol for Personal Injury' zijn opgenomen. Zie Tzankova
& Weterings 2003. p. 15 e.v.

27 Zie Vranken 1999. p. 63.
28 Zie Vranken  1999. p. 64-65 en Tzankova & Weterings 2003. p. 27-30.
29     Teply 1992. p. 75-76. Zie hierover ook Anderson 1994, p. 225-246. Anderson & Rowe 1995, p

519-545 en Bebchuk & C'hang 1999. p 489-513.
30 Zie Teijl & Holzhauer 1997, p. 319.
31       Het schikkingsvoorstel dient te worden gedaan ten minste 21 dagen voordat een procedure wordt

gestart. Zie Tzankova & Weterings 2003, p. 28 (nt. 55) en p. 95.
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van de wederpartij betaalt dienen te worden. Ook kan hij een hogere dan wel lagere

schadevergoeding toewijzen.

2.5 Meer aandacht voor probleemoplossend onderhandelen in dejuridische

(postdoctorale) opleiding

Meer aandacht in de opleiding van de professionele spelers op het letselschadeter-
rein voor de onderhandelingstheorie en onderhandelingsvaardigheden kan ook
een afwikkeling van schadeclaims volgens het harmoniemodel bevorderen.

Diegenen die beroepsmatig bij de schaderegeling zijn betrokken, zoals rechtsbij-
standverleners en schaderegelaars, beschikken thans geregeld niet over de
effectieve onderhandelingsvaardigheden, of hebben daar althans geen formele
training in gehad. Zij onderhandelen vaak op basis van intunie.32 Conflictoplossing
wordt gezien als een 'doe-het-zelf' activiteit. Men leert onderhandelen door het
in de praktijk te doen. Vaak vertaalt zich dat echter in een afdoening volgens het
conflictmodel. Bovendien profiteert men niet van de wetenschappelijke kennis
op dit terrein en van de praktische ervaring van anderen die in het verleden met

soortgelijke dilemma's geworsteld hebben.
Wanneer partijen meerkennis opdoen over onderhandelen en getraind worden

in onderhandelingsvaardigheden, zijn zij waarschijnlijk beter in staat om geschillen
op een effectieve en constructieve manier op te lossen. Zij zien beter in wat de
effecten van de eigen onderhandelingsstrategie zijn en de kosten en baten zijn
van een competitieve respectievelijk probleemoplossende wijze van onderhandelen.

Daardoor zullen zich eerder realiseren dat de kans op lage beslissingskosten en
foutkosten het grootst is bij een cooperatieve onderhandelingsbenadering.
Bovendien zullen zij ook leren om beter met een competitieve opstelling van de
wederpartij om te gaan.

Het is daarom gewenst dat in het curriculum van de juridisch opleiding naast

de traditionele vakken over materieel recht en procesrecht plaats wordt ingeruimd
voor een verplicht doctoraal vak 'onderhandelen en alternatieve geschiloplossing:33

In het vak (burgerlijk) procesrecht zou ook aandacht aan onderhandelen en ADR
besteed kunnen worden, zodat het contrast met de traditionele wijze van

geschiloplossing meteen duidelijk wordt. Gezien het belang van onderhandelen

in de rechtspraktijk zou echter een apart vak daarnaast de voorkeur verdienen.
Niet alleen in de juridische opleiding kan (meer) aandacht besteed worden

aan onderhandelen. Ook in de fase daarna kunnen de verschillende beroepsorgani-
saties, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten, de Vereniging van Letselschade

32     Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 33.
33     Menkel-Meadow 1993. p, 1995. Zie in dit verband ook Mnookin, Peppet & Tulumello 2000, p,

320-321.
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Advocaten en het Verbond van Verzekeraars, in hun postdoctorale opleidingen
(meer) cursussen over probleemoplossend onderhandelen verwerken. 34

2.6 Informatieplicht en hulpplicht ver.ekeraars

Het leggen van een informatieplicht op verzekeraars door de wetgever, de rechter,
ofde verzekeraars zelf(zelfregulering) kan ertoe leiden dat de machtsbalans meer
in evenwicht komt.35 Tevens kan het bijdragen aan een beter schaderegelingsklimaat
en meer in het algemeen aan een cooperatievere schaderegeling.

In het contractenrecht wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er sprake
is van gelijkheid tussen partijen.36 Twee rationele partijen onderhandelen met elkaar
vanuit min ofmeer gelijke posities:7 Daarbij hebben zij in beginsel geen bijzondere
verplichtingen tegenover elkaar en ieder handelt in zijn of haar eigen belang.
Slechts in geval van speciale relaties, zoals bij ouder-kind, advocaat-client, arts-
patient, werkgever-werknemer, verhuurder-huurder en de andere bijzondere
overeenkomsten in boek 7 en 7A BW, is er reden om aan de zwakkere contractant
tegemoet te komen en in te grijpen in de contractsvrijheid.38 Bij deze bijzondere
verhoudingen is er steeds sprake van een ongelijke machtsverhouding tussen de
contracterende partijen, waarbij het risico bestaat van 'misbruik' daarvan door
de sterkere partij terwij 1 de zwakkere partij in zekere  mate moet vertrouwen  op
de machtigere partij.

Naar mijn mening is er bij de schaderegeling ook sprake van een dergelijke,
speciale relatie.39 Er is sprake van een behoorlijk ongelijke onderhandelingsmacht
tussen de verzekeraar en het slachtoffer. Bovendien kan de gelaedeerde in
tegenstelling toteen normale contractuele setting, zoals bijvoorbeeldde koop van
een auto ofde afname van een dienst, niet eenvoudig de onderhandelingen afbreken
en op zoek gaan naar een andere onderhandelingspartner. Het slachtoffer is als
het ware tot die ene verzekeraar veroordeeld.40 Gezien deze factoren, dient er op

34 Daarmee wordt enerzijds de huidige generatie juristen-onderhandelaars de basiskennis met betrekking
tot probleemoplossend onderhandelen meegegeven en anderzijds de aankomende generatie een
verdieping van de tijdens de (rechten)studie opgedane kennis geboden.

35      Dit is in Frankrijk ook gebeurd, zie Tzankova & Weterings 2003, p. 43.
36       Tjittes  ! 994. p.  13 .
37 Enige machtsongelijkheid. die kan leiden tot een overeenkomst die een partij bevoordeelt, wordt

in dit model in het algemeen op de koop toegenomen. Slechts vanneer de machtsongelijkheid de
vorm van 'schandalig' gedrag als misbruik van omstandigheden. bedrog. en bedreiging (de
wilsgebreken uit art. 3:44 BW ) aanneemt. wordt door het contractenrecht opgetreden en het beginsel
van contractsvrijheid terzilde gezet.

38     Zie in deze context Hondius 1999. p. 387-393.
39        De schaderegeling valt wei iswaar in de afrondende fase. als partijen tot een schikking zijn gekomen.

onder de algemene regeling van de vaststellingsovereenkomst. Dit ziet echter niet op de
precontractuele schikkingsonderhandelingen. wat nu juist de belangrijkste fase van de schaderegeling
is. Een afzonderlijke regeling in boek 7 voor de schaderegeling of elders in de wet is niet per se
nodig. Wei is het leggen van een informatie- en hulpplicht op de verzekeraar door de rechter of
de letselschadebranche ze If (zelfregulering) gewenst.

40 Zie hoofdstuk 2. paragraaf 2.3.
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de verzekeraar een informatieplicht komen te liggen, als er thans al geen sprake

is van pre-contractuele informatieplicht.41 Daarbij speelt ook een rol dat de
verzekeraar vanwege zijn professionele ervaring en kennis informatie eenvoudiger
en tegen lagere kosten kan verkrijgen.42 Het slachtoffer heeft deze informatie nodig

om goed zijn keuzes te kunnen maken bij de besluitvorming over het schadegeval.
43

De informatieplicht van de verzekeraar kan zich bijvoorbeeld uiten in het
toesturen van een informatiefolder over het verloop van de schaderegeling, een
soort informatie-vragenformulier en een checklist voor gelaedeerden. Naast de

informatiepliclit heeft de verzekeraar naar mijn idee ook een hulp- ofbegeleidings-
plicht. althans dient hij deze te hebben. Hier vallen zaken onder als de eerste

opvang van het slachtoffer en de begeleiding van het slachtofferbij de schaderege-
ling.44

3 Mogelijke oplossingen op partij-niveau

3. J Ook andere beloningsmethoden hanteren dan de urendeclaratie

De wijze van honorering van de belangenbehartiger is van invloed op de wijze
waarop hij zich opstelt tijdens de schikkingsonderhandelingen met de wederpartij.
In de letselschadepraktijk wordt voornamelijk met het urendeclaratiesysteem
gewerkt door belangenbehartigers.45 Het zou naar mijn idee een goede zaak zijn
wanneer er meer ervaring wordt opgedaan met andere beloningsvormen. Een andere

methode dan het traditionele urendeclaratiesysteem brengt wellicht meer ofandere

prikkels mee voorde belangenbehartiger om zich cooperatiefen probleemoplossend
op te stellen tijdens de schaderegeling. 46

Theoretisch gezien heeft elk beloningssysteem heeft naast bepaalde voordelen

ook nadelen. Bij het meest gebruikte beloningssysteem, de urendeclaratie, is de
beloning verbonden aan de door de belangenbehartiger geleverde inspanning. In
hoofdstuk 3 heb ik aangegeven dat de belangenbehartiger dan wordt geprikkeld

41        Vranken & Weterings 2000, p. 5 5 en 5 9. in HR 1 5 november 1957, NJ 1958,67 C Baris-Riezenkamp)
is het principe eigenlijk al aangegeven: 'dat immers partijen door in onderhandeling te treden over
het sluiten van een overeenkomst. tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw
beheerste. rechtsverhouding. medebrengende dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door
de gerechtvaardige belangen  van de wederpartij'.  Ook  bij de schaderegeling  is er sprake  van
precontractuele onderhandelingen en daardoor van een rechtsverhouding tussen het slachtoffer en
de r'erzekeraar die wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid, zie Peeperkorn  1994. p. 62
e.v. en Tromp  1998. p. 58. Op grond hiervan rust mijns inziens reeds een in formatieplicht op de
verzekeraar.

42 Vergelijk Barendrecht & Van den Akker  1999. p.  18 en De Boeck 2000, p. 445.
43 Vergelijk Mackaay 1980, p. 107 en Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 14.
44      Vranken & Weterings 2000, p. 59. Zie ook hoofdstuk 5. paragraaf 7.
45          Slechts in zaken waarin een rechtsbijstandverzekeraar en een aansprakelijkheidsverzekeraar tegenover

elkaar staan. wordt een vaste prijsafspraak gebruikt.
46      Zie in deze context Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 83-85.
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om veel uren te maken. Een competitieve en langdurige afwikkeling is, economisch
gezien, niet in zijn nadeel.47 Hij wordt niet al te zeer gestimuleerd om na te denken
over het afwikkelen van de schadeclaim tegen lage beslissingskosten. Honorering
op basis van gewerkte uren heeft echter als positieve kant dat wanneer de
belangenbehartigerwdl kiest voor een probleemoplossende onderhandelingsinsteek,
hij integratief onderhandelen, dat soms behoorlijk tijdsintensief zal zijn, niet uit
de weg hoeft te gaan. 48

Bij 'no cure, no pay' in combinatie met een'contingency fee' afspraak heeft
de belangenbehartiger een direct belang bij de uitkomst van de zaak. Hij krijgt
een percentage van de opbrengst bij winst en niets bij verlies. Dit brengt mee dat
hij een belang heeft om effectief te werken.49 Ook wordt hij geprikkeld om de
zaak efficient af te wikkelen.50 Er wordt wel beweerd dat 'no cure, no pay' meer
stimuleert tot competitiefonderhandelen dan het uurtarief, omdat de belangenbehar-
tiger een deel van de opbrengst krijgt.51 Mijn inziens brengt de gerichtheid op het
resultaat, in plaats van op inspanningen, juist mee dat hij meer wordt aangezet
om zich cooperatief op te stellen bij de schaderegeling. De belangenbehartiger
wordt in beginsel geprikkeld om een zo goede mogelijk resultaat met zo weinig
mogelijk inspanningen te bereiken.

Het probleem is wel dat de belangenbehartiger bij de (hele) kleine schade-
claims wordt gestimuleerd om al te snel een schikking tot stand te brengen.52 Hij
wil weinig tijd in de zaak investeren en snel zijn percentage op te strijken.
Andersom zal hij in de (hele) omvangrijke zaken juist gestimuleerd worden om
het onderste uit de kan te halen. Potentiele oplossingen daarvoor zijn het gebruik
van gedragsregels en het reputatiemechanisme. 53

Een ander nadeel van 'no cure, no pay' is dat de belangenbehartigerniet wordt
geprikkeld om integratiefte onderhandelen:4 De belangenbehartiger krijgt immers
een deel van het resultaat als honorarium, zodat hij gericht zal zijn op het tot stand
brengen van geldelijke oplossingen.

Bij 'no cure, no pay' zal overigens wel de machtsbalans bij de schaderegeling
meer in evenwicht zijn. De belangenbehartiger draagt eventueel de kosten van
een procedure en daarmee wordt procederen een realistischer alternatief.55

47 Vergelijk Barendrecht & Weterings 2000a, p. 439.
48     Kritzer 1991, p. 45-46.
49 Zie Barendrecht & Weterings 200Oa, p. 440.
50     Zie over de prikkels van een contingency fee op de werkzaamheden van de belangenbehartiger

Clermont & Currivan 1978. p. 529 e.v., Danzon 1983, p. 213-224, Rubinfeld & Scotchmer 1993,
p. 343-356, Miceli 1994, p. 211-224, Watts 1994, p. 168-186, Hay 1996, p. 503-533 en Hay 1997,
p. 259-278.

51        Rickman 1994, p. 44.
52     Barendrecht & Weterings 2000a, p. 440.
53     Smith & Cox 1985, p. 167 e.v., Gilson & Mnookin 1994, p. 509 e.v. en Yang 1996, p. 491 e.v.
54       Kritzer 1991. p. 45-46 en Mnookin, Peppet & Tuiumello 2000, p.  118.
55 Zie Bebchuk & Guzman  1996,  p.  53  e.v. Niet alleen het risico van verlies  gaat over  van  de

gelaedeerde naar de belangenbehartiger, maar ook hoeft de gelaedeerde een eventuele procedure
niet (voor) te financieren.
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Slachtoffers kunnen bij 'no cure no pay' (in kansrijke gevallen) makkelijker tot
procederen overgaan en bijgevolg krijgen verzekeraars sterkere prikkels om hun
machtsvoordeel niet uit te spelen bij de schaderegeling. 56

Beide beloningssystemen stimuleren in bepaalde situaties tot een competitieve
wijze van onderhandelen. Maar omdat die situaties lijken te verschillen, kan
waarschijnlijk het beste in bepaalde zaken voor het ene beloningssysteem en in
andere zaken beter voor het andere beloningssysteem worden gekozen. Zo lijkt
vanuit het perspectief van probleemoplossend onderhandelen 'no cure, no pay
de voorkeur te moeten krijgen bij de gemiddelde letselschadeclaims. In de
omvangrijke letselschadezaken valt waarschijnlijk het urendeclaratiesyteem te
prefereren. Zowel 'no cure, no pay' als het urendeclaratiesysteem lijken niet ideaal
voor de behandeling van de kleinere schadeclaims. Werken op basis van een
uurtarief stimuleert hier tot het maken van te veel uren, terwijl  'no cure, no pay
aanzet tot het investeren van te weinig uren. Echter, voor deze categorie kan de
vaste prijsafspraak misschien goede diensten bewijzen.

Een kenmerk van de vaste prijsafspraak is dat de belangenbehartiger in
tegenstelling tot de urendeclaratie een belang heeft bij zo weinig mogelijk uren. 57

De belangenbehartiger schat immers ex ante in hoeveel uren hij ongeveer zal
moeten besteden aan de zaak en komt aan de hand van deze schatting tot zijn prijs.
Wanneer hij vervolgens tijdens de behandeling met zijn werkelijke kosten onder
de vaste vergoeding blijft, maakt hij winst. Hierbij geldt: hoe groter het verschil
tussen werkelijke kosten en de afgesproken vaste prijs, hoe groter zijn opbrengst.

Deze prikkels op de belangenbehartiger leiden er toe dat hij niet voor een
hele competitieve onderhandelingsinsteek zal willen kiezen. Daarbij wordt immers
vaak veel gediscussieerd. Hij zal eerder oplossingsgericht te werk willen gaan
en zo min mogelijk tijd willen steken in onnodige discussies. En omdat hij ook
bij verlies betaald krijgt, zal hij de kleine schadeclaim weliswaar snel en efficient
willen afwikkelen, maarniet elk willekeurig en eventueel beneden de maat liggend
schikkingsvoorstel van de verzekeraar willen accepteren. De vaste prijsafspraak
lijkt met name aangewezen bij de kleine en middelgrote schadeclaims die dikwijls
routinematig worden afgehandeld (b.v. letselschade in het verkeer).

3.2 Alternatieve geschiloplossing (ADR)

Indien de schaderegeling moeizaam verloopt, kan alternatieve geschiloplossing
mogelijk een oplossing vormen.1 Er zullen immers ook wanneer beide partijen
proberen om oplossingsgericht te onderhandelen, altijd geschillen overblijven

56    'No cure. no pay' kan er dus voor zorgen dat procederen als BATNA meer invioed op de
schaderegeling krijgt. ook wanneer de rechterlijke procedure op zich niet toegankelijker wordt
gemaakt.

57 Zie Barendrecht & Weterings 2000a, p. 439-440 en Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 84.
58 Vergelijk Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 127.
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die zich moeilijk laten schikken. Tevens zal het partijen soms gewoonweg niet
lukken om de schadeclaim via het harmoniemodel af te wikkelen. In dat soort
gevallen kunnen partijen de beslissingskosten binnen de perken houden door de
hulp van een derde in te roepen in plaats van zelf door te blijven onderhandelen.
De rechter is vaak geen aantrekkelijke optie voor de onderhandelende partijen,
omdat zij hun geschil op korte termijn en tegen beperkte kosten aan een derde
willen kunnen voorleggen. Alternatieve geschiloplossingsmethoden, zoals
mediation en arbitrage, kunnen dat wel zijn (zie nader hoofdstuk 6).

Met name mediation is aantrekkelijk, omdat het aansluit bij de schikkingson-
derhandelingen door partijen zelf en een cooperatieve houding van partijen kan
bevorderen.59 De mediator stimuleert partijen om zich te focussen op het
gemeenschappelijk belang van lage beslissings- en foutkosten en om een
probleemoplossende benadering te hanteren. Ook kan een mediator de consequen-
ties van het vasthouden aan een competitieve onderhandelingsbenadering
voorspiegelen.

Wanneer partijen moeite hebben om zich van hun posities los te maken, kan
de mediator hen bijstaan om de verschillende belangen en behoeften boven water
te krijgen.60 De (individuele) sessies met partijen geven de mediator inzicht in
de specifieke belangen en behoeften. 6'Aandehand daarvan kan hij partijen helpen
bij of stimuleren tot het zoeken naar mogelijke integratieve oplossingen. 62

Ook kan een mediator ervoor zorg dragen dat de machtsbalans bij de
schaderegeling gunstiger wordt afgesteld door de onervaren of minder machtige
partij meer te helpen dan de andere partij en/of de verzekeraar te wijzen op de
eventuele nadelen van het gebruik maken van zijn machtspositie.63 Hij kan tevens
bewerkstelligen dat persoonlijke botsingen en negatieve emoties minder invloed
hebben op de schaderegeling.64

Verder kan een mediator partijen ondersteunen bij de verdeling van de
tegengestelde economische belangen, zodanig dat de beslissingskosten laag
blijven.65 Bij het tot het een oplossing te brengen van de conflicterende belangen
kunnen ook andere ADR-procedures van dienst zijn. Hier moet met name gedacht
worden aan procedures als arbitrage en'med-arb', waarbij de geschiloplosser een
bindende beslissing geeft. Een alternatieve geschiloplosser kan partijen echter
ook 'louter' helpen een realistisch(er) perspectief op de zaak en de eigen
onderhandelingspositie ontwikkelen. Zo geeft bij een methode als 'early neutral
evaluation' de geschiloplosser de partijen objectieve informatie over de waarde

59 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 4 over mediation.
60     Boulle & Nesic 2001. p. 193.
61     Lax & Sebenius 1986. p. 172-173.
62 Vergelijk Moore 1996. p. 221
63      Menkel-Meadow 1999. p. 19.
64     Vergelijk Lax & Sebenius 1986, p. 173-174.
65 Zie Boulle & Nesic 2001. p. 198.
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van de schadeclaim en verschaft hen daarmee referentiepunten voor de (verdere)
schaderegeling

66

3.3 Aansluiting bij de private reputatie: vaste contactpersonen en conflict-

nianagers

De kans op het ontstaan van onderhandelingsstoomissen bij de schaderegeling
kan ook verkleind worden door aan te sluiten bij de private reputatie van de
onderhandelaars.67 Thans is waarneming door anderen van het onderhandelingsge-

drag van een belangenbehartiger o feen schadebehandelaar van een verzekerings-
maatschappij doorgaans beperkt tot de regeling van 66n schadegeval of enkele

schadegevallen. Wanneer dat wordt veranderd, komt er meer informatie over het
onderhandelingsgedrag (in eerdere situaties) beschikbaar. Men krijgt dan een
belang bij een goede reputatie en wordt daardoor gestimuleerd tot een cooperatieve
opstelling bij de letselschaderegeling

68

Nu zou op verschillende manieren bij de private reputatie van een partij
aangesloten kunnen worden. Edn mogelijkheid is het instellen van vaste

contactpersonen binnen organisaties. Onderhandelaars die elkaar vertrouwen,
bijvoorbeeld omdat zij goede ervaringen met elkaar hebben opgedaan in andere

zaken, zullen minder belemmeringen bij het afdoen van de schadeclaim ondervin-
den.69 Men weet wat de onderhandelingsinsteek van de ander is en is minder bang
dat een cooperatieve strategie uitgebuit zal worden.70 Zij zullen eerder voor een

afdoening via het harmoniemodel (durven) kiezen. Het omgekeerde geldt overigens
ook." Wanneer partijen in het verleden moeizame onderhandelingen hebben

gevoerd, zullen zij meer geneigd zijn om competitief onderhandelingsgedrag te
vertonen.72 Het kan daarom nuttig zijn om personen van beide zijden aan elkaar
te koppelen, die het goed met elkaar kunnen vinden. Advocaat A van kantoor B
vormt dan bijvoorbeeld een vast koppel met schadebehandelaar Y van verzekerings-
maatschappij Z.

Een andere mogelijkheid is het doorschuiven van een zaak naar een
'conf'lictmanager' binnen de organisatie als een actor weigert te onderhandelen

66 Zie nader hoofdstuk 6. paragraaf 7.9.
67 Vergelijk Ellison 1994, p. 567-588.
68 Vergelijk Kandori 2002, p. 1-15. Zie in dit verband ook Mnookin. Peppet & Tulume1102000. p

318.

69 Vergelijk Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 87.
70 Door vaker te onderhandelen ontwikkelen beroepsinatige onderhandelaars een reputatie. Aan de

hand van zijn reputatie geeft een onderhandelaarnaarzijn wederpartij een signaal afmetbetrekking
tot zijn intenties bij de onderhandelingen. Gilson & Mnookin  1994. p. 509 e.v.

71 Lewicki, Saunders & Minton 1999. p. 65-66.
72 Zie O'Conner& Arnold 2001, p. 148-176 en O'Connor& Arnold 2002. Ook Bazerman e.a. 2000.

p. 279-314 wijzen erop dat partijen die het goed met elkaar kunnen vinden eerderprobleemoplossend
onderhandelen en betere resultaten bereiken. Kortom, goede onderhandelingservaringen in het
verleden benlvloeden onderhandelingen in de toekomst op een positieve manier en andersom worden
slechte en·aringen dikwijls ook in toekomstige situaties meegenomen.
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ofde onderhandelingen vastlopen. Deze conflictmanager is een andere, ervaren
persoon binnen de organisatie van de actor. 73

3.4 Robrisseling belangenbehartigers: een gemengde praktijk?

Ook rolwisseling door belangenbehartigers kan stimuleren tot probleemoplossend
onderhandelen. Veel belangenbehartigers houden als grondregel aan dat zij slechts
voor den soort client optreden: 6fhet slachtoffer 6fde verzekeraar. Hun motivering
is doorgaans dat zij onafhankelijk ten opzichte van de andere zijde willen staan.

Wanneer zij nu eens voor slachtoffers dan weer voor verzekeraars optreden, kan
het beeld ontstaan dat zij misschien wel eens zaken al te gemakkelijk met de
wederpartij 'regelen'. Om elke schijn van afhankelijkheid naar hun achterban te
vermijden, kiezen belangenbehartigers vaak voor den type client. 74

Hoewel een dergelijke keuze vanuit het oogpunt van beroepsethiek
prijzenswaardig is, leidt het er wel toe dat deze belangenbehartigers de schadeclaim
altijd vanuit den perspectief benaderen. Belangenbehartigers met een gemengde
praktijk zullen naast het belang van de client ook eerder en duidelijker het
perspectief van de andere partij op de zaak zien. De kans is groter dat zij meer
oog hebben voor het gezamenlijke belang van lage beslissings- en foutkosten,
hetgeen een cooperatieve schaderegeling kan bevorderen. 75

Rolwisseling hoeft echter niet per se de vergaande vorm van een gemengde
beroepspraktijk te hebben. Ook andere wijzen van inleving in de belangen en de
positie van de wederpartij zijn mogelijk. Zo kunnen professionals bijvoorbeeld
bij cursussen tijdens een rollenspel in de schoenen van de ander treden. Tevens
kan het opnemen van een stage aan de andere kant van de letselschadepraktijk
in de opleiding van jonge professionals het inleven in en begrip voor de wederpartij
vergroten.

De eenvoudigste manier is dat een onderhandelaar zich tijdens de schaderege-
ling probeert te verplaatsen in de situatie van de ander.76 Een directeur van een
gerenommeerd schaderegelingsbureau vertrouwde mij in dit verband toe dat hij
zijn medewerkers bijna weketijks meegaf om partijen die bij de schaderegeling
aan de andere kant staan, op een manier te benaderen zoals men zel fook benaderd
zou willen worden (b.v. redelijke schadevergoeding aanbieden).

73        Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 7.2.
74 Zie Verkruisen 2000. p. 67-68.
75 Vergelijk Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 418-419.
76 Vergelijk Lewicki. Saunders & Minton 1999. p. 169-170 en 418-419.
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3.5 Van individuele naar gezamenlijke voorbereiding van besluitvorming

over een letselschadegeval

Gezamenlijk 'case management' kan eveneens een afwikkeling volgens het
harmoniemodel bevorderen.77 In het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven dat

partijen een schadegeval doorgaans eenzijdig, vanuit de eigen positie, en geYsoleerd,
zonder overleg met de ander, benaderen. In de huidige situatie vindt de informatie-
vergaring en de besluitvorming omtrent de gevolgen die aan de gevonden
informatie toegekend moeten worden voor een groot deel individueel plaats. Beide

partijen vergaren op eigen initiatiefen onafhankelijk van elkaar informatie over
de toedracht van het ongeval, over de medische situatie van het slachtoffer en over
de schade. Vervolgens nemen zij individueel een besluit over de gevolgen die
zij aan de gevonden gegevens willen toekennen. Pas daarna treden de partijen
met elkaar in discussie teneinde te bezien ofzij tot gezamenlijke conclusies kunnen
komen. Behalve dat deze dubbele inspanningen veel extra beslissingskosten
opleveren, is een groot nadeel dat partijen zo hun eigen beeld van het geschil
ontwikkelen.

Partijen zouden dit kunnen voorkomen aan de hand van een gezamenlijke
voorbereiding van de besluitvorming over het schadegeval.78 Dit begint met het

gezamenlijk vaststellen en omlijnen van het probleem. De betrokkenen gaan eerst

zorgvuldig analyseren wat in casu de feitelijk en juridische vraagstukken zijn,
welke informatie voorhanden is en welke gegevens nog nodig zijn. Vervolgens
wordt de procedure van behandeling doorgenomen. Men maakt een agenda voor
de verdere afdoening van het schadegeval. Daarbij wordt bekeken of een zekere
taakverdeling mogelijk is en op welke punten samenwerking vereist is. Zo zouden

de partijen een gezamenlijke medisch adviseur kunnen aanstellen en deze medische
informatie laten vergaren en beoordelen namens beide partijen.

3.6 Een deskundigeninstituut

Ook het overlaten van de vergaring van informatie en beoordeling van informatie
aan een onafhankelijke instantie zou kunnen bijdragen aan een snellere en
efficientere besluitvorming over een schadegeval.79 Er zou bijvoorbeeld door de
letselschadebranche een deskundigeninstituut opgericht kunnen worden. Het
slachtoffer en de verzekeraar kunnen dan beslissen om hun zaak deels, bijvoorbeeld
het medische traject, ter afwikkeling aan dit instituut over te dragen:' Bij het

77     Vergelijk in dit verband Lewicki. Saunders & Minton 1999, p. 55-56.343 en 424-425.
78         Behalve dat dit de kans op een onrealistische perspectief op de zaak verkleint, bevordert het ook

een coOperatieve afdoening van de schadeclaim. Vergelijk Michaelsen e.a. 1989. p. 834 e.v.
79 Vergelijk Sleeuw 2001, p. 22 e.v.
80     In Engeland wordt in letselschadezaken bijvoorbeeld geregeld het gehele medische traject door

partijen uitbesteed aan een onafhankelijke 'medical legal reporting agency'

116



Oplossingen voor onderhandelingsproblemen

deskundigeninstituut wordt 66n onafhankelijke medisch adviseur, Hn onafhankelij-
ke schade-expert, 66n onafhankelijke arbeidsdeskundige en/ofedn onafhankelijke
cijfermatige expert op de zaak gezet. De deskundige treedt voor beide partijen
op. Daarbij kan een interne beroepsmogelijkheid of second opinion gecreeerd
worden voor de gevallen waarin den der partijen het met de bevindingen van de
deskundige niet eens is en dat ook gemotiveerd kan onderbouwen.

3.7 Edn belangenbehartiger voor beide partijen

Hierop sluit aan het werken met 66n belangenbehartiger die optreedt voor beide
pal'tijen.8' Dat is in de eerste plaats goedkoper dan twee belangenbehartigers en
kan een oplossing zijn voor de kleinere schadegevallen, waarin het voor het
slachtoffer niet aantrekkelijk is zelf een belangenbehartiger in de arm te nemen.
Bovendien kan het voorkomen dat conflicten onnodig hoop oplopen. Twee
belangenbehartigers zullen vaak geneigd zijn voor hun clienten het onderste uit
de kant te willen haten. Wanneer 66n belangenbehartiger voor beide partijen
optreedt, denkt en acteert hij in gemeenschappelijke belang van lage beslissings-
en foutkosten.82 In feite gaat de belangenbehartiger dan als een mediator te werk.

4                     Afsluitend: twee pijlers voor verbetering kwaliteit letselschaderege-
ling

Vanwege de vage normen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
is er vaak sprake van een grote onderhandelingsruimte. Deze speelruimte wordt
thans dikwijls ingekleurd met een afwikkeling volgens het conflictmodel. De
beslissingskosten zijn dan geregeld hoog. De partijen op het letselschadeterrein
kunnen zelf in belangrijke mate aan verbetering van de kwaliteit van de
letselschaderegeling bijdragen, door bij de onderhandelingen de in paragraaf 1.1.
genoemde punten in gedachten te houden en over te gaan tot een afwikkeling
volgens het harmoniemodel. Er is echter steeds sprake van vrijwilligheid. Dat
betekent dat om tot een structurele kwaliteitsverbetering te kunnen komen, de
wetgever, de rechter en met name de letselschadebranche zelf op macroniveau
actiever zullen moeten (gaan) optreden.

Een dergelijke operatie ter verbetering van de kwaliteit van de letselschadere-
geling zal naar mijn idee uit twee pijlers behoren te bestaan: normering en
conflictoplossing door derden. Deze oplossingen kunnen waarschijnlijk de meeste

besparingen in de beslissingskosten opleveren. Normen verkleinen de onderhande-

lingsruimte en/ofkleuren de aanwezige onderhandelingsruimte meer in. Partijen

81      Zie in dit verband ook Sleeuw 2001. p. 22 e.v.
82 Vergelijk Mnookin, Peppet & Tulumello 2000. p. 312-313.
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zullen dan sneller tot betere beslissingen over een schadegeval kunnen komen.
Indien de schaderegeling dan alsnog moeizaam verloopt in een concrete situatie,
kan het betrekken van een derde bij de zaak meebrengen dat de beslissingskosten
en foutkosten binnen de perken blijven. In de volgende twee hoofdstukken zal
ik uitgebreider op deze onderwerpen ingaan.
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Inhoudelijke en procedurele normering van de letselscha-
deregeling

1           Inleiding

I.I Normen kunnen beslissings- en foutkosten schaderegeling reduceren

Het doel van dit hoofdstuk is het nader analyseren van de praktische en theoretische
aspecten van normering op het terrein van de letselschaderegeling. In de navolgende
paragrafen beschrijf ik waarom en hoe normen het verloop en het resultaat van
de schaderegeling kunnen beinvloeden. Naast het effect van normen op de
schikkingsonderhandelingen, tracht ik ook aan te geven op welke wijzen normen
tot stand kunnen worden gebracht, en wie bij de opstelling betrokken moeten zijn
en waarom.

In deze studie wordt de term normering ruim opgevat, in de zin van het
opstellen van meer en/of scherpere normen ter zake van een bepaald onderwerp
teneinde meer duidelijkheid te scheppen. Dit betekent niet per definitie het in
zekere mate fixeren van schadevergoeding ofhet versimpelen van het proces van
schaderegelen (= standaardisering), zoals sommige auteurs normering lijken te
zien.'

Normen kunnen de coordinatieproblemen bij de schaderegeling reduceren:
De verklaring daarvoor is dat normen, al dan niet neergelegd in juridische regels,
ervoor zorgen dat de onderhandelingsruimte meer vast komt te liggen en kleiner
wordt.3 Bepaalde denkbare (lees: extreme) oplossingen worden uitgesloten.
Daarmee wordt de besluitvorming door de onderhandelende partijen (ofde rechter)
over de verdeling van de tegengestelde belangen gemakkelijker en komen de
beslissingskosten lager te liggen. De opsteller van de norm (de wetgever, de rechter
of de letselschadebranche) heeft reeds op voorhand de argumenten voor en tegen

bepaalde oplossingen en daarmee de afwijkende individuele belangen van partijen
en de gemeenschappelijke belangen gewogen, en daarover vervolgens een
beslissing genomen. Bij de individuele schaderegeling kan dat dan (grotendeels)
achterwege blijven.4

1 Zoals bijvoorbeeld Beer 2000.
2          Zie Fisher, Ury & Patton 1991. p. 81  e.v.
3 Vergelijk Kerkmeester 1989, p. 84 en Young 1991, p. 25 e.v.
4          Barendrecht 1992. p. 75. Barendrecht  1995, p.  168 en Barendrecht  19993. p. 79.
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Goede normen zullen niet alleen de beslissingskosten reduceren, maar in het
algemeen ook tot betere beslissingen bij de schaderegeling leiden (minder
foutkosten). De door de maker van de norm gekozen oplossing, levert voor veel
gevallen een rechtvaardig resultaat op. Voor sommige extreme schadegevallen
zal dat niet het geval zijn. Als de besparing op de beslissingskosten groter is dan
of gelijk is aan de toename in de foutkosten bij deze schadegevallen, kan dat
eventuee! op de koop toe worden genomen. Bovendien kunnen voor deze
uitzonderlijke gevallen afzonderlijke normen ontwikkeld worden. Hiermee is tevens
het criterium voor een goede norm gegeven: de som van de beslissings- en

foutkosten bij de schaderegeling dient af te nemen. Wanneer dat niet het geval
is, levert een norm geen kwaliteitsverbetering op ten opzichte van de huidige
situatie.

Op het letselschadeterrein is er zeker ruimte aanwezig om door middel van
het opstellen van meer en/of scherpere normen de schaderegeling naar een
kwalitatief hoger niveau te brengen: Ik heb dat in de vorige hoofdstukken reeds
naar voren gebracht: Op dit moment zijn er nog betrekkelijk weinig normen,
waardoor er sprake is van een aanmerkelijke vrijheid bij de schikkingsonderhande-
lingen.7 Er zijn met name nog weinig materiele normen die richting geven en
informatie verschaffen aan de onderhandelende partijen met betrekking tot het
vaststellen van schade(vergoeding). Ook zijn er nauwelijks procedurele normen
en omgangsregels (b.v. een gedragscode). De wel aanwezige normen zijn geregeld
niet enorm richtinggevend bij de schaderegeling. Het verdient dan ook aanbeveling
dat beleidsmakers (wetgever, rechter en letselschadebranche) meer en/ofscherpere
normen tot stand brengen, zodat de aanwezige onderhandelingsruimte meer wordt
ingeperkt en ingevuld. Wanneer dat gebeurt, zullen de schaderegelende partijen
norm gecentreerd onderhandelen (onderhandelen rondom de norm) in plaats van
strategisch onderhandelen binnen een aanzienlijke onderhandelingsruimte:

Dat normering van de preprocessuele schikkingsfase daadwerkelijk tot een
efficientere en effectievere schadeafwikkeling kan leiden, lijken de eerste

ervaringen in Engeland met de zogenaamde 'pre-action procols' op het terrein
van de letselschade te bevestigen.' Ook de ervaringen in Belgie met de 'Indicatieve

5       In paragraaf 2.8 ga ik nader in op wat scherpe normen zijn.
6          Onder meer in hoofdstuk 2. paragraaf 3.2 en hoofdstuk 3. paragraaf 2.3.2.
7          De vaak aanzienluke onderhandelingsruimte leidt ertoe dat de voorkeuren. doelen. verwachtingen,

belangen en informatie van partijen aan het begin van de schaderegeling ver uit elkaar liggen en
vervolgens moeilijk op elkaar zijn afte stemmen. Daarbij verleidt deaanmerkelijkeonderhandelings-
ruimte de schaderegelende partijen vaak om het individuele belang verkiezen boven het
gemeenschappelijke belang. Zij trachten aan de hand van een competitieve onderhandelingsstrategie
een zo groot mogelijk deel van de onderhandelingsruimte naarzich toe te trekken en aldus het eigen
belang te maximaliseren ten koste van de ander (zie hoofdstuk 3. paragraaf 2).

8        Eisenberg 1976. p. 680-681 en Mnookin & Kornhauser 1979. p. 973. Zie ook Bohring-Uhle 1996.
p. 233.

9       Zie Tzankova & Weterings 2003, p. 32 e. ·.
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tabel' alsmede de conventies 'Versnelde vergoeding lichamelijke letsels' en in

Frankrijk met de 'loi Badinter' wijzen in die richting. 10

1.2 Plan van behandeling

Normering heeft een positiefeffect op het verloop van de schikkingsonderhande-
lingen hebben wanneer de som van de beslissings- en foutkosten afneemt. In

paragraaf2 bekijk ik nader op welke manier normen het (onderhandelings)gedrag
van mensen beYnvloeden. Ik start in die paragraaf met het kort beschrijven van
wat normen zijn, wat zij bewerkstelligen en wat voor soort normen er zijn.
Vervolgens beschrijf ik de mogelijke positieve invloed van normen op de
courdinatieproblemen en de kwaliteit van de letselschaderegeling. Tevens komen
de overige voordelen van normering, zoals een betere preventie van schade, aan
bod alsook de mogelijke nadelen. Daarna zet ik normen die het (onderhande-
lings)gedrag van actoren sterk sturen (scherpe normen) af tegen vage normen.

Tenslotte ga ik in op de mate van juridische bindendheid van normen (bindende
versus suggererende normen). Moeten normen noodzakelijk een bindend karakter
hebben teneinde het onderhandelingsgedrag van de partijen op het letselschadeter-
rein te beinvloeden, of kan soms ook met suggererende normen worden volstaan?

Daarbij zet ik formeel-juridische sanctiemogelijkheden af tegen sociale sancties

in geval van niet-naleving van normen.

In paragraaf 3 analyseer ik wie de normen voor de letselschadeafwikkeling
zou moeten opstellen en in paragraaf4 op welke wijze dat zou moeten gebeuren.
Daarbij komen onderwerpen aan de orde als zelfregulering versus overheidsregule-
ring, welke vorm van zelfregulering het meest aangewezen is op het letselschadeter-

rein, wat van de overheid kan worden verwacht (onder andere vanuit het perspectief
van de public choice theorie), de belangen van de verschillende marktpartijen bij
normering, de organisatie van de verschillende belangen, mogelijke problemen
bij de besluitvorming in het kader van zelfregulering, en het niveau van
schadevergoeding volgend uit de opgestelde normen.

In paragraaf 5 ga ik in op de wenselijke mate van sturing door materiele

normen bij de verschillende onderdelen van de letselschaderegeling. Hier behandel

ik de implicaties die de mate van precisie/vaagheid van een norm heeft voor de
mate van nauwkeurigheid waarmee partijen bij de schaderegeling kijken naar de
concrete omstandigheden van het geval. Daarbij ga ik in op de mate van
nauwkeurigheid waarmee de schaderegelende partijen thans de aansprakelijkheid,
de omvang van de schade en de schuldverdeling in het concrete geval bepalen

en de mate van precisie die, vanuit het perspectief van preventie en vergoeding
van schade. wenselijk is.

10     Tzankova & Weterings 2003. p. 49 e.v. en p. 66 e.v. Zie ook De Haas & Hartlief 1998.
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De paragrafen 6 en 7 beogen een en ander concreter te maken. Deze paragrafen

gaan kort in op de mogelijkheden van materiele normering en procedurele
normering op het letselschadeterrein alsmede de opstelling van een gedragscode
voor de letselschadesector (omgangsnormen).

1.3 Verantwoording wijze van benadering normering en gemaakte keuzes

In de literatuur over onderhandelen wordt aangegeven dat objectieve normen de
(verdelende) onderhandelingen tussen partijen kunnen vergemakkelijken, maar
bij deze boodschap blijft het vaak. Dat betekent dat ik voor dit hoofdstuk gebruik
heb moeten maken van andere literatuur, waarin normen als op een zichzel fstaand

onderwerp worden gezien en er in beginsel weinig aandacht bestaat voorde relatie
tussen normen en onderhandelen. Er is over (rechts)normen veel literatuur
verschenen. Niet alleen in de juridische wetenschap wordt veel aandacht besteed
aan normen, maar ook, en in toenemende mate, in andere maatschappijwetenschap-
pen als economie, sociologie, psychologie, politicologie, filosofie en bestuurskunde.

In de traditionele rechtswetenschappelijke benadering wordt de nadruk gelegd
op de weergave en bestudering van rechtsnormen in hun onderlinge relatie tot
elkaar."  Aan de hand van een combinatie van rechtsbronnen (wet, rechtspraak,
rechtsbeginselen) wordt geanalyseerd welke betekenis een norm heeft, op zichzel f
genomen en binnen het systeem van rechtsregels. dan weI moet hebben:2 Anders
gezegd, wat het geldende positieve recht is. In de andere disciplines is de aandacht
niet gericht op de theoretische grondslagen van het rechtssysteem, maar op
feitelijke vragen met betrekking tot de productie, het functioneren en de effecten
van normen in de rechtspraktijk. Daarbij worden niet alleen juridische normen,
maar ook sociale (niet-juridische) normen in de bestudering betrokken.

In dit hoofdstuk komt de theoretische vraag hoe het objectieve recht op het
letselschadeterrein eruit ziet, dan wel zou moeten zien, niet of nauwelijks aan de
orde. Ik heb dan ook geen traditionele rechtsbronnen als wet en jurisprudentie
bestudeerd. Uit de vorige paragraaf ('plan van behandeling') kwam al naar voren
dat mijn benadering van normering meer pragmatisch van aard is. Ik ben minder
gernteresseerd in wat de precieze inhoud van een norm zou moeten zijn, en meer
in vragen als: Wat voor soort normen zijn nodig voor de verschillende onderwer-
pen? Hoe, waarom en door wie moeten normen opgesteld worden? Welke
problemen kunnen daarbij verwacht worden? Is het problematisch wanneer normen
niet bindend maar suggererend van aard zijn? Bij het beantwoorden van deze
vragen heb ik gebruik gemaakt van literatuur uit verschillende disciplines, in het
bijzonder (rechts)economische en (rechts)sociologische literatuur. De reden
daarvoor is dat daar eveneens niet de dogmatiek van het normenstelsel centraal

11 Zie Schuyt 1994. p. 5. Zie ook Van Zaltbommel 1993, p. 3.
12 Het object van studie is de regels en beginselen die deel uitmaken van het recht.
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staat, maarnormen worden bezien in hun relatie met economische respectievelijk
sociale factoren." In deze disciplines krijgt de invloed van normen op het handelen
van mensen veel nadruk. Tevens bestaat er interessante (rechts)economische en
(rechts)sociologische literatuur met betrekking tot de opstelling van normen.

Aangezien in de onderhavige studie de efficientie en effectiviteit van de
letselschaderegeling in algemene zin centraal staat, lag de bestudering van deze
literatuur voor de hand. Bij zowel de keuze van de te gebruiken literatuur uit het
enorme aanbod, als de keuze van te behandelen onderwerpen, mogelijke problemen
en mogelijke oplossingen heb ik in dit hoofdstuk weer steeds gekeken naar de
relevantie voor het specifieke terrein van de letselschaderegeling en, voor zover
mogelijk, getoetst of de beslissings- en foutkosten afnemen.

2 Normen beinvioeden besluitvorming over een schadegeval

2. I Normen ordenen wederzijdse verwachtingen

Voordat wij verder gaan, is het goed om vast te stellen wat normen nu eigenlijk
zijn en wat zij bewerkstelligen. Ik zounormen hier willendefinieren als spelregels
die bepaald gedrag voorschrijven of aanbevelen, dan wel ontraden. t4 Normen
bevatten informatie over het gedrag of handelen dat wordt verwacht van mensen
die met elkaar in interactie treden en kunnen tevens gehanteerd worden als maatstaf
voor het gedrag van mensen. 15

Met het aangeven hoe partijen zich in een bepaalde situatie behoren te
gedragen, beinvioeden normen in het algemeen de gedragsbeslissingen van mensen
en dus in het kader van de afwikkeling van een schadeclaim ook het onderhande-
lingsgedrag van slachtoffers, verzekeraars en hun belangenbehartigers. 16 Dit leidt
tot een doorzichtigere besluitvorming. Partijen kunnen elkaars individuele
beslissingen (onderhandelingsgedrag) beter voorspellen en eenvoudiger tot een
afstemming komen. 17 Dit zorgt ervoor dat conflicten  bij de schaderegeling  bij
voorbaat worden voorkomen, of althans in omvang beperkt blijven. 18 Als het toch
tot een conflict komt, kunnen normen ook een leidraad bieden voor het gedrag
van partijen tijdens de onderhandelingen over de oplossing van dat conflict.

Overigens kunnen normen niet alleen het onderhandelingsgedrag bij de
schaderegeling beYnvloeden maar ook het gedrag in de situatie ex ante ongeval.
Normen vormen voor potentiele schadeveroorzakers en potentiele slachtoffers

13 Zie Schuyt  1994, p. 5 over de rechtssociologische benadering.
14 Vergeluk Hechter & Opp 2001, p. xi. Zie ook Barendrecht 1995. p. 165.
15       Horne 2001. p. 5.
16 Vergelijk Barendrecht 1992. p. 76 en Barendrecht 1995. p. 168.
17 Kerkmeester 1995. p. 91 e.v. Zieook Kaplow 1992. p. 571 e.v. en 585 e.v.
18 Vergelijk Barendrecht 1995. p. 168.
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eveneens een leidraad waardoor zij eenvoudiger tot afstemming van hun
wederzijdse (preventieve) handelen kunnen komen. Hierdoor neemt de kans op
het plaatsvinden van een schadeveroorzakende gebeurtenis, dan wel de waarschijn-
lijke omvang van de schade, af.

1.1 Wat voor soort normen zijn er?

Er zijn verschillende soorten normen. Er kan allereerst een onderscheid worden
gemaakt tussen rechtsnormen en sociale normen. Als de regels zijn opgesteld door
de overheid (wetgever of rechter) en de naleving met juridische sancties kan
worden afgedwongen, spreken wij vanjuridische normen ofrechtsregels.'9 Wanneer
normen worden ondersteund door niet-juridische sancties, is er sprake van sociale
normen.20 Met niet-juridische of sociale sancties worden bedoeld sancties op

normovertreding die niet door overheidsambtenaren worden opgelegd, maar die
hun oorsprong binnen de sociale relatie hebben, zoals kritiek en schaamte.21 Sociale
normen worden door het sociale veld, in de onderhavige studie de letselschadeprak-
tijk, zelf gemaakt en kunnen impliciet zijn (gewoonte) ofop schrift zijn gesteld.
Naast ongeschreven normen en waarden in de letselschadebranche kunnen dus
ook geschreven en niet-verbindende aanbevelingen, richtlijnen en vuistregels als
sociale normen worden gezien. Meer hierover in paragraaf 2.9.

Naast deze onderscheiding naar wie de normen heeft opgesteld en wie toeziet
op naleving van het verwachte gedrag, kan op basis van het soort gedrag dat de
norm beoogt te beYnvloeden, een onderscheid worden gemaakt tussen materiele
en procedurele normen. Materiele normen richten zich op het resultaat van de
besluitvorming, waar procedurele normen zien op het proces van besluitvorming.
Materiele normen kunnen bij de schikkingsonderhandelingen met name een
belangrijke ondersteuning vormen voor partijen bij het afdoen van distributieve
onderhandelingsonderwerpen waarbij de belangen van partijen volledig

ll

tegengesteld zon. - Op het terrein van het aansprakelijkheids- en schadevergoe-

dingsrecht gaat het dan om normen die aangeven wanneer een persoon aansprake-
lijk is voorbepaalde schade, normen die duidelijk maken wanneer causaal verband
mag worden aangenomen, normen die aangeven hoeveel eigen schuld in bepaalde

19     Hechter & Opp 2001. p. xi.
20     Kerkmeester 2001. p. 54-55. Zie ook Ellickson 1991 en Ellickson 1998. p. 537 e.v.
21        Cooter 2000a. p. 1577. Hoewel deauteurs vaak van mening verschillen over wat de preciezedefinitie

van sociale normen is, lijkt er toch wei consensus te bestaan over wat deze in het algemeen zijn.
Het zijn gedragsregels waarvan de naleving niet primair doorde rechter maardoorandere krachten
wordt afgedwongen, zie Ellickson 2001, p. 5. Zie ook Basu 1998, p. 476 en Panther 2000, nr. 0780
(p. 1001).

22     in de hoofdstukken 2.3 en 4 is reeds naar voren gekomen dat de distributieve vraagstukken bij
de letselschaderegeling vaak belangrijk zijn in verhouding tot de onderwerpen waarbij aan de hand
van integratief onderhandelen win-win oplossingen tot stand kunnen worden gebracht.
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situaties geldt en normen die informatie geven over de omvang van schadevergoe-
dingen.23

Naast materiele normen die partijen duidelijk maken hoe de verdeling van
belangen kan plaatsvinden, kunnen ook procedurele normen bijdragen aan een
doorzichtigere besluitvorming. Dergelijke normen bepalen de weg naar de
inhoudelijke beslissing(en).24 Zij leggen vast wanneer, hoe en welke stappen door
wie gezet moeten worden bij de schaderegeling. Onder procedurele normen kunnen
ook omgangsregels worden begrepen (gedragscode), hoewel deze ook wel als een

aparte categorie kunnen worden gezien. Dergelijke normen geven aan hoe partijen
tijdens hun interactie met elkaar behoren te communiceren.

Tevens kan een onderscheid worden gemaakt naar de mate waarin normen
het verwachte gedrag vastleggen: scherpe en vage normen. Wanneer normen nog
veel interpretatieruimte voor de actoren overlaten, is er sprake van vage normen.
Als het verwachte gedrag in sterke mate wordt vastgelegd door de norm, wordt
gesproken van scherpe normen. Meer hierover in paragraaf 2.8.

25

2.3 Normen geven een raster referentiekader

Normen geven het gedrag aan dat van partijen wordt verwacht.26 Zij verschaffen
daarmee aan het slachtoffer, de verzekeraar en hun belangenbehartigers een
referentiekader voor de besluitvorming over een schadeclaim, waaraan zij zowel
hun eigen onderhandelingsgedrag als dat van de wederpartij kunnen toetsen. 27

Het verloop en de uitkomst van de schaderegeling komt meer vast te liggen. De
inhoudelijke oplossingsmogelijkheden worden beperkt en/of verduidelijkt.  De
procedurele normen vestigen een tijdpad voor de afwikkeling en de omgangsregels
geven het kader voor de communicatie tussen partijen.

Omdat er meer referentiepunten zijn en daardoor het aantal mogelijke
gedragskeuzen bij de schaderegeling wordt beperkt, zullen de schaderegelende
partijen eerder tot afstemming van hun individuele voorkeuren, doelen en belangen
kunnen komen. Bovendien worden zij gestimuleerd om bij de schikkingsonderhan-
delingen niet louter in hun eigen belang te handelen, maar om zich meer cooperatief
op te stellen en zich meer te conformeren aan het gemeenschappelijke belang van
een efficiente oplossing van het conflict.

28

Welke gedaante de normen hebben, is voor het vestigen van een referentieka-
der in principe niet doorslaggevend, zolang de normen maar bekend en waarneem-

23     Barendrecht 2000. p. 692-693.
24     Barendrecht 2000. p. 693.
25       Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.
26     Vergelijk Oude Vrielink 2000. p. 28.
27 Vergelijk Barendrecht 1995. p. 168.
28      Vergelijk Den Hartog 1985. Den Hartog 1995. p. 8 e.v.. Kerkmeester 1995. p. 92. Voorts Ullmann-

Margalit 1977 en Basu 1998, p. 478.
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baar zijn voor de partijen. Een expliciete sociale norm, bijvoorbeeld zelfregulering
door de letselschadebranche, kan dezelfde effecten hebben als een formele
rechtsregel. Normen hebben in beide gevallen een informatieve waarde en zorgen
daarmee voor minderonderzoeks- en onderhandelingskosten bij de schaderegeling.
Deze expressieve functie van normen is vaak belangrijker dan het zuiver
regulerende aspect.2" De gedachte is dat de verklaring van hoe mensen zich
'behoren' te gedragen, reeds het handelen van mensen beYnvloedt zonder dat
feitelijk juridische sancties opgelegd (hoeven te) worden:' Meer hierover in
paragraaf 2.9.

2.4 Reductie codrdinatieproblemen bij de schaderegeling

Doordat normen een vaster referentiekader vestigen, zullen zij de onderhandelings-
problemen (zie hoofdstuk 3) reduceren ofsoms zelfs elimineren. Partijen worden
meergestimuleerd om de schadeclaim volgens het harmoniemodel afte wikkelen.
Er is minder ruimte voor discussie, waardoor competitief onderhandelen minder
oplevert." Bovendien hoeft een partij niet, of ten minste minder, bevreesd te zijn
dat een cooperatieve onderhandelingsbenadering wordt uitgebuit. 32

Normen kunnen voorts uitnodigen tot integratief onderhandelen door
mogelijke oplossingen aan te dragen die voor beide partijen winst opleveren of
anderszins het kader voor integratiefonderhandelen scheppen. Bij de onderwerpen
waar verdelend onderhandeld moet worden, zullen partijen eerder een oplossing
volgend uit een objectieve norm willen aanvaarden dan willen toegeven aan de
(positionele) eisen van de wederpartij.33 Bovendien is de kans klein(er) dat een
partij achteraf spijt krijgt van de bereikte verdeling van de onderhandelingsruimte
als deze is gebaseerd op een objectieve norm.

34

Ook zullen normen de invloed van overmatig optimisme en asymmetrische
informatie op de schaderegeling kunnen reduceren.35 Objectieve normen
ondersteunen de onderhandelende partijen bij het bepalen van hun onderhandelings-
en rechtsposities en het vaststellen van de relevante feiten,6 Partijen hebben meer

aanknopingspunten en kunnen daardoor beter beoordelen, beargumenteren en

29        Vanuit dit perspectief vormt het recht het richtsnoer voor het handelen van mensen en kan het zo
gebruikt worden om sociale houdingen te veranderen. Zie overde expressieve functie bijvoorbeeld
Sunstein 19968. p. 2021 e.v.. Cooter 1998, p. 585 en McAdams 2000, p. 1649. Zie vooreen kritische
beschouwing over de expressieve functie van het recht Adler 2000. p. 1363.

30 Dat betekent dat een norm niet noodzakelijk de vorm van een formeel juridische regel behoeft te
hebben die door een autoriteit als de rechter kan wordt afgedwongen. om een referentiepunt voor
de schadeafwikkeling te kunnen vormen. vergelijk Basu  1998. p. 478.

31 Zie hierover hoofdstuk 3, paragraaf 2.3.2.
32 Zie hierover hoofdstuk 3. paragraaf 2.3.1.
33     Fisher. Ury & Patton 1991. p. 82 e.v.
34     Fisher. Ury & Patton 1991.p. 86.
35     Hoofdstuk 4. paragraaf 2.1.
36 Vergelijk Barendrecht 1995. p. 168.
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controleren wat in een concreet schadegeval de waarschijnlijke uitkomst van een
rechterlijke procedure zou zijn en wat de aanwezige onderhandelingsruimte is. 37

Ook een ongelijke machtsverdeling zal minder invloed kunnen hebben op
het verloop en het resultaat van de schikkingsonderhandelingen. Voorts zal de
communicatie tussen de partijen minder competitief zijn en zullen de belangen
van een belangenbehartiger en zijn client minder snel uiteenlopen.

3K

Kortom, normen zorgen voor:
• minder ruimte voor discussie waardoor de mogelijkheden voor en voordelen

van competitief onderhandelen voor partijen afnemen;
• minder gelegenheid voor het inzetten van een positionele onderhandelingsstra-

tegie (sterk overvragen en onderbieden en weinig concessies doen);
• minder ruimte voor (uitgebreid) distributief onderhandelen en eventueel

ondersteuning bij integratief onderhandelen;
• minder onterecht optimisme bij de onderhandelende partijen over hun positie;
• minder invloed van private informatie en asymmetrische verdeling van

informatie;
•     een beter schaderegelingsklimaat;
• minder invloed van machtsposities op het verloop van de schaderegeling;
• minder ruimte voor invloed van belangentegenstellingen tussen belangenbe-

hartiger en client op het verloop van de feitelijke schikkingsonderhandelingen.

Er kunnen echter ook belangrijke nadelen verbonden aan normering, met name
wanneer normen (sterk) abstraheren van de feiten van het concrete geval, zoals
minder individuele rechtvaardigheid en het sluiten van de ogen voor wel relevante
omstandigheden.39 In paragraaf 2.7 ga ik nader in op de potentiele nadelen van
normering.

2.5 Normering kan huidige kwaliteit schaderegeling verbeteren

Met het afnemen van de coordinatieproblemen, nemen ook de beslissingskosten
af.40 Het slachtoffer en de verzekeraar zullen eerder tot gedeelde beslissingen over
het schadegeval komen. Daarmee is echter nog niet gezegd dat zij ook tot betere

beslissingen komen. Wellicht zorgt een norm voor onrechtvaardigere resultaten
(foutkosten).

De kwaliteit van de schaderegeling neemt toe als door de norm de foutkosten
eveneens afnemen, maar ook wanneer de foutkosten gelijk blijven of ten minste

37 Vergelijk Hondius 2002, p. 107.
38        Zie ook hoofdstuk 4. paragraa f 2.1.
39 Zie Barendrecht 1995. p. 166.
40 Vergelijk Weterings 1999. p. 118, Vranken & Weterings 2000. p. 60. Elzas 2000. p. 60 en Giesen.

Kamminga & Barendrecht 2001. p. 143. Zie in dit verband ook Tzankova & Weterings 2003, p.
71-72.
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in mindere mate toenemen dan de beslissingskosten afnemen. Bij het laatste ligt
de grens: een goede norm leidt tot een afname van de som van de beslissings- en
foutkosten.41

De huidige situatie kenmerkt zich door betrekkelijk weinig procedurele maar
ook materiele normen.42 Vaak worden slechts de (uiterste) grenzen van de
onderhandelingsruimte aangegeven.43 Het vrijwel geheel ontbreken van een
normatiefkader leidt ertoe dat de wijze waarop een letselschadeclaim in de praktijk
wordt afgedaan, grotendeels afhankelijk is van de opstelling, onderhandelingsvaar-
digheid en beroepsethiek van de schadebehandelaars.44 Dit brengt mee dat de kans
groot is dat met een normeringsoperatie ook de foutkosten bij de schaderegeling
afnemen. Een norm zal er in veel gevallen voor zorgen dat er ook betere
beslissingen worden genomen door de onderhandelende partijen en zal in ieder
geval de rechtseenheid en de rechtsgelijkheid bevorderen.45 Het zal niet snel zo
zijn dat de foutkosten meer toenemen dan de beslissingskosten afnemen.

2.6 Overige voordelen van normering

Naast een vermindering van de coordinatieproblemen bij de schaderegeling en
bijgevolg een reductie van de beslissings- en foutkosten, kunnen normen ook nog
enige andere voordelen opleveren. 46

Zo kan normering in het kader van de secundaire victimisatie een positieve
werking hebben. Na het plaatsvinden van een ongeval gaat de eerste zorg van het
slachtoffer uit naar het opgelopen letsel en de genezing daarvan. Het claimen van
de schade komt pas daarna aan de orde en maakt voor het slachtoffer de zorgen
en problemen alleen maar groter.47 Wanneer de afwikkeling van schadeclaims
transparanter en voorspelbaarder wordt, zal de gelaedeerde de schaderegeling als
minder leedtoevoegend ervaren. Bovendien ontwikkelt een slachtoffer als gevolg
van de nu bestaande onzekerheid geregeld een verkeerd beeld van de schadehoogte.

41         Zie ook de opmerkingen in hoofdstuk  1, met name paragraaf 2.2 en paragraaf 5.
42     Zie ook Barendrecht 1995, p. 169, Wiechmann 2000. p. 65-66 en Giesen 2002. p. 127.
43         Een hoop vragen blijven onbeantwoord. Bovendien vormt het collectiefvan normen samengevoegd

een onoverzichtelijke lappendeken, zeker voor het slachtoffer maar ook voor veel professionals.
Het gevolg is dat de route waarlangs een schadeclaim moet worden afgehandeld grotendeels
onbepaald is.

44     Vranken & Weterings 2000, p. 54
45 Voor sommige gevallen die door de norm worden bestreken zal dat niet het geval zijn. Dat kan

op de koop worden toegenomen wanneer de foutkosten gemiddeld wei afnemen. Ook kan worden
besloten om voor die categorie gevallen een aparte norm op te stellen. Zie ook paragraaf 1.1.

46 Zie Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001, p.  143- 144. Zie ook Kamminga & Weterings 2003
over de voordelen van normering van smartengeld.

47       De benadeelde voelt zich als het ware voor de tweede maal slachtoffer. Na het ongeval, wat al een
enorme impact op zijn ieven heeft. krijgt hij ook nog eens te maken met de juridische nasleep van
het ongeluk. Hij wordt geconfronteerd met een doolhofvan personen en instanties, krijgt te maken
met (scherpe) discussies over zijn persoon en situatie. en blijft lang in onzekerheid over het tijdstip
waarop hij schadevergoeding zal ontvangen alsook de omvang van de schadevergoeding.
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Als hem dan door de verzekeraar een lager bedrag wordt aangeboden, valt dit tegen
ondanks dat het aangeboden bedrag wellicht redelijk is. Normering kan dit beperken
aangezien er dan sprake is van meer voorspelbaarheid.

Tevens kan vanuit het perspectief van de preventieve werking van het
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht meertransparantie en voorspelbaar-
heid een goede zaak zijn. Wanneer de afdoening van letselschadeclaims onbepaald
en grillig is, is de toepasselijkheid van het aansprakelijkheidssysteem als middel
om potentiele schadeveroorzakers en slachtoffers prikkels te geven om zorgvuldig
te handelen en/ofrisico's te voorkomen, beperkt. De gedachte is dat de potentiele
schadeveroorzaker en het potentiele slachtoffer hun gedrag laten bernvloeden door
de kans op aansprakelijkheid en de omvang van aansprakelijkheid:N Naarmate
er minder normen zijn en dus meer onduidelijkheid en onzekerheid over de
aansprakelijkheid en de omvang van de eventuele schadevergoeding, zullen
sommige potentiele schadeveroorzakers en slachtoffers geprikkeld worden om
meer risico's te nemen.49 Andere potentiele schadeveroorzakers en slachtoffers
zullen daardoorjuist geprikkeld worden om overdreven veel voorzorgsmaatregelen
te nemen en hun activiteitenniveau onnodig ver terug te schroeven:0 Wanneer
er meer en/of scherpere normen zijn, zijn de actoren (beter) op de hoogte welke
schadeveroorzakende gedragingen zullen resulteren in het moeten betalen van
schadevergoeding alsook de omvang van de vergoedingen. Er gaan dan betere
prikkels tot preventie uit naar potentiele schadeveroorzakers en potentiele
slachtoffers:1

Bovendien is er nu vaak sprake van een prikkelprobleem doordat maar in
een klein deel van de kansrijke claims daadwerkelijk schadevergoeding wordt
gevorderd vanwege de (verwachte) afwikkelingskosten.52 Dit betekent dat er een
'enforcement error' bestaat, waardoor de preventieve werking van het
aansprakelijkheids-en schadevergoedingsrecht wordt afgezwakt. Dat leidt er toe
dat de dreigende werking die uitgaat van de potentiele economische gevolgen van
een ongeval, afneemt. Wanneer er meer en/of scherpere normen zijn en daardoor
de beslissingkosten afnemen en tevens transparanter worden, wordt er in kansrijke
gevallen waarschijnlijk eerder geclaimd, wat de preventieve werking van het
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht weer ten goede komt. Dat zou
uiteindelijk, althans volgens rechtseconomen, weer leiden tot een daling van het
aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen en dus schadeclaims.

Een ander voordeel van normering is dat de kans minder groot is dat
problemen van onverzekerbaarheid optreden. Normering stelt verzekeraars beter
in staat om ex ante het aantal schadeclaims, de tijd die (ongeveer) nodig is om

48 Zie hoofdstuk 1. paragraaf 4.3.
49     W.F. Schwartz 1998, p. 562.
50     Arlen 2000, nr. 3500 (onder 9.2).
51      De Geest 1994, p. 95.
52 Zie Weterings 1999. p. 26-33. Zo ook Weiler e.a. 1993, p. 74-75 en Danzon 1985, p. 22-25.
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een schadeclaim af te wikkelen, de omvang van een eventuele schikking en de
kosten van afwikkeling in te schatten.53 Dergelijke actuariele gegevens zijn van

doorslaggevend belang voor het functioneren van de verzekeringsmarkt, onder
andere met het oog op de kosten en beschikbaarheid van verzekeringsdekking.

Tenslotte zal de grotere voorspelbaarheid en transparantie van de schaderege-
ling een toename van het wederzijdse vertrouwen tussen de schaderegelende

partijen en in het algemeen een toename van het vertrouwen in de rechtvaardigheid
op het letselschadeterrein bewerkstelligen. Slachtoffers kunnen dan met meer
vertrouwen eenvoudige letselschadegevallen met een beperkt belang zelfstandig
met de verzekeraar afhandelen. 54

27 Mogelijke nadelen van normering

Normering lijkt dus voordelig te kunnen uitwerken op het terrein van de
letselschaderegeling. Het kan echter ook een negatieve uitwerking hebben. Deze

mogelijke nadelen dienen dan ook goed in de gaten gehouden te houden bij het
opstellen van normen.

Zo dringen normen in principe de beslissingskosten bij de schaderegeling
terug, maar brengen zij wel ontwikkelingskosten, kosten van aanpassing en
eventueel handhavingskosten met zich. Zolang de afname van de beslissingskosten
als gevolg van normen (baten) groter dan wel gelijk zijn aan de kosten die normen
met zich brengen, is er sprake van vooruitgang. Wanneer dat niet het geval is,
is normering vanuit een kosten-baten perspectief nadelig. Deze afweging kan
gemaakt worden om de grens bij normering aan te geven, mede om overregulering
tegen te gaan. Tevens kunnen de kosten van normering een rol spelen bij het
beantwoorden van vragen als: Wie stelt de normen op en draagt de kosten

(zelfregulering ofoverheidsregulering)? Worden scherpe ofopen normen gebruikt?
Wordt gebruik gemaakt van bindende ofsuggererende normen? Deze vraagstukken
komen hierna nog aan de orde.

Daarnaast speelt ook het punt van de foutkosten. Normering zorgt voor afname
van de beslissingskosten, maar kan ook foutkosten veroorzaken. Hiervoor is daar
reeds op gewezen. Wanneer er slechte regels worden opgesteld, is de toename
van de foutkosten hoger dan de afname van de beslissingskosten. In veel gevallen
zullen dan slechtere beslissingen tot stand komen. De resultaten van de schaderege-
ling sluiten dan niet meer aan bij het objectieve recht en wijken te veel af van wat

53 Zie nader paragraaf 4.2 en paragraaf 4.10.
54      Dat is voor alle partijen beter. Het slachtoffer krijgt op korte termijn een vergoeding zonder veel

kosten te hoeven maken. De verzekeraar hoeft intern niet veel kosten te maken en ook niet op basis
van 6:96 BW de kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer te dragen. De belangenbehartiger
neemt deze zaken vaak ook liever niet aan. omdat er voor hem weinig valt te halen.
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in de maatschappij als acceptabele en rechtvaardige schadevergoeding wordt
gezien.55

Voorts kan een negatiefgevolg van normering zijn dat er sprake is van minder
individuele rechtvaardigheid en dat de ogen worden gesloten voor wel relevante
omstandigheden. Normering kan ertoe leiden dat geen recht wordt gedaan aan

56het slachtoffer, en name aan het uitgangspunt van volledige schadevergoeding.
Scherpe normen kunnen immers meebrengen dat er te sterk wordt geabstraheerd
van het concrete schadegeval en te weinig wordt gekeken naar de individuele
omstandigheden.

57

2.8 Mate waarin Conderhandelings)gedrag wordt vastgelegd: scherpe versus

vage normen.

Normen leggen vast welk gedrag gewenst wordt van de normadressaten. Het
verwachte (onderhandelings)gedrag zal echter niet altijd tot in alle details
vastgelegd kunnen worden en vaak ook niet behoeven te worden. Een normerings-
proces kan de afdoening van letselschadeclaims meer preciezer invullen. Het is
echter niet nodig dat voor alle onderdelen van de letselschaderegeling op een zelfde
wijze te doen.58 Bij de afweging daarvan kunnen de kosten van het opstellen en
onderhouden van normen alsmede de mogelijke uitwerking op de foutkosten bij
de schaderegeling (zie vorige paragraaf), een rol spelen.

Wanneer normen een grote mate van precisie en/ofgedetailleerdheid hebben,
wordt gesproken van scherpe normen. Dergelijke normen stellen een duidelijk,
van tevoren gesteld kader voor het handelen van de normadressaten. De
beslissingsruimte van de partijen wordt ingeperkt en tevens wordt de (eventuele)
residuele beslissingsruimte vastgelegd. Door de opsteller van de norm zijn de
verschillende belangen gewogen en is daarover een beslissing genomen. Een
voorbeeld van een scherpe norm is: 'In geval van een dwarslaesie spelen bij het
vaststellen van het smartengeld in het concrete geval de factoren a t/m f een rol'.
Als de norm heel scherp is en er weinig beslissingsruimte meer is voor de
onderhandelende partijen, zal er van de omstandigheden in het concrete geval
geabstraheerd worden. Een voorbeeld van een dergelijke scherpe norm zijn

55    Gezien de beslissingkosten in de huidige situatie en het pakket aan normen zal het gevaar van
overrnatige foutkosten zich echter niet snel verwezenlijken. Over het geheel van schadeclaims zal
normering in beginsel voor minder foutkosten zorgen. Er worden in de meeste gevallen betere
beslissingen genomen omdat er dan meer rationaliteit en uniformiteit wordt aangebracht in de
schadevergoedingen die worden uitgekeerd en de schadegevallen waarin een vergoeding wordt
verstrekt. Daarmee wordt gemiddeld gezien de kans op vergissingen over het totale aantal
schadegevallen minder. In de meeste gevallen worden betere beslissingen genomen. Zie ook paragraaf
1.1 en 2.5.

56     Zie Beer 2000, p. 18-19 en Giesen. Kamminga & Barendrecht 2001. p. 141.
57    Barendrecht 1995, p. 166-167.
58    Vranken & Weterings 2000, p. 61. Zie ook Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001, p. 134 en

Tzankova & Weterings 2003. p. 76.
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gestandaardiseerde smartengeldbedragen: 'bij een dwarslaesie krijgt een slachtoffer
x euro aan smartengeld'.

Normen kunnen zich echter ook beperken tot het aangeven van de contouren
van het verwachte gedrag: open of vage normen.59 De verdere invulling wordt
aan de interpretatie van de rechter en in de preprocessuele fase aan de onderhande-
lende partijen overgelaten. Er is ruimte voor een volledige afweging van de
concrete belangen en voor onderhandelen door de actoren binnen deze vrije
beslisruimte. Een voorbeeld van een dergelijke norm is: 'in geval van letsel wordt
aan het slachtoffer een redelijk bedrag aan smartengeld verstrekt'.

Een compromis tussen scherpe en vage normen is ook mogelijk: scherpe

normen met ontsnappings- of bijstelmogelijkheden. Bijvoorbeeld: 'bij een
dwarslaesie heeft de gelaedeerde recht op een smartengeldbedrag van x euro. De
bijzondere omstandigheden van het concrete geval kunnen een bijstelling naar
boven of onder met een maximale omvang y rechtvaardigen'.

Scherpe en vage normen hebben specifieke voor- en nadelen.60 Aan de ene
kant kunnen scherpe normen in sterkere mate het gedrag van de normadressaten
sturen en zorgen zij daarmee voor meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.6'De

beperkte beslissingsruimte bij de schikkingsonderhandelingen leidt tot lagere
beslissingskosten en stimuleert partijen tot een cooperatieve onderhandelingsbena-
dering.62 Tevens kan de sterkere sturing partijen in de situatie ex ante ongeval
prikkelen tot beter gedrag.

Aan de andere kant kunnen de kosten van het opstellen en het bijhouden van
scherpe regels groot. Ook kunnen de kosten van uitvoering en handhaving
omvangrijk zijn.63 Scherpe normen zijn bovendien nauwsluitend voor wat betreft

de gevallen die zij omvatten. Zij zijn daarom minder geschikt om complexe en
uitzonderlijke onderwerpen te regelen. De kans is dan groot dat een precieze regel
het verkeerde ofgeen antwoord geeft op bepaalde (onvoorziene) praktijksituaties.
Ook vanuit het oogpunt van efficientie lenen dergelijke normen zich beter voor

het reguleren van frequent voorkomende situaties met algemene kenmerken. Zij
leveren dan immers schaalvoordelen op. Bij relatiefzeldzaam en gevarieerd gedrag
zijn dergelijke normen te kostbaar. Zij leggen dan op voorhand een situatie

gedetailleerd vast, die misschien nooit zal voorkomen. 64

59   Zie over de behoefte aan normen en de verschillende mogelijkheden tot invulling daarvan,
Barendrecht 2000, p. 690-698. Zie ook Barendrecht  1992,  met name p.  143  e.v. en Barendrecht
1999a, p. 77-83.

60 Zie uitvoerig over de voor- en nadelen van vage respectievelijk scherpe normen Barendrecht  1992,
met name p. 6-8,66-78 en 160-170. alsmede de kritiek hierop van Hesselink 1993. p. 725 e.v.

61      Barendrecht 1992. p. 72 en 160-170 en Barendrecht 1995. p. 167 en 169.
62 Vergelijk Tzankova & Weterings 2003. p. 76.
63       Ehrlich & Posner 1974, p. 257 e.v, Diver 1983, p. 65 e.v., Schuck 1992. p. 8. Kaplow 1992. p. 557

e.v. en Kaplow 2000, nr. 9000 ( p. 502 e.v.)
64      Kaplow & Shavell 1999, nr. 5.8.

132



Inhoudelijke en procedurele normering

Een ander nadeel is dat een scherpe norm een zekere rigiditeit heeft. Er is vanwege
de precieze formulering geen of weinig ruimte tot interpretatie en daardoor kan
minder goed rekening worden gehouden met veranderende omstandigheden. Dat
kan worden opgevangen door de normen met zekere regelmaat te evalueren en
zo nodig te reviseren. Dat brengt echter wel weer kosten met zich.

Het grote voordeel van het algemene en open karakter van vage normen is
dat zij daardoor meer flexibiliteit hebben.65 Waar scherpe normen uniformiteit
in gedrag en resultaat stimuleren, kan er in geval van vage normen nauwkeuriger
bij de specifieke omstandigheden van het concrete geval worden aangesloten. Dat
betekent dat er een grotere verscheidenheid aan gevallen onder de regel gevat kan
worden. Tevens kunnen zij beter inspelen op veranderende omstandigheden in
de maatschappij en verouderen zij daardoor minder snel dan scherpe normen. 66

Ook zijn de kosten van het opstellen en bijhouden van dergelijke normen beperkt.
67

Het grote nadeel van vage normen is echter de onvoorspelbaarheid.68 Omdat
de grotere interpretatieruimte meer gedragskeuzen toelaat, zijn bij de schaderege-
ling de beslissingskosten hoog en worden partijen meer gestimuleerd tot een
competitieve onderhandelingsinsteek.69 Ook blijven de potentiele schadeveroorza-
kers en potentiele slachtoffers, naarmate de norm meer ruimte overlaat, in grotere
onzekerheid over de juridische consequenties van hun acties. De afname van de
pakkans kan de preventieve werking van het aansprakelijkheids- en schadevergoe-
dingsrecht verminderen. 70

Overigens zitten erwel graduele overgangen tussen scherpe en vage normen.
De bovenstaande vergelijking tussen scherpe en vage normen lijkt misschien te
suggereren dat er maar twee, vrije extreme smaken zijn, precisie of vaagheid, en
dat daarbinnen geen gradaties mogelijk zijn. Er is echter een scala aan mogelijke-
den. Een norm kan meer ofminder vaag/scherp zijn (zie voorbeelden van scherpe
normen). Bepaalde voordelen en nadelen kunnen daarmee afzwakken.

Aan welke mate van sturing behoefte bestaat, zal afhangen van het vraagpunt
waarop de norm betrekking heeft en de soort schadeclaim die de norm beoogt te
bestrijken:I Betreft het een onderwerp dat in alle/veel gevallen terugkomt, of is
sprake van een specifieke categorie gevallen? Gaat het om een eenvoudig of een
complex schadegeval? Bij de materiele normen zal tevens het belang achter het
vraagstuk in verhouding tot de beslissingskosten een rol spelen. Het formuleren,

65      Barendrecht 1992, p. 6-7.
66     Posner 1998. p. 590.
67     Kaplow 1992. p. 568 e.v. en 579 e.v. en Barendrecht 1995, p. 167.
68        Barendrecht 1992, p. 66-67 en Barendrecht  1995, p.  167.
69     Tzankova & Weterings 2003, p. 76.
70         Cooter  &  Ulen  2000,  p.  319. De onzekerheid kan overigens  ook  tot  te  veel  (dat wil zeggen:

maatschappelijk niet optimale) preventieve maatregelen prikkelen wanneer de potentieel betrokkenen
risico-avers zijn en het schadegeval hoe dan ook willen vermijden. Zie in dit verband Calfee &
Crasswell 1984 , p. 976-978. Crasswell & Calfee 1986, p. 279 e.v. en Shavell 1987, p. 79-83 en
93-97. Voorts Barendrecht 1995, p. 167.

71     Vranken & Weterings 2000, p. 62.
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onderhouden, uitvoeren en handhaven van precieze normen gaat immers met meer
kosten gemoeid dan in geval van vage normen. Deze extra kosten kunnen echter
worden afgewogen tegen de grotere informatiewaarde die zij voorpartijen hebben

(referentiepunt). Of het dan de moeite waard is, hangt af van de omvang van de
beslissingskosten (en foutkosten) die bespaard kunnen worden met de grotere
transparantie en voorspelbaarheid. 72 Naarmate bepaalde situaties vaker voorkomen
en dus meer beslissingskosten bespaard kunnen worden, krijgen de extra kosten
verbonden aan scherpe normen minder gewicht. 73

Vanuit dat perspectief lijkt het inzetten van hele scherpe normen met name

aangewezen voor de aansprakelijkheids- en schadevergoedingsvragen die
voorkomen bij de categorie schadeclaims met een beperkt financieel belang. Kleine
schadeclaims komen frequenter voor.74 Bovendien moeten deze gevallen klein
worden gehouden en niet teveel afwikkelingskosten genereren. Voor vraagstukken
als toekomstige schade, smartengeld en causaal verband lijken andersoortige
normen beter geschikt, bijvoorbeeld scherpe normen met een open einde. Meer
hierover in paragraaf 6.

2.9 De juridische status van de normen: bindende versus suggererende

normen

Bij het opstellen van normen. kan naast de mate van vaagheid ofprecisie van een
norm tevens de juridische status van de norm een belangrijke overweging zijn. 75

De wijze waarop een norm tot stand is gekomen en wordt gehandhaafd is ook van
invloed op het (onderhandelings)gedrag van partijen en de kosten van normen.
In paragraaf 2.2 heb ik een onderscheid gemaakt tussen rechtsnormen en sociale
normen. Het eerste verschil is dat rechtsnormen door de overheid worden opgesteld
en sociale normen door het sociale veld zelf (hier: de letselschadebranche). Op
overheidsregulering en zelfregulering ga ik in paragraaf3 uitgebreid in. Het tweede
verschil is dat naleving van rechtsnormen door de rechter kan worden afgedwongen,
terwijl op niet- naleving van sociale normen 'slechts' sociale sancties staan als
kritiek en schaamte. Zij hebben een andere juridische status.

Dat tweede verschil staat hier centraal. Een norm zal het gedrag van de
onderhandelende partijen, en dus het verloop en het resultaat van de schaderegeling,
slechts (kunnen) beYnvloeden, wanneer er sprake is van voldoende mate van binding
van partijen aan de norm en niet-naleving in voldoende mate wordt gesanctioneerd.

72     Het gaat daarbij zowel om de kosten van afstemming in de situatie ex ante ongeval als de kosten
van afstemming bij de schaderegeling (= ex post).

73     Barendrecht 1995. p. 167. Vergelijk ook Posner 1998. p. 590-591.
74        Weterings  1999, p. 34.
75 Zie hierover Barendrecht 1999a, p. 80, Barendrecht 2000, p. 694, Vranken & Weterings 2000. p.

61, Giesen. Kamminga & Barendrecht 2001, p. 133, Giesen 2002, p. 127-128. Tzankova& Weterings
2002. p. 132 en Tzankova & Weterings 2003, met name p. 76-77.
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In deze paragraaf staat met name de vraag centraal of dat het geval is wanneer
normen niet met juridische sancties kunnen worden gehandhaafd. Onder sociale
normen vallen weliswaar velerlei regels, bijvoorbeeld ongeschreven 'normen en
waarden', maar in het kader van dit boek richt ik mij met name op door partijen
uit het sociale veld opgestelde, schriftelijke normen die het eigen gedrag reguleren,
ofwel regels van zelfregulering Zelfregulerende normen kunnen aan de ene kant
in de regel tegen lagere kosten en sneller tot stand komen en tevens gaat de
handhaving met minder kosten gepaard (zie verder paragraaf3.2). Aan de andere
kant is het vanwege het ontbreken van formele sanctiemogelijkheden de vraag
of normen ontstaan uit zelfregulering wel gebruikt zullen worden bij de
schaderegeling. Als dat niet het geval is, zijn zij ook niet (sterk) van invloed op
de beslissings- en foutkosten.

Het grote voordeel van rechtsnormen is dat zij algemeen, althans voor iedereen
binnen de branche, geldend en verbindend zijn. Een partij is verplicht bij de
schadeafwikkeling, en ook in de situatie ex ante ongeval, conform een dergelijke
norm te handelen. Wanneer hij dat niet doet, kan hij daar door de wederpartij op
aangesproken worden en eventueel door de rechter (ofeen andere geschilbeslechter)
tot naleving van de norm verplicht worden.76 Normen die op basis van zelfregule-
ring tot stand zijn gekomen, hebben niet een dergelijke juridische status en hebben
daarom een meer suggererend karakter. Deze normen geven aan hoe partijen
volgens (de meerderheid van) de letselschadesector de schaderegeling het beste
kunnen aanpakken. Het is echter juridisch gezien in beginsel een vrijblijvende
suggestie. Partijen zijn in principe vrij om van deze richtlijnen af te wijken. In
deze categorie vallen bijvoorbeeld de aanbevelingen van het Nationaal Platform
Personenschade (NPP) met betrekking tot de kilometervergoeding en de
ziekenhuisdaggeldvergoeding.

De zwakke plek van dergelijke normen is dus de juridische afdwingbaarheid
en werkingssfeer. Zij gelden in principe alleen voor actoren die de normen willen
hanteren. Dit leidt tot een probleem wanneer de tegenpartij de norm niet wenst
te gebruiken bij de schadeafwikkeling. Wanneer het goede normen zijn, zullen
zij echter vanwege hun informatieve waarde wel bij de schikkingsonderhandelingen
gebruikt worden.77 Bij gebrek aan beter zullen zij vaak, al is het maar op de
achtergrond, als referentiepunt gehanteerd worden. De normen verkrijgen zo door
de toepassing in de praktijk geleidelijk steeds meer binding.78 Overigens kijkt de
rechter ook naar de normen ontstaan uit zelfregulering. Wanneer de normen goed
zijn, worden zij door de rechter ook gebruikt en krijgen zij vanzel f wel juridische
status.

76     Baldwin & Cave 1999, p. 126.
77 Vergelijk Giesen 2002. p. 128.
78 Vergelijk Barendrecht & Weterings 200Ob, p. 26.
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Om normconform gedrag in de letselschadepraktijk te realiseren, zal de onmiddel-
lijkedreiging van juridische sancties dus nietperse nodig zijn.79 Sommigen zullen
zich uit zichzelf gedwongen voelen om de uit zelfregulering ontstane normen na
te leven vanwege hun verantwoordelijkheidsgevoel ofde voldaanheid die gepaard
gaat met het handelen in overeenkomst met de heersende opvattingen en
verwachtingen binnen de letselschadebranche. 80

Anderen zullen suggererende normen willen internaliseren in het licht van
een kosten-baten analyse en eventuele sociale sancties.8' Het naleven van
suggererende normen wordt'afgedwongen' doordat een potentiele not:movertreder
wellicht met niet-juridische sancties wordt geconfronteerd.82 Wij zien hier ook
weer het prisoners' dilemma voor de schaderegelende partijen terug: Houdt men
zich niet (opportunistisch handelen) ofwel (cooperatiefhandelen) aan de juridisch
vrijblijvende normen?83 Wanneer een partij zich aan een norm houdt, wordt dat
waarschijnlijk beloond met een cooperatieve en efficiente schadeafwikkeling.
Hij geeft daarmee aan de andere partij het signaal dat hij te vertrouwen is en dat
hij bereid is het conflict over het schadegeval volgens het harmoniemodel op te
lossen.84 Bij afwijking van de suggererende normen is er een kans op inhoudelijke

'represailles' door de wederpartij in de zin van een vijandige, in plaats van een
cooperatieve, opstelling bij de schaderegeling. Bij de letselschaderegeling kan
dat zeker een informele sanctie vormen aangezien er meerdere onderhandelingsron-
den zijn en de professioneel betrokkenen 'repeat players' zijn. Een goed reputatie
is mede belangrijk voor de afdoening van andere schadegevallen.

85

Daarnaast krijgt een potentiele normovertreder mogelijk te maken andere
informele sancties, zoals kritiek en afkeuring door zijn wederpartij(en).86 De

vrijblijvende norm geeft, wanneer de (meeste) spelers uit het veld bij de opstelling

79         Tzankova & Weterings 2003. p. 76-77. Zie meer in het algemeen overde werking van sociale normen
Basu 1998, p. 476, Ellickson 2001, p. 5 en Panther 2000, nr 0780 (p. 1001 ).

80 Dit wordt wei het interne perspectief op de naleving van sociale normen genoemd. Er is sprake
van controle door de actor zelf ('first party' control). Met name Cooter heeft er in verschillende
publicaties op gewezen dat partijen een norm naleven omdat het normatieve element. de uitdrukking
van het behoren. hun intrinsieke predisposities beinvloedt. Bij niet-naleving straffen zij als het ware
zichzelf met psychologische kosten. Zie Cooter 1996. p. 1643. Cooter 1998. p. 586-589. Cooter
20008. p.  1577 en Cooter 2000b. p.  1.Zie ook Etzioni 2000, p.  16 I en Korobkin & Ulen 2000.
p. 1130. Voorts Kerkmeester 2001, p. 54.

81 Dit wordt het externe perspectief op sociale normen genoemd aangezien de naleving wordt
bewerkstelligd door middel van controle door anderen uit de sociale orde ('third party' controle
ofwel derde-partij-handhavingsmechanisme). Zie bijvoorbeeld Sunstein 1996b. p. 935. McAdams
1997, p. 355-357, E.A. Posner 1996, p. 133. E.A. Posner 1998, p. 765. E.A. Posner 200Ob, p. 1781,
Rachlinski 2000, p.  1540 en Ellickson 2001, p. 35 e.v. Zie ook Korobkin & Ulen 2000, p. 1129-1130.

82     Bernstein 1992 , p. 116. Sunstein 1996b, p. 915 en Cooter 1996. p. 1699.
83     Voss 2001. p. 113 e.v. Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 2.2.2 en paragraaf 2.2.3.
84     Vergelijk E.A. Posner 2000a, p. 18-22.
85 Een professioneel betrokkene zal bezorgd zijn om zijn opbrengst in toekomstige zaken en daartoe

een goede naam willen vestigen. Hij wordt geprikkeld om de normen te internaliseren teneinde
schade aan zijn reputatie te voorkomen. Zie Ellickson 1991 over de invloed van roddels en reputatie
op de naleving van sociale normen.

86       Kerkmeester 2001. p. 55
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betrokken zijn geweest, het algemene gezichtspunt binnen de letselschadepraktijk
weer. Een partij die zich (vaak) aan de norm onttrekt en zich dus niet houdt aan

hetgeen gebruikelijk is, krijgt een bepaalde reputatie in de letselschadewereld.

Afwijking van de leidende opvatting betekent het innemen van een minderheidspo-
sitie en roept ten minste vragen op bij de wederpartij.

Kortom, normen ontstaan uit zelfregulering zijn suggererend van aard en
ontberen in beginsel juridische sanctiemogelijkheden. Striktjuridisch gezien zijn
partijen in beginsel niet gehouden hun gedrag op deze normen af te stemmen en

zij kunnen daartoe ook niet verplicht worden. Er zijn echter andere 'krachten'
die partijen desondanks kunnen prikkelen bij de schaderegeling toch conform
suggererende normen te handelen. Bovendien is de kans aanwezig dat de rechter
de normen gaat toepassen. Suggererende normen kunnen dus in principe ook de
beslissings- en foutkosten terugdringen. Maar de kans dat partijen zich niets
aantrekken van deze normen blijft groter dan bij rechtsnormen. Uiteindelijk zal
bij het opstellen van normen, de afwezigheid van formele handhavingsmogelijkhe-
den moeten worden afgewogen tegen de lagere kosten van en grotere snelheid

bij het opstellen van zelfregulerende normen en de lagere kosten van handhaving.
87

3                Hetopstellen van normen die de letselschaderegeling beYnvloeden:

normering door letselschadebranche versus normering door
overheid

3.1 Inleiding

De conclusie die uit de voorgaande paragraaf getrokken kan worden, is dat
normering op het letselschadeterrein in het belang van de maatschappij is. Goede
normen kunnen immers de beslissings- en foutkosten bij de schaderegeling
reduceren. Het leidt er toe dat de procedure van schadeafwikkelen sneller,
overzichtelijker en tegen lagere afwikkelingskosten verloopt en minderbelastend
is voor het slachtoffer. Dat betekent naar mijn idee dat de overheid er in beginsel
zorg voor zou moeten dragen dat deze normen ook tot stand komen. Het is
vervolgens echter de vraag of de overheid dit zelf moet oppakken, of dat zij beter
de letselschadesector kan prikkelen om normen op te stellen. Op deze keuze tussen
overheidsregulering en zelfregulering ga ik in de hierna volgende subparagrafen
in.

Ik behandel eerst de voordelen en nadelen van overheids- en zelfregulering.
Vervolgens analyseer ik welke methode (ofcombinatie) het beste gehanteerd kan
worden vanuit het perspectief van het algemeen belang. Daarna behandel ik de

87 Vergelijk Barendrecht & Weterings 20Ob. p. 37-39 over de kosten en risico's van normering van
regresclaims.
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keuze tussen normering door de letselschadebranche en/of overheid vanuit het
perspectief van de private belangen. De zogenaamde 'public choice'-theorie
suggereert dat de kans vrij klein is dat de overheid uit eigen beweging normen
tot stand zal brengen dan wel zal aansturen op het opstellen daarvan door de
letselschadebranche, ondanks het algemeen belang bij normering op het
letselschadeterrein. Daarbij bespreek ik ook de implicaties van deze, mijns inziens
overtuigende theorie voor eventuele initiatieven tot normering op het terrein van
de letselschaderegeling.

3.2 Zelfregulering lijkt betere optie dan zuivere overheidsregulering

Wanneer wij kijken naar de vraag door wie de normen nu eigenlijk opgesteld
zouden moeten worden, zien wij al vrij snel dat van de wetgever en de rechter
niet heel veel directe hulp kan worden verwacht. Afwikkeling van letselschade
speelt zich vooral in de preprocessuele fase af. Als gevolg daarvan ontbreekt het
bij de wetgever en de rechter aan de benodigde kennis en deskundigheid. Dit
betekent dat voorhen de informatiekosten hoog zijn. Dat geldt des te meernaarmate
een norm scherper wordt.* Er zal hier daarom waarschijnlijk vooral gebruik moeten
worden gemaakt van andere wegen tot normstelling. In concreto betekent dit
zelfregulering door de spelers in het veld. Met zelfregulering wordt gedoeld op
materiele normen en procedurele normen (inclusief omgangsregels) die door de
letselschadebranche zelf worden opgesteld teneinde het eigen gedrag tijdens de
afwikkeling van een schadegeval te sturen.89 Deze normen zijn in principe niet
juridisch afdwingbaar maar worden door de individuele leden van de verschillende
marktorganisaties op vrijwillige basis geimplementeerd (zie paragraaf 2.9).

90

Het opstellen van normen voor het specialistische terrein van letselschade
is derhalve lastig voor de overheid. Betrokkenheid vanuit het maatschappelijke
veld, in wat voor vorm dan ook, zal daarom nodig zijn.91 Zoals gezegd beschikken
overheidsambtenaren zel f niet over de benodigde in formatie, praktische ervaring
en expertise om gedetailleerde (scherpe) normen te kunnen creeren.  Deze
informatie zullen zij slechts tegen hoge kosten kunnen verkrijgen door middel
van onder andere uitvoerige gesprekken met personen uit de letselschadepraktijk.
En zelfs dan zal nog vaak maar een deel van de benodigde informatie boven water
komen en is het risico aanwezig dat de wetgever een incorrecte scherpe norm

88 Vergelijk Barendrecht 1995, p. 170.
89 Zie Baldwin  &  Cave   1999,  p.   125  en  Ogus  2000, nr. 9400-1   voor een omschrijving  van

zelfregulering.
90     Zie ook Giesen 2002. p. 126-128.
91 Vergelijk Barendrecht 1995. p. 170. Zieoverde voordelen van zelfreguiering Ogus 1994. hoofdstuk

3. Ogus 1995. p. 97-98 en Ogus 2000. nr. 9400. Zie ook Miller 1985. p 897-898.
92 Zie onder meer Ogus 1994. p. 107. Ogus 1995. p. 97-98. Curran 1998. p. 250 en Baldwin & Cave

1999, p. 126-127. Zie ook Van den Bergh & Faure 1991. p. 165-182.
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formuleert." Er is daarom alleen een ze//standige rol voor de overheid weggelegd
met betrekking tot het opstellen van algemene(re) normen.

Behalve dat de marktdeelnemers over de informatie en expertise beschikken
die nodig is om de normen te kunnen voeden, pleit ook het gegeven dat zij degenen
zijn die uiteindelijk met de normen moeten gaan werken, voor zelfregulering. De
afstand tussen de normsteller(s) en de normadressaten is dan kort. Daardoor kan
het opstellen en ook aanpassen van de normen relatiefsnel gaan, mede omdat het
proces van zelfregulering minder formeel is dan de wettelijke procedure.w Tevens
zal het maatschappelijk draagvlak van 'eigen' normen groter zijn dan van normen
die door de overheid opgelegd worden.95 Ook kan eventueel bij reeds bestaande

(ongeschreven) sociale normen worden aangesloten. Voorts kan de kwaliteit van
de normen groter zijn, omdat vanwege de deskundigheid van de normstellers beter

rekening kan worden gehouden met de praktische relevantie, effectiviteit en
gebruiksvriendelijkheid van de normen. 96

Zelfregulering biedt tevens als voordeel ten opzichte van overheidsregulering
dat eenvoudiger bij de praktijk(ontwikkelingen) aangesloten kan worden.
Aangezien het proces van zelfregulering minder formeel en flexibeler is dan het
wetgevingsproces, kunnen er op korte termijn scherpere normen tot stand gebracht
worden of wijzigingen in bestaande normen aangebracht worden, die ook door
de normadressaten worden gedragen.97 Voorts zullen de kosten van implementatie
van normen lager zijn.98 En omdat bij het nornieringsproces verschillende
belangengroeperingen met elkaar concurreren, is de kans groter dat ook alle
betrokken individuele belangen op gelijke wijze worden gewogen en doorwerken
in besluitvorming over de inhoud van de norm. 99

Bovendien is er bij zelfregulering sprake van een efficientere
kostenallocatie.'00 Wanneer de overheid normen opstelt, worden de kosten via
belastingen over de gehele maatschappij uitgesmeerd, terwijl vooral degenen die
professioneel betrokken zijn bij de afdoening van letselschadeclaims daarvan de
voordelen ontvangen.m' Bij zelfregulering worden de kosten van regulering

93 Vergelijk Faure & Van den Bergh  1989. p.  153 en Barendrecht 1999a. p. 81. Bovendien is het de
vraag of wei alle informatie boven water komt.

94     Baldwin & Cave 1999, p. 127 en Ogus 2000, nr. 9400-4.
95      Baldwin & Cave 1999, p. 127. Zoook Van Driel 1989. p. 8.
96       Vergeljjk Van der Ploeg & De Ru 1995. p. 290.
97     Ogus 1995, p. 98 en Baldwin & Cave 1999. p. 127. Zie ook Giesen 2002, p. 127.
98        Baldwin & Cave  1999. p.  127 en Ogus 2000, nr. 9400-4.
99     Vergelijk Ogus 1995. p. 98.
100   Baldwin & Cave 1999. p. 128.
101 Opgemerkt dient wei te worden dat natuurlijke iedere burger die belasting betaalt ooit een keer

het slachtoffer van een ongez'al kan worden en dan van de voordelen van een efficientere en
effectiever schadeafwikkeling kan profiteren. Het slachtoffer is echter geen repeat player op het
letselschadeterrein. dus zelfs dan wegen de kosten van normen niet op tegen de baten. Alleen
professioneel betrokkenen als verzekeraars kunnen echt voordeel trekken uit normering.
Ook bij normering door de rechter is er geen sprake van een efficiente kostenallocatie. Slechts een
beperkte groep binnen de letselschadepraktijk. namelijk de procederende partijen. dragen dan de
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geinternaliseerd doordegenen die uiteindelijk van de normenprofiteren.'02 Hierdoor
worden de normopstellers ook meer geprikkeld om efficienter te werk gaan bij
het proces van opstellen van normen. 103

Zelfregulering heeft dus een aantal belangrijke voordelen:
• betere mogelijkheid om de expertise in de branche te benutten.
•      meer potentieel voor scherpere normstelling;
• (mogelijk) grotere acceptatie van regels die door de eigen branche zijn

vastgesteld;
·      informeler en grotere flexibiliteit;
• directe mogelijkheden voor de marktpartijen om te participeren in het

normeringsproces;
• grotere kosten-efficientie.

Gezien de voordelen van zelfregulering heeft dit vanuit het perspectief van het
algemeen belang in principe de voorkeur. Er is 'slechts' een zelfstandige rol voor
de overheid weggelegd met betrekking tot het opstellen van algemene, vage
normen.

3.3 Helemaal geen overheidsbemoeienis?

Er zijn echter verschillende vormen van zelfregulering mogelijk.'04 Bij de zuiverste
vorm ontstaat zelfregulering vrijwillig en geheel autonoom. Gezien het105

wantrouwen, de (nog steeds) vijandige sfeer tussen de marktpartijen en de
tegenstrijdige financiele belangen met betrekking tot de inhoud van normen, is
het echter zeer de vraag of de letselschadebranche geheel zelfstandig tot normen
zal komen.'06 Tot nu toe is er ook nog relatief weinig door de marktpartijen zelf
geregeld. Alleen recentelijk zijn er in het kader van het Nationaal Platform
Personenschade door de verschillende belangengroepen in de branche vrijblijvende

kosten van normering terwijl velen binnen de letselschadepraktijk profiteren. Overigens komt hier
ook een. zij het beperkt deel van de kosten bij de belastingbetaler terecht. namelijk de kosten van
instandhouden van het rechterlijk apparaat.

102     Ogus 1994. p. 107, Ogus 1995. p. 98 en Ogus 2000. nr. 9400-4. Zo ook Barendrecht 1999a, p. 81.
Hierdoelik voornamelijkop de werking van de normen bij de schaderegeling. dus ex post ongeval.
Echter via de - bij de zelfregulering betrokken - verzekeraars komt een deel van de kosten van
opstelling langs de weg van de verzekeringspremies ook bij de potentiele schadeveroorzakers terecht.
Hetzelfde geldt voor potentiele slachtoffers die een rechtsbijstandsverzekering hebben of lid van
een belangenorganisatie als de ANWB zijn.

103     Politici en overheidsambtenaren dragen zelf niets van de financiele lasten die gepaard gaat met
juridische regulering. Zij hebben daarom weinig economische baten (behalve mogelijke carri8re
perspectieven) bij het succesvol controleren van de kosten. Mede gezien hun gebrek aan expertise
en praktische ervaring met de letselschaderegeling zullen zij dan ook niet geprikkeld worden om
op een kosten-efficiente basis te werken.

104    Zie Ogus 1995, p. 97. Zie in dit verband ook Giesen. Kamminga & Barendrecht 2001, p. 139.
105 Van Driel 1989, p. 2.
106     Zo ook Giesen. Kamminga & Barendrecht 2001. p.  138.
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en niet al te ingrijpende normen geformuleerd met betrekking tot relatief
onbelangrijke schadeposten en enkele algemene richtlijnen opgesteld voor het
medische traject.

Daarbij lijken (nog) niet alle actoren op het letselschadeterrein het belang
van normering in te zien. Tevens lijken veel professioneel betrokkenen de status
quo te accepteren, dan wel afkerig te zijn van het veranderen daarvan, ondanks

dat zij de imperfecties bij de huidige schaderegeling erkennen. Ook kan het
mogelijk ontstaan van negatieve publiciteit over de huidige situatie (en dus de
in het verleden geleverde kwaliteit) de betrokkenen weerhouden om initiatieven
te nemen. Deze overwegingen pleiten niet voor zelfregulering in de meest strikte
zin op het letselschadeterrein.

Bovendien leidt vergaande, zuivere zelfregulering tot monopolisering en
kan daardoor een aantal nadelen hebben, die alle voortkomen uit het inherente
conflict tussen het algemeen belang en de private belangen in de letselschadebran-
che, zoals:
•          een zodanige invulling van de normen dat de eigen private belangen maximaal

gediend worden;
een mogelijk gebrek aan openheid en transparantie van het normeringsproces
en de uitkomsten;

• mogelijke problemen door te weinig verantwoording door en controle op
de zelfregulerende instantie, waardoor democratische rechtmatigheid afwezig
kan zijn;

•     te weinig vertrouwen van slachtoffers en eventueel de rechter in door de
branche zelf opgestelde normen, waardoor de acceptatie te laag is;

• mogelijke problemen met betrekking tot het afdwingen van naleving van
de normen;

• operationele gebreken voorkomend vanuit een gebrek aan middelen of
commitment, zoals het formuleren van inconsistente normen;

•      het wellicht niet meedoen van alle belangengroepen aan zelfregulering;
•          het mogelijk overheersen van een machtige, goed georganiseerde belangeng-

roep.
107

Enige mate van extern toezicht en controle door de overheid lijkt daarom wenselijk
teneinde te verzekeren dat deze nadelen beperkt blijven en er aldus zorg voor te
dragen dat zelfregulering inderdaad effectiever en efficienter is dan overheidsregu-
lering

107 Baldwin & Cave 1999, p. 40-41,58-59 en 128 e.v. Zie ook Ogus 1995. p. 98-99 en Ogus 2000,
nr. 9400-1. Vergelijk ook Barendrecht & Weterings 200Ob.
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3.4 Verschillende wijzen van betrokkenheid overheid bij opstellen van

normen

Overheidsinterventie kan daarbij op allerlei manierenvorm krugen:08 Tussen het

spectrum van enerzijds volledige overheidsregulering en anderzijds onbeperkte
zelfregulering liggen verschillende niveaus van overheidsbemoeienis. 109 Ofer
sprake moet zijn van overheidsinterventie, en hoe ver dat dient te gaan, bezien
vanuit het perspectie f van het algemeen belang, zal afhangen van twee aspecten.

Het eerste aspect is het initiatieftot zelfregulering. Overheidsinterventie kan
van belang zijn om de marktpartijen te prikkelen over te gaan tot het opstellen
van normen, of na een voorzetje van de overheid het initiatief (deels) over te
nemen. Naarmate er minder initiatiefdoor de letselschadebranche wordt genomen,
zal de overheid meer moeten optreden. Door de letselschadebranche zijn tot nu
toe relatief weinig initiatieven ondernomen en de kans is mijns inziens ook
betrekkelijk klein is dat de marktpartijen in de nabije toekomst geheel op eigen
kracht en op grootschalige basis tot het opstellen van normen zullen overgaan.
De overheid zal dus hoogstwaarschijnlijk in zekere mate moeten intervenieren
teneinde een verbetering van de kwaliteit van de letselschaderegeling te
bewerkstelligen.

Het tweede aspect betreft de gevolgen van zelfregulering. Naarmate normen
verdergaande consequenties voor het verloop en het resultaat van de schaderegeling
hebben, vereist het algemeen belang steeds dringender dat de overheid waakt over
de belangen van de zwakke partij(en) en debelangen vanderden."0 Anders gezegd,
er dient dan steeds beter getoetst te worden ofde foutkosten bij de schaderegeling
niet (onacceptabel) toenemen. Bij de besluitvorming over de inhoud van een norm
hoort een eerlijke afweging tussen de verschillende belangen plaats te vinden.
Daarbij dient met name het belang van de slachtoffers, die niet direct bij een proces
van zelfregulering betrokken zullen zijn, in de gaten te worden gehouden. Tevens
dient kartelvorming door de professioneel betrokkenen te worden voorkomen. Ill

Wanneer de normen die door de letselschadebranche worden opgesteld, echter
niet een heel vergaande reglementering van de schadeafwikkeling behelzen, komt
het algemeen belang minder in het gedrang en zal overheidsbemoeienis met de
inhoud en vorm van de normen beperkt of zelfs achterwege kunnen blijven.
Voorbeelden daarvan zijn de normen die door het NPP tot stand zijn gebracht en
de eenzijdige zelfregulering door verzekeraars in Bedrijfsregeling nr. 15.

108 In Engeland en Belgie heeft de overheid ook, zij het op hele verschillende manieren, een belangrijke

rol gespeeld bij de opstelling van normen die de schaderegeling bernvloe(len. Zie hierover Tzankova
& Weterings 2003.

109    Ogus 1995, p. 99-100 en Ogus 2000, nr. 9400-2 en 7. Vergelijk Geelhoed 1993. p. 49-50.
110      Zie de tabel in Baldwin & Cave 1999. p. 58-59 waarin de tweede kolom de eventuele tekortkomingen

van zelfregulering worden opgesomd.
111 Van den Bergh 200Oa, p. 72.
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Afhankelijk van het al dan niet nemen van initiatieven door de letselschadebranche

en de omvang van eventuele initiatieven, kan de overheid een andere wijze van
bemoeienis met de opstelling van normen kiezen. De eerste optie is dat de overheid
een rol heeft als gangmaker, of zo men wil katalysator. Dit zal met name een
aantrekkelijke weg zijn bij het opstellen van procedurele normen. De overheid,
bijvoorbeeld via de Raad voor de Rechtspraak, tracht dan de letselschadebranche
te prikkelen om tot het opstellen van normen over te gaan. Wanneer zij daarin
slaagt, stelt de overheid zich verder terughoudend op. Zij bemoeit zich in principe
niet, of slechts beperkt (bijvoorbeeld wanneer de marktpartijen dat vragen), met
de inhoudelijke invulling van de normen. Zij kijkt vanaf de achtergrond mee en
houdt in de gaten of wel voldoende met alle belangen rekening wordt gehouden
en bepaalde organisaties niet te veel hun stempel drukken op de inhoud van de
normen. Daarbij kan erbijvoorbeeld voor worden gekozen om de letselschadebran-
che zelf normen te laten opstellen, maar deze normen ter goedkeuring aan de
overheid te laten voorleggen. ' 12 Zo nodig kan de overheid tevens besluiten om,
al dan niet op verzoek van de letselschadesector, procedurele richtlijnen aan te
reiken. Een zelfreguleringsproces is minder rigide en formeel dan het wetgevings-
proces, wat een positief effect kan hebben op de snelheid waarmee normen tot
stand kunnen komen en op de kosten, maar daarmee zijn ook de procedurele
waarborgen minder.113 Eventueel draagt de overheid ook zorg voor de organisatie
en sturing van het proces van normering.

De opzet is derhalve dat de overheid alleen intervenieert wanneer er geen
of slechte normen tot stand worden gebracht (te hoge foutkosten).114 De markt
krijgt eerst de kans om zelf regels te stellen en aldus zelf voor een groot deel het
speelveld te bepalen. Wanneer de marktpartijen dat niet of een verkeerde wijze
doen, krijgen zij eenrot aan de zijlijn toebedeeld. De gedachte is dat deze dreiging
van eventueel overheidsingrijpen een prikkel voor partijen oplevert om zich serieus

en fair op te stellen en zich tevens voldoende in te zetten om het normeringsproces
te doen slagen.

115

Een andere optie is co-regulering. Overheidsambtenaren nemen dan als partij
deel aan het normeringsproces, als zijnde vertegenwoordigers van het openbaar
belang. Daarbij kan worden gekozen voor de variant dat de overheid eerst bij wijze
van voorzet enkele (globale) normen voorstelt en die vervolgens samen met de
marktpartijen nader invult.'16 Deze wijze van overheidsinterventie lijkt   een

geschikte manierom materiele normen op te stellen. In Belgie iszode 'Indicatieve
tabel'voor de vergoeding van lichamelijke letsels tot stand gekomen. Voor

112 Ayres & Braithwaite 1992. hoofdstuk 4.

113 Zie Baldwin & Cave 1999. p. 132.

114   Vergelijk Van Driel 1989, p. 105.
115 Baldwin & Cave 1999. p. 126.
116 Dit is enigszins vergelijkbaar met wat in het bestuursrecht wei wettelijk geconditioneerde

zelfregulering genoemd. Zie daarover Eijlander  1993, p.  133.
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Engeland valt te wijzen op de 'Guidelines for the assessment ofgeneral damages
in personal injury cases' die richtlijnen bevatten voor het vaststellen van
smartengeld.117 Deze methode kan echter ook worden gebruikt voor het opstellen
van procedurele normen. De in Engeland onder leiding van Lord Woolfopgestelde
'pre-action protocols' met betrekking tot'personal injury' en'medical negligence'
zijn daar goede voorbeelden van: 18 In de genoemde voorbeelden was het steeds
de rechterlijke macht die, via een commissie of overkoepelende vereniging, het
voortouw nam.

Wanneer de letselschadebranche niet overgaat tot het opstellen van normen
of niet tot goede resultaten kan komen, ook niet in de vorm van co-regulering,
zal de overheid zel f tot regulering moeten overgaan. Het wettelijke instrument
van de standaardregeling (6:214 BW) is dan wellicht een optie. De procedure van
de standaardregeling is betrekkelijk zwaar en ook anderszins zitten er haken en
ogen aan, maar het kan goede diensten bewijzen wanneer zelfregulering niet van
de grond komt. 119 Wanneer bepaalde partijen te veel macht blijken uit te oefenen
ofblijven dwarsliggen, kan de standaardregeling gebruikt worden als stok achter
de deur waarmee men de samenwerking binnen de letselschadebranche kan
stimuleren.120 Het zal echter bij voorkeur een ultimum remedium blijven, aangezien
de overheid niet te veel bemoeienis bij een zelfreguleringsoperatie zou mogen
hebben. Van wettelijk ingrijpen door de overheid op het terrein van de afdoening
van letselschadeclaims zijn in Europa ook voorbeelden. Zo heeft de wetgever in
Frankrijk met de zogenaamde 'loi Badinter' de procedure voor het afdoen van
personenschadeclaims vastgelegd. n '

3.5 Overheid zal echter niet snel interveniUren: overheidshandelen bezien

vanuit hetperspectiefvande private belangen ('public choice'-theorie)

3.5.1 Overheid dient in het algemeen belang zekere bemoeienis te vertonen

maar zal zij dat ook doen?

Uit het voorgaande volgt dat vanuit het perspectief van het algemeen belang de
overheid zorg zou moeten dragen voor de totstandkoming van normen die de
beslissings- en foutkosten bij de afwikkeling van letselschadeclaims verminderen.
De wetgever kan daarbij aan de hand van vage normen met betrekking tot
aansprakelijkheid en schadevergoeding het algemene kader schetsen. Voor het
opstellen van (hele) scherpe normen heeft zelfregulering echter een aantal
voordelen boven volledige overheidsregulering. Maar ook bij zelfregulering is

117 Zie Tzankova & Weterings 2003, p. 11-12 en 57-59.
118    Tzankova & Weterings 2003, p. 12-13.
119    Zie Van Heijningen 1985. p. 369 e.v., Wolthers 1991. p. 27-47 en Loos 1996, p. 83e.v.
120    Vranken & Weterings 2000, p. 58.
121 Zie Tzankova & Weterings 2003, p. 38-39.
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een zekere overheidsbemoeienis in principe wenselijk, zeker als de potentiele
foutkosten hoog zijn of als er geen of weinig zelfregulerende initiatieven door
de letselschadebranche worden ondernomen.

De keuze tussen overheidsregulering en zelfregulering kan echter ook vanuit
het perspectief van de private belangen benaderd worden. Wij komen daarmee

op het terrein van de economische theoriemet betrekking tot politieke besluitvor-
ming ('public choice'). In de 'public choice'-theorie wordt niet het algemeen
belang, maar worden de private belangen van de marktpartijen als uitgangspunt
bij de analyse van regulering genomen. Deze theorie geeft, naar mijn idee
overtuigend, aan dat de kans klein is dat de overheid uit eigen beweging actief
zal optreden op het letselschadeterrein en verklaart ook waarom de overheid dat
in het verleden nauwelijks heeft gedaan. 122 Het is immers  maar de vraag of de
overheid, ondanks het algemeen belang bij normering, wel met wetgeving zal
komen (algemeen kader), en of zij zal aandringen op, dan wel bijdragen aan
zelfregulering binnen de letselschadebranche. 123  In het navolgende beschrij f ik
eerst kort de uitgangspunten van de 'public choice'-theorie en vervolgens de
implicaties daarvan voor normering op het letselschadeterrein.

3.5.2 Veronderstellingen van de 'public choice'-theorie

In de'public choice'-theorie wordt gesuggereerd dat belangengroepen met elkaar
concurreren voor de totstandkoming van voor hen gunstige regelgeving: 24 politiek
wordt ook als een 'markt' gezien, waar de wet van vraag en aanbod geldt.

125

Evenals op een gewone markt zijn alle actoren op deze politieke markt uit, althans
voor een deel, op het maximaliseren van de eigen belangen. 126 Dat geldt enerzijds
voor de kiezers die zich op bepaalde maatschappelijke terreinen, zoals de
letselschadebranche, verenigen in belangengroepen, zoals bijvoorbeeld het Verbond
van Verzekeraars, de LSA, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland. De gedachte
is dat deze organisaties aan de hand van actief lobbyen vragen om beleid dat voor
hen voordelig is ('rent seeking').127

Anderzijds is het uitgangspunt dat ook politici en ambtenaren zich bij hun
gedrag laten leiden door hun eigen belang. Dd wetgever bestaat niet in deze optiek.

122    Zie voor een overzicht van de public choice-theorie: Tollison 1994, p. 339-371, Macey 1998. p.
171-183 en Van den Hauwe 2000, nr. 0610 (p. 603 e.v.).

123    Vergelijk in dit verband ook Barendrecht 1999a, p. 82, Elzas 2000, p. 70 en Giesen, Kamminga
& Barendrecht 2001, p.  139.

124 Mueller 1989, hoofdstuk  13.

125 Zie hierover De Geest 1990, p. 667. Zie voorts Holzhauer & Teijl 1995, p. 253 e.v.
126   Buchanan 1978, p. 17.
127    Van den Bergh 1999, p. 122 definieert 'rents' van belangengroepen als 'increases in net revenues

that do not result from growth of output. but from redistribution of wealth through the coercive
power of the state . Doordat belangengroepen zich via politieke middelen beschermen tegen
competitieve pressie, stabiliseren dan wei vergroten zij hun winst. Dit gaat echter ten koste van
de consument die gebaat is bij competitie.
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Elke politicus streeft naar politieke winst en wordt gedreven door de prikkel om
herkozen te worden. 128 politici geleiden  in  ruil  voor  de  stem  van of andere

ondersteuning door de pressiegroepen hun vraag naar regulering of andere
beleidsmaatregelen door in de politieke besluitvorming. 12:

Wanneer bij de politieke besluitvorming inderdaad vaak niet maximalisatie
van de maatschappelijke welvaart (het algemeen belang) maar het eigen belang
van politici en hun ambtenaren de doorslag geeft, betekent dit dat er weinig wetten
in het algemeen belang gerealiseerd worden door 'de wetgever'. De wetgever is
in deze visie geen orgaan dat van boven af (verticaal) de samenleving stuurt met
als doel het maatschappelijk welzijn te bevorderen:30 De politieke besluitvorming
komt vaak pas op gang wanneer daar via extern optreden van maatschappelijke
groepen (=specifieke belangen) om wordt gevraagd. 131 Publieke besluitvorming
is een horizontaal netwerk van kiezers (belangengroepen), politici en ambtenaren.

Regelgeving is daarmee het resultaat van een proces van voordeel zoeken door
actief lobbyende belangengroeperingen waarbij een wet ofandere juridische norm
wordt 'verkocht' aan de hoogste bieder. 132

In deze optiek is het politieke proces van 'rent seeking' enigszins een loterij.
Verschillende belangengroeperingen proberen de beleidsbeslissingen in hun
voordeel te beinvloeden, maar het is onzeker welk specifieke belang zal winnen. 133

Volgens de aanhangers van de public choice-theorie slagen belangengroeperingen
er aldus vaak in om via politieke besluitvormingsprocessen groepsbelangen te
realiseren die in strijd zijn met het algemeen belang. 134 Bij deze competitie tussen

belangengroeperingen zouden goed georganiseerde en machtige groeperingen,
zoals bijvoorbeeld verzekeraars, de meeste mogelijkheden hebben om voordelen
te behalen.

De public choice-benadering is (te) vergaand in haar assumpties.135 Hier geldt

eigenlijk hetzelfde als in hoofdstuk 3 is opgemerkt over het prisoners' dilemma
bij de schaderegeling.136 Het gedrag van actoren wordt in werkelijkheid niet alleen
bepaald door (economische) prikkels tot maximalisatie van het eigen belang. 137

Zij zullen zich tevens laten leiden door ideologische overwegingen, idealistische

128   McChesney 1997, p. 20-23 en 41-42 en McChesney1998, p. 314.
129     Becker 1983, p. 372. Ambtenaren handelen in deze visie evenmin steeds in het algemeen belang

en zijn geen neutrale, plichtsgetrouwe uitvoerders van beslissingen van politici. maarook zij streven
persoonlijke belangen na zoals bijvoorbeeld budgetmaximalisatie. Het gaat niet zozeer om het budget
zelf. maar het budget kan ambtenaren in staat stellen die zaken te verwerven die zij wel belangrijk
achten zoals macht. prestige, zekerheid en inkomen. zie Van Winden 1983, p. 409.

130 Het algemeen belang zal 'de wetgever' doorgaans niet voldoende kunnen motiveren om met
regelgeving te komen. Zie De Geest 1990, p. 671.

131 Zie Ogus & Veljanovski 1984. p. 322.
132 Zie bijvoorbeeld Tollison 1988. p. 339-371 en Tollison 1998. p. 320.
133 Tullock 19808. p. 97 e.v.

134   Stigler 1971 en Pelzman 1976. p. 211-240.
135    Zie De Geest 1990. p. 670.
136 Zie hoofdstuk 3. paragraaf 2.2.1.
137   Zie Ogus 1994, p. 73-75.
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gedachten of altruisme. Het feit dat in de praktijk wei degelijk wetten worden
138opgesteld die in het algemeen belang zijn, bevestigt dit. Maar intussen blijft

wel staan dat het gedrag van veel actoren geregeld mede bepaald zal worden door
de eigen belangen en dat lobbyen inderdaad voorkomt in de politiek. Dat impliceert
dat men deze theorie misschien niet al te letterlijk moet nemen maar dat deze in
zekere zin wel bruikbare verklaringen en voorspellingen geeft.

3.5.3 Implicaties voor het letselschadeterrein

De belangrijkste les uit de public choice-theorie is, dat ondanks het algemeen
belang bij het beperken van de beslissings- en foutkosten bij de afdoening van
letselschadeclaims. de kans relatiefklein is dat de overheid zich uit eigen beweging
zal gaan bezighouden met het opstellen van normen. Dat is slechts anders wanneer
de belangenorganisaties de wetgever of een ander overheidsorgaan (b.v. de Raad
voor de Rechtspraak) vragen om normen op te stellen dan wel te helpen bij
zelfregulering.

Een andere les is dat er sprake is van een prisoners' dilemma voor de
belangenorganisaties. Bij onafhankelijk van elkaar lobbyen door de verschillende
belangengroepen bestaat er een kans dat er geen normen tot stand worden gebracht
die in het gemeenschappelijk belang van de normadressaten zijn. Dit betekent
enerzijds dat een belangengroep voordelen kan behalen, die zij onder competitieve
omstandigheden  niet zou kunnen behalen. '

Rent-seeking' en bevoordeling  van
bepaalde belangengroepen zal minder goed mogelijk zijn in een open en competitief
proces met andere belangengroepen (zelfregulering) dan in een ondoorzichtig
proces van lobbyen bij de overheid: 39 Anderzijds betekent dit dat zelfregulering
voor de marktpartijen in de letselschadebranche de veiligste optie is. Er kunnen
dan normen tot stand worden gebracht die de beslissings- en foutkosten bij de
schaderegeling reduceren op een wijze die voor iedereen acceptabel is. Ook voor
de overheid zal zelfregulering vaak de voorkeur hebben. Zij zal in veel gevallen
het algemeen belang bij bepaalde normen beter kunnen traceren en in de gaten
kunnen houden dan wanneer zij via de achterdeur (lobbykanalen) door een
specifieke belangengroep wordt benaderd.

Voorts volgt uit de 'public choice'-theorie dat de belangengroepen op het
terrein van de letselschaderegeling dus zelf het initiatief tot normering in welke
zin dan ook moeten nemen. Wij zullen hierna nog zien dat alle belangengroepen,
zij het de een misschien meer dan de ander, een belang hebben bij normering
(paragraaf 4.2). Wanneer de marktpartijen een verbetering van de kwaliteit van

138 De Geest  1990, p. 670-671.

139    Dat is een belangrijk verschil met branches waarin slechts 6 belangengroep aanwezig is. Dat is
het geval bij veel beroepen waar een zeker monopolie bestaat. zoals bijvoorbeeld tandartsen.
accountants en advocaten. Bij zelfregulering zijn voor hen de mogelijkheden tot 'rent seeking' weI
maximaal.
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de letselschaderegeling trachten te bewerkstelligen, zullen zij eventuele bemoeienis
van de overheid bij een proces van zelfregulering actief moeten zoeken. De
overheid kan immers eventueel wel een belangrijke rol bij het proces van
zelfregulering spelen. Vertegenwoordigers van de overheid kunnen als buffer
optreden tussen de verschillende belangengroeperingen die elkaar wantrouwen
en daarom eventueel niet tot resultaten zullen kunnen komen. Ook kunnen zij als
procesleider optreden. Zij zullen daar echter wel voor gevraagd moeten worden.
En wanneer zelfregulering in overleg tussen de verschillende belangengroepen

niet (goed) van de grond wil komen, zullen zij hun ingangen bij de wetgever en
rechter moeten gebruiken om regulering, zoals via een standaardregeling, te
ontlokken.

Tevens impliceert deze theorie dat als de overheid wordt gevraagd om bij
te dragen aan een proces van zelfregulering, het aanbeveling verdient dat zij daar

gevolg aan geeft. Zelfregulering kan immers ten koste gaan van belangen van
derden die niet (direct) zijn betrokken.140 Op het terrein van de letselschaderegeling
betreft het dan de slachtoffers van ongevallen. Dit betekent dat (vergaande)
zelfregulering bij voorkeur plaats zou dienen te vinden onder toezicht en/ofcontrole
van de overheid. Er hoeft nu niet, althans minder, gevreesd te worden dat de
overheid door bepaalde private belangen beinvloed zal worden, omdat alle private
belangen vertegenwoordigd zijn en open met elkaar in concurrentie treden.

De public choice-theorie geeft ook lessen mee aan de overheid (wetgever
of rechter) voor het geval dat zij wordt verzocht door belangengroepen uit de
letselschadebranche om normen te formuleren. De inhoud van de rechtsnorm zal
moeten afhangen van het aantal belangengroepen die bij dit 'rent seeking'
betrokken zijn. Wanneerbijvoorbeeld slechts 6dn ofenkele dominante belangeng-
roep(en), zoals het Verbond van Verzekeraars, om overheidsregulering vraagt
(vragen), kan het beste voor vage normen gekozen worden. 141 Zo kan voorkomen
worden dat specifieke belangen bevoordeeld worden ten koste van het collectieve
belang. Wanneer door meerdere belangengroeperingen die samen (vrijwel) de
gehele letselschadebranche vertegenwoordigen, om dezelfde of vergelijkbare
regulering wordt gevraagd, zal er met scherpere normen gewerkt kunnen worden.
Het is dan waarschijnlijk(er) dat de norm de belangen van de gehele branche

140   Volgens de public choice-theorie zijn bij zelfregulering de mogelijkheden van 'rent seeking' in
principe maximaal. De belangengroepen hoeven niet meer te lobbyen en kunnen nu zelf normen
tot stand (laten) brengen die voordelig voor hen zijn. Zie Ogus 1994, p. 108. Ogus 1995. p. 98 en
Ogus 2000. nr. 9400-4 (p. 592). De negatieve externe effecten van 'rent seeking' door belangengroe-
pen zullen overigens op het letselschadeterrein Trij beperkt zijn. De letselschadebranche bestaat

niet uit 66n belangengroep die haar eigen gedrag reguleert. wat wij bij veel beroepsgroepen zien
zoals bijvoorbeeld advocaten, artsen en makelaars. Op het letselschadeterrein concurreren in geval
van zelfregutering meerdere belangengroepen met afwijkende individuele belangen met elkaar,
zodat de mogelijkheden tot 'rent seeking' door een belangengroep niet maximaal zijn, doch veeleer
op hetzelfde niveau liggen of zelfs beperkter zijn dan in geval van reguiering door de overheid.

141 Vergelijk Schwartz & Scott 1995. p. 598 en 648-650.
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vertegenwoordigt:42 Dezelfde overwegingen gaan overigens ook op in geval van
zelfregulering

Kortom, ook vanuit het perspectief van de private belangen heeftzelfregule-
ring doorgaans de voorkeur. zeker naarmate de normen scherper worden. De
schadelijke effecten van 'rent seeking' door belangengroepen zullen in geval van

143zelfregulering het geringst zijn voor de maatschappij.    Bij die constructie is de
kans het grootst dat er een goede balans wordt gevonden tussen de verschillende
private belangen en bijgevolg het algemeen belang het beste wordt gediend. Vanuit
het perspectief van de verschillende marktpartijen is zelfregulering de veiligste
optie. Enige overheidsbemoeienis is daarbij wenselijk. Die zal echter actiefdoor
de letselschadebranche gezocht moeten worden. Wanneer de overheid echter wordt
verzocht om normen op te stellen, kan in de meeste gevallen het beste worden
gekozen voor vage normen.

4           Normering door de letselschadebranche

4.1 Inleiding

Ervan uitgaande dat de overheid inderdaad geen, of althans weinig, normen zal
opstellen, ga ik in deze paragraaf in op normering door de letselschadesector
(zelfregulering) en op enige problemen en vragen die daarbij zijn te verwachten.
In het navolgende stel ik onderwerpen aan de orde als het belang van de
verschillende marktpartijen bij normering, de morele verplichting van verzekeraars
om zorg te dragen voor (goede) normen op het letselschadeterrein. het bijeenbreng-
en van de verschillende belangengroepen in een collectiviteit, de besluitvorming
tijdens het normeringsproces en de mogelijke rol van de overheid daarbij, de
invloed van normering op de jaarlijkse schadelast van verzekeraars, het niveau
van de normen, en het suggererende karakter van de eenmaal opgestelde normen.

4.2 Belang van de verschillende marktpartijen bij normering

Zelfregulering onder zeker toezicht van de overheid heeft vanuit het perspectief
van het algemeen belang in beginsel de voorkeur. Ook vanuit het perspectief van
de private belangen van de verschillende belangenorganisaties lijkt dat de conclusie
te zijn. Maar dan blijft nog de vraag staan of de private belangen van de
marktpartijen uberhaupt gediend zijn met normering (zelfregulering dan wel
overheidsregulering).

142 Bij grote competitie tussen de verschillende belangengroepen met betrekking tot de inhoud van
de norm zal echter eerder voor een compromis en dus een vage norm gekozen moeten worden.

143 Vergelijk Curran 1993. p. 62 en Curran 1998, p. 251.
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De kosten van het maken van expliciete afspraken op macroniveau zullen immers
door partijen in de letselschadebranche afgewogen worden tegen het voordeel
dat ontstaat doordat er op dossierniveau minder vaak discussies en geschillen en
daarmee dus minder beslissingskosten ontstaan. Hoewel dat in het algemeen
voordelig lijkt te zijn, werpt zich de vraag op ofde verschillende partijen wel een
specifiek financieel en/of niet-financieel belang hebben bij normering en wat dat
belang dan is. Zij zullen zich immers alleen aan de normen conformeren en normen
willen (laten) ontwikkelen wanneer zij voor zichzelf voldoende toegevoegde
waarde zien ten opzichte van de huidige situatie. 144

De aansprakelijkheidsverzekeraar heeft het grootste belang bij het terugdring-
en van de beslissingskosten. Louter bezien vanuit een korte termijn perspectief
wordt dit belang van de verzekeraar misschien nog niet meteen duidelijk. De
redenering zou dan kunnen zijn dat verzekeraars in principe vrij onverschillig
kunnen staan tegenover het toe- of afnemen van de beslissingskosten omdat zij
deze toch (deels) in de verzekeringspremies kunnen doorberekenen. 145 Bovendien
zouden zij een voordeel hebben bij onduidelijkheid en hoge beslissingskosten,
omdat dat een drempel voor de wederpartij opwerpt en daardoor de kans het grootst
is dat de verzekeraar zo min mogelijk schadevergoeding hoeft uit te keren. Er kan
dan overal over gediscussieerd worden, wat de schaderegeling vertraagd en het
resultaat onzeker maakt. Sommige gelaedeerden zullen dan met een beperkt bedrag
aan schadevergoeding genoegen nemen. Anderen zullen zelfs afhaken. Ook dienen
veel slachtoffers in het geheel geen schadeclaim in vanwege de verwachte hoge
beslissingskosten. Normering kost verzekeraars op het eerste gezicht dus alleen

maar geld.
Wanneer echter naar het lange termijn belang van verzekeraars wordt gekeken,

schijnen wel grote voordelen van een harmonieus en vlot verlopende schadeafwik-

keling door. Verzekeraars hebben er weliswaar belang bij dat de omvang van
schadeuitkeringen op een beperkt niveau ligt, maar zij hebben een nog groterbelang
bij beheersbaarheid van hun schadelast en van de beslissingskosten.

146 En daarvan
is in geval van onduidelijkheid, zoals in de huidige situatie, geen of althans te

weinig sprake. De verzekeraar is als het ware de financier van het schadeafwikke-
lingsproces. 147 Naast de eigen beslissingskosten krijgt de verzekeraar bij erkenning

van aansprakelijkheid via art. 6:96 BW dikwijls ook nog (een deel van) de kosten
van de belangenbehartiger van het slachtoffer voor zijn rekening. Een efficientere
en effectievere schadeafwikkeling zou hem dus veel beslissingskosten besparen.

144     Zie ook Giesen. Kamminga & Barendrecht 2001. p.  138.
145      Dit gaat echter maar beperkt op, aangezien er sprake is van concurrentie tussen aansprakelijkheidsver-

zekeraars. Bijgevolg hebben verzekeraars belang bij lage verzekeringspremies teneinde verzekerden
te behouden en aan te trekken.

146     Wiechmann 2000, p. 65. Zie ook Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001. p. 135. Zieook paragraaf
4,8.

147     Wiechmann 2000. p. 65 en Hennekam 2000, p. 1 1.
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Bovendien kunnen verzekeraars bij een grotere afhandelingssnelheid en meer
voorspelbaarheid nauwkeurigerde verzekeringspremies en de verzekeringsdekking
berekenen doordat zij de risico's beter kunnen inschatten. 148 Naast directe financiele
voordelen levert een vlotte en transparante schaderegeling de verzekeraar ook
een beter imago op. Dat heeft positieve effecten voor het afzetten van verzekerings-
producten.

Ook het slachtoffer heeft belang bij normering, mits het vergoedingenniveau
aansluit bij het objectieve recht (beperkte foutkosten). Hij krijgt zijn geld sneller

en op een emotioneel minder belastende wijze in handen. Tevens zullen bij een
efficiente en effectieve schadeafwikkeling zijn financiele kosten lager zijn, zeker

wanneer hij een belangenbehartiger in de arm heeft genomen. Het slachtoffer wordt
immers in bepaalde situaties met de kosten van zijn belangenbehartiger geconfron-
teerd. Als de aansprakelijkheid niet kan worden aangetoond, dient hij de kosten

van rechtsbijstand te dragen. Maar ook wanneer de aansprakelijkheid is geaccep-
teerd, kan nog een gedeelte van de declaratie van de belangenbehartiger voor zijn

rekening komen in geval van eigen schuld en in het geval dat de declaratie van

zijn belangenbehartiger de dubbele redelijkheidstoets van 6:96 BW niet helemaal
kan doorstaan.

Belangenbehartigers lijken geen direct economisch belang bij normering
te hebben. In principe hebben zij financieel voordeel bij complexiteit en
onvoorspelbaarheid aangezien dan de vraag naar hun diensten hoog is. 14' Zo zijn
heldere en sluitende regels die aangeven wanneer een partij wel en niet aansprake-
lijkheid is, niet in het financiele belang van belangenbehartigers.

150 Dat geldt zeker
wanneer zij, zoals momenteel in de regel het geval is, gehonoreerd worden op
basis van gewerkte uren (urendeclaratie). Immers, hoe onduidelijker het151

schaderegelingsproces, hoe meer tijd het vergt om een schadeclaim afte wikkelen,
hoe meer uren de rechtshulpverlener in de zaak zal moeten investeren en hoe

omvangrijker zijn declaratie. 152

Wel hebben belangenbehartigers een niet-economisch belang bij meer
transparantie. Het zal hun werkvreugde ten goede komen wanneer er minder ruzie

148 Vergelijk Zywicki 2000, p. 8.
149 Zie Epstein 1988. p. 311-315, White 1992. p. 381 en Pritchard & Zywicki 1999, p. 409 e.v. Zie

ook Kagan 1994. p. 1 -34, Rubin & Bailey 1994. p 807-831 en Bailey & Rubin 1994. p. 467-477
over het belang van advocaten bij juridische complexiteit en de rol van belangenorganisaties van
advocaten bij juridische hervormingen in de Verenigde Staten onder meer op het terrein van de
asbestclaims en productaansprakelijkheidsclaims.

150    Epstein 1988, p. 313. Vergelijk in dit verband Kaplow 1992. p. 620 en Barendrecht 1995. p. 170.
151 Zie ook Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001, p. 135.
152      Vergelijk in dit verband de opmerkingen van Epstein  1989. p. 2193 e.v., Brickman 1994. p.  1755

e.v.. Cross 1996, p. 523-589 en Winter 1997. p. 605-614 over de afwezigheid van belang van
advocaten van verzekeraars en ander:gedaagden'die doorgaans op basis van gewerkte uren worden
gehonoreerd (in tegenstelling tot de advocaten van gelaedeerden die in letselschadezaken in de
Verenigde Staten vaak op basis van een 'contingency fee' werken) bij 'efficienter recht'.
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gemaakt hoeft te worden over steeds dezelfde kwesties.153 Verder hebben zij
indirect wel een economisch belang. Zij kunnen op jaarbasis meer zaken
afwikkelen. Bovendien kunnen zij, ondanks dat zij per zaak minder uren kunnen
schrijven. waarschijnlijk uiteindelijk meer declarabele uren maken. Immers, de
laatste uren in een individuele zaak zijn vaak de uren van de declaratie die het
meeste commentaar van en discussie met de client en de aansprakelijkheidsverzeke-
raar opleveren. Het zijn de uren die nu al geregeld niet meer door de belangenbehar-
tiger in de declaratie worden meegenomen. Behalve meer declarabele uren zal
normering ook ten goede komen aan de professionele normen en waarden van
de rechtshulpverlener. Hij kan meer rechtzoekenden helpen en dat bovendien doen
op een wijze die de client waarschijnlijk meer tevreden zal stellen. Dat leidt ook
tot een betere reputatie van de beroepsgroep en mogelijk meer zaken.

Wanneerbelangenbehartigers meer op basis van 'no cure, no pay'-belonings-
afspraken gaan werken, wat waarschijnlijk in de (nabije) toekomst zal gebeuren,
hebben zij wel een financieel belang bij een meer voorspelbare schaderegeling.
Zij zijn er dan bij gebaat om de kansrijkheid van zaken. het waarschijnlijke belang
en de waarschijnlijke arbeidsintensiviteit goed te kunnen vaststellen. Met name
bij beloningssystemen waarbij de honorering is losgekoppeld van het aantal
gewerkte uren, zoals bij de in de Amerikaanse letselschadepraktijk veel gebruikte
'contigency fee' (de belangenbehartiger ontvangt als beloning een deel van de
opbrengst), heeft de belangenbehartiger een groot financieel belang bij zo laag
mogelijke beslissingskosten: 54

Zowel verzekeraars, slachtoffers als belangenbehartigers hebben dus een
belang bij normering. Belangenbehartigers hebben thans echter geen direct
financieel belang bij lagere beslissingskosten, wel een niet-financieel belang en
een indirect financieel belang. Dit kan echter veranderen wanneer 'no cure, no
pay' in Nederlandse letselschadepraktijk meer voet aan de grond krijgt. Ondanks
de belangen bij normering zal waarschijnlijk niet iedere belangenbehartiger,
verzekeraar of (vertegenwoordiger van) slachtoffer dat meteen zien.  In het licht
van de vorige paragraafbetekent dit dat het belangrijk kan zijn dat de professionele
actoren op het letselschadeterrein door de overheid, hun belangenorganisaties,
en de wetenschap worden gewezen op het belang van normering en lagere
beslissings- en foutkosten.

153 Bij de interviews in het kader van mijn eerdere onderzoek (Weterings 1999), kwam ook vaak voren

dat belangenbehartigers het als frustrerend ervaren dat zij in iedere zaak weer dezelfde. polariserende.
discussies moeten voeren. Zij vinden het vaak vervelend om altijd maar te moeten 'vechten' met
de verzekeraar en zouden graag zien dat de schaderegeling op een meer harmonieuze wijze verloopt.

154 Opgemerkt dient te worden dat een beloning op basis van gewerkte uren ook met 'no cure. no pay'
gecombineerd kan worden. zoals in de 'conditional fee' in Engeland. De belangenbehartiger krijgt
dan bij verlies geen beloning. Bij winst wordt het aantal aan de zaak besteedde uren tegen het normale
uurtariefbetaald en ontvangt de belangenbehartiger daar bovenop een 'succes fee' die een percentage
van ziin urendeclaratie (in de regel maximaal 25%) bedraagt. Zie Tzankova & Weterings 2003.
p. 30.
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4.3 Verzekeraars hebben morele verplichting tot bijdragen aan toegankelijk

schaderegelingsproces voor slachtoffers

Verzekeraars hebben niet alleen een belang bij normering, maar mijns inziens
ook een zekere verplichting tot medewerking aan het opstellen van normen of
zelfs tot het nemen van het voortouw daarbij. 1 55 Zij zouden zich verantwoordelijk
moeten voelen voor de kwaliteit van de letselschaderegeling. Gezien de aard van
de klachten die mensen vaak uiten in de media en bij andere gelegenheden, wordt
dit ook door een groot deel van de bevolking zo gezien.

Verzekeraars vormen immers de hoofdorganisatie op het maatschappelijke
veld van de letselschaderegeling en hebben daarom de verantwoordelijkheid om
zorg te dragen voor een behoorlijke toegang tot rechtvaardigheid voor rechtzoeken-
den.156 Verzekeringsmaatschappijen zijn niet louter commerciele organisaties,
maar hebben ook een maatschappelijke component. Zij zijn bij (vrijwel) elke
letselschadeclaim betrokken en zijn degenen die uiteindelijk schadevergoeding
betalen en (het grootste deel van) de beslissingskosten dragen. Deze vaste partij-
positie leidt er toe dat de verzekeraars de letselschaderegeling beheren, besturen
en financieren. Dit gebeurt in principe onder de supervisie van de rechter, maar
slechts een zeer klein percentage van de schadeclaims wordt ook ter toetsing aan
de rechter voorgelegd.

Men zou kunnen zeggen dat verzekeraars gezien hun rol op het letselschad-
eterrein functioneren als een soort van 'particuliere uitkeringsinstantie', zeker

(mede) gezien het feit dat zij vanwege de afbrokkeling van de sociale zekerheid
een decl van de functies van sociale verzekeraars hebben overgenomen. Zij
beoordelen aan de hand van het geldende reclit of mensen recht hebben op
schadevergoeding en als dat het geval is verstrekken zij een schadevergoeding
aan behoeftigen.

Deze belangrijke maatschappelijke functie brengt mee dat zij een morele
verplichting hebben om ervoor te zorgen dat de foutkosten in het concrete geval
laag zijn. Er dient een rechtvaardig resultaat tot stand te komen. Tevens dient
degene die schade claimt, ook niet te veel drempels op zijn weg tegen te komen.
De beslissingskosten mogen geen (al te grote) belemmering vormen voor een
slachtoffer om zijn rechten geldend te maken.

4.4 Alle belangen dienen vertegenwoordigd te zijn bij normeringsproces

Uit het voorgaande volgt dat de verzekeraars zo nodig het voortouw tot normering
zouden dienen te nemen. Het belang van de verzekeraars bij normering is echter
te groot (zie paragraaf 4.1) om het opstellen van normen louter aan hen over te

155 Vergelijk Vranken & Weterings 2000, p. 56.
156     Zij moet in hun domein zorg dragen voor 'access to justice'. vergelijk Parker 1999.
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laten. Dit is slechts anders wanneer zij normen tot stand brengen die een eenzijdig
werking hebben, zoals de procedurele normen in Bedrijfsregeling nr. 15 met
betrekking tot het gedrag van verzekeraars bij de afwikkeling van letselschade
in het verkeer.

Wanneer het echter gaat om normen die ook het gedrag van andere partijen
betreffen, zoals bij materiele normen, verdient het aanbeveling dat die andere
partijen ook bij de opstelling worden betrokken teneinde ervoor zorg te kunnen

157
dragen dat hun belangen worden meegenomen. Voorts zullen normen niet (snel)
geaccepteerd en gebruikt worden als deze eenzijdig door de verzekeraars worden
opgesteld. In het verleden is bij de smartengeldformule van het Verbond van
Verzekeraars gebleken dat partijen aan slachtofferzijde alsook de rechter dergelijke
normen wantrouwen en terzijde leggen.

Daarbij speelt een rol dat veel partijen aan slachtofferzijde zullen menen
dat verzekeraars willen normeren vanwege de lagere beslissingskosten, maar vooral
ook omdat zij de zaken dan tegen een lagere schadevergoeding kunnen afdoen.
Alle partijen dienen derhalve betrokken te worden om te voorkomen dat ernormen
tot stand worden gebracht, die tot resultaten leiden die niet voldoende aansluiten
bij het objectieve recht en de maatschappelijke opvattingen (te hoge foutkosten).
Dergelijke normen zullen te weinig draagvlak hebben en niet gehanteerd worden. 158

4.5 ls de organisatiegraad bij de verschillende betrokkenen voldoende?

Een voorwaarde voor gelijkwaardige behartiging van maatschappelijke
(deel)belangen bij zelfregulering, is de aanwezigheid van een voldoende
organisatiegraad bij de verschillende betrokkenen:59 Aan de zijde van de
verzekeraars is dit geen probleem. Ook advocaten en andere belangenbehartigers
zijn in belangenorganisaties verenigd. Voor de slaclitoffers ligt dit anders:60 Dit
is een groep individuen die lastig, zo niet nagenoeg onmogelijk, is te organiseren
in een coherente groep teneinde hun belangen te behartigen bij het besluitvormings-
proces tussen de verschillende belangenorganisaties.16' Er is hiermogelijk sprake
van een 'free ride' probleem. Gelaedeerden krijgen vaak eenmalig te maken met
de letselschaderegeling. In tegenstelling tot de andere partijen is er geen sprake
van professionele betrokkenheid. Daardoor heeft een persoon die reeds slachtoffer
is geweest van een ongeval en waarvan de schade is afgewikkeld, weinig prikkels
om zich met normering te gaan bezighouden en/of lid te worden van een

157 Vergelijk Vranken & Weterings 2000, p. 57.
158 Vergelijk Barendrecht & Weterings 200Ob, p. 19-20. Vranken & Weterings 2000. p. 57 en Giesen.

Kamminga & Barendrecht 2001. p.  137.
159     Zo ook Vranken & Weterings 2000, p. 57 en Giesen. Kamminga & Barendrecht 2001. p.  138.
160      Barendrecht 1999a. p. 83. Vranken & Weterings 2000. p. 57 en Giesen, Kamminga & Barendrecht

2001.p. 136.
161 Olson 1971.
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belangenorganisatie die dat gaat doen. Hij zal er zelf waarschijnlijk niet van
profiteren en dus is zijn individuele belang beperkt. Vooreen potentieel toekomstig
slachtoffer geldt dat de kans zeer klein is dat hij meerdere malen met letselschade
te maken zal krijgen. Dat betekent dat slachtoffers niet geprikkeld worden om
zich aan te sluiten bij een belangengroep maar eerder er voor zullen kiezen om
af te wachten en te profiteren van eventuele inspanningen van anderen.

Slachtoffers laten zich dus moeilijk organiseren in een coherente groep. Als
dat al wel gebeurt bij een bepaalde categorie slachtoffers, is het de vraag of zij
voldoende kennis en expertise in huis hebben om de belangen van hun achterban
effectiefte kunnen behartigen in een normeringsproces.162 Wel kunnen de belangen
van slachtoffers (mede) vertegenwoordigd worden door organisaties als
Slachtofferhulp Nederland, de ANWB en de FNV/CNV (afdeling rechtshulp).

Indien de vertegenwoordiging van slachtoffers een probleem blijkt te zijn,
is er voor de overheid een taak weggelegd om het algemene belang te bewaken
en kartelvorming te voorkomen.163 Het mag niet zo zijn dat verzekeraars en andere
professionals de normen vaststellen, die uiteindelijk in grote mate bepalen of en

i
welke schadevergoeding slachtoffers in handen krijgen. De overheid kan dan het
vereiste evenwicht bewerkstelligen door de onvoldoende vertegenwoordigde
belangen te behartigen bij het proces van normering. Ook kan er voor gekozen
worden om in het algemeen belang bepaalde grenzen te stellen aan het proces van
normering of een zekere controle uit te oefenen.

Maar ook bij een voldoende organisatiegraad kan en/of moet de overheid
een rol hebben in het normeringsproces. Ook dan is het zorgen voor, dan wel het
bewaren van het evenwicht tussen partijen nog steeds een thema dat de aandacht
verdient. Immers, degenen die zich het beste kunnen organiseren, hebben vaak
de beste mogelijkheid om het normeringsproces te beYnvloeden (zie de opmerkingen
in paragraaf3.5 over'rent seeking').164 Een neutrale en onafhankelijke buitenstaan-
der kan garanderen dat er geen normen ontstaan die bepaalde betrokkenen sterk
bevoordelen ten koste van anderen, en die dan vervolgens in de praktijk ook niet
gebruikt zullen worden. Ook kan een onpartijdige derde ervoor zorg dragen dat
het proces van collectieve besluitvorming op gang blijft en ook het proces bewaken.
Overigens zouden in plaats van vertegenwoordigers van de overheid ook personen
uit de universitaire wereld deze taak kunnen uitoefenen. 165

De oprichting, enkele jaren geleden, van het NPP bewijst dat het in principe
wel mogelijk is om alle marktpartijen bijeen te krijgen. Maarhoewel het NPP goede
voorstellen tot kwaliteitsverbetering formuleert, staan de activiteiten nog relatief

162 Wat overigens niet wil zeggen dat zij niet bij normering betrokken zouden moeten worden.
163 Vranken & Weterings 2000, p. 57.
164 Vergelijk Olson 1971 met betrekking tot deinvloed van goed georganiseerde belangengroepen op

het wetgevingsproces en Tullock 1980b over de beinvloeding van rechtsvorming door de rechter
door belangengroepen.

165    Zie ook Giesen. Kamminga & Barendrecht 2001, p. 138-139.
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in de kinderschoenen. Ook blijken de spanningen en tegenstellingen tussen
verzekeraars en belangenbehartigers nog groot te zijn. Het feit dat 66n van de
deelnemers, de LSA, enige tijd geleden heeft besloten een minder actieve rol te
hebben binnen het NPP, bevestigt dit.166 Het illustreert ook dat het zinvol kan zijn
om de overheid, bijvoorbeeld de Raad voor de Rechtspraak, ofandere onafhankelij-
ke en neutrale derden, zoals personen uit de rechtswetenschap, te betrekken bij
een normeringsproces teneinde als procesleider en buffer tussen partijen op te
treden en aldus het wantrouwen tussen de partijen onder controle te houden.

4.6 Subsidie overheid bij zelfregulering door letselschadebranche

Een drempel tot het overgaan tot zelfregulering kan voor de belangengroepen
worden gevormd door het feit dat normen vaak (te) duur zijn om te maken. Zij
zullen immers (een deel van) de kosten van opstelling van normen dienen te dragen.
Het lijkt mij niet onredelijk dat de overheid bij zelfregulering een subsidie verstrekt,
waarmee de letselschadebranche een deel van de administratieve kosten kan
opvangen die gepaard gaan met de normopstelling. 167 Immers, het private initiatief
tot normstelling bespaart de overheid kosten in de zin van opstelling van normen,
evaluatie en aanpassing van de normen, alsook toezicht op naleving van de normen.

Daarbij is het op zich wel logisch dat een deel van de kosten blijft liggen bij de
marktpartijen aangezien zij degenen zijn die van de voordelen van normering
profiteren.

4.7 Het bijeenbrengen van de verschillende belangengroepen m een
I .

collectief

Alvorens tot besluitvorming over het formuleren van normen kan worden over
gegaan en om een gelijkwaardige behartiging van de maatschappelijke belangen
daarbij te verzekeren, zullen de verschillende markpartijen eerst bij elkaar aan
tafel gebracht moeten worden. Dit zal niet eenvoudig zijn, doch de organisatiekos-
ten kunnen beperkt blijven. Er bewegen zich weliswaar redelijk wat individuen
en organisaties op het terrein van de letselschaderegeling, maar de verschillende
belangengroepen zijn bekend en in aantal beperkt. De belangrijkste spelers zijn
het Verbond van Verzekeraars, de LSA, de ANWB, Slachtofferhulp Nederland
en de Expertisebranche. 168 Bovendien organiseren deze zich nu al geregeld binnen
een bepaalde context, zoals het NPP. Omdat deze belangengroepen toch al bestaan,

166 Renckens 2000a, p. 120.
167 Vergelijkook Barendrecht 1999a. p. 81. Hij is van mening dat degenedie het initiatieftot normering

neemt. daarvoor beloond behoort te worden.
168 De Expertisebranche wordt gevormd door het Nederlands Instituut van Register Experts (Nivre),

Bureau Coordinatie Expertise-organisaties (BCE) en het Nederlands Instituut van schaderegelaars
(NIS).

156



Inhoudelijke en procedz,rele normering

zijn voor hen de organisatiekosten op zich redelijk beperkt. Zij hebben als algemeen
doel het behartigen van de belangen van bepaalde marktpartijen en krijgen nu
de bijzondere taak erbij om deze specifieke belangen te vertegenwoordigen in
de collectiviteit van belangengroepen die zich gaat bezighouden met het opstellen

169van normen.
Wel zal zich bij het samenbrengen van de verschillende belangenorganisaties

170mogelijk een 'free ride' probleem voordoen. In principe vormen de eenmaal
opgestelde normen een collectief goed. Niemand binnen de letselschadepraktijk
kan van het gebruik van de eenmaal opgestelde normen uitgesloten worden.
Daarmee wordt een ieder op het terrein van de letselschaderegeling geprikkeld
om ondanks zijn belang bij goede normen, het bijdragen aan het opstellen en
onderhouden van de normen, en met name ook het dragen van de kosten daarvan,
aan anderen over te laten. Het publieke goed-karakter biedt de gelegenheid om
mee te liften op de inspanningen van anderen."'De invloedrijke studie van Olson
met betrekking tot collectieve actie heeft uitgewezen dat het, gegeven de kosten
van inspanning en de geringe waarschijnlijkheid dat iemands inspanning een
cruciaal verschil in de uitkomst uitmaakt, niet individueel rationeel is om bij te
dragen dan wel mee te doen aan collectieve actie.172 Dit geldt zeker naarmate het
collectief groter is. Voor de letselschadepraktijk betekent dit concreet dat er
ondanks het gemeenschappelijke belang, misschien belangengroepen zullen zijn
die niet wensen deel te nemen aan het collectieve proces van normering. Zij willen
geen kosten steken in het opstellen van de normen, maar kunnen de eenmaal
geformuleerde normen wel gebruiken bij een concrete schadeafwikkeling. Wanneer
echter niemand aan de normen wil meebetalen en liever meelift, komt er ook geen
collectieve actie tot stand. 173 En als wel normen tot stand worden gebracht, is de
kans aanwezig dat die niet worden geaccepteerd door de leden van de belangenor-
ganisaties die niet bij de opstelling betrokken waren. Ofschoon dat de andere

belangengroepen nog niet hoeft tegen te houden om dan (voor hun verhouding)
normen op te stellen, is het van belang dat zo veel mogelijk partijen deelnemen.

Er is een aantal mogelijkheden om de belangengroepen te prikkelen toch
mee te doen. Allereerst wordt het zich organiseren van de verschillende174

belangenorganisaties waarschijnlijker als men in geval van 'free riden' een voordeel
moet missen dat verbonden is aan medewerking aan het opstellen van normen.

169     Het is als het ware een bijproduct van de belangengroep. Vergelijk Tollison  1988, p. 342. Zie ook
Olson 1971. p. 132 e.v.

170 Zie Mueller 1989. hootdstuk 16 over collectieve actie en 'free riden'

171 Vergelijk Barendrecht & Weterings 200Ob. p. 24-25.

172     Olson  197 1.  p.  2  e.v.  Daarvoor  was  de  leidende  opvatting  dat  louter de mogelijkheid  van
gemeenschappelijke winst voldoende was voor het ontstaan van collectieve actie.

173    Teijl & Holzhauer 1997, p. 45 en Holzhauer& Teijl 1995, p. 34-37 en 264. Zie in dit verband ook
Barendrecht & Weterings 200Ob, p. 24-25.

174     Olson  1971. Zie hierover ook Van Winden  1983, p 408-409. Dat gemeenschappelijke belang is
hier het reduceren van de beslissings- en foutkosten van de schaderegeling aan de hand van normen.
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en dat opweegt tegen de kosten van medewerking. Dat betekent dus dat er
oplossingen gezocht zouden moeten worden om free riders uit te sluiten van het
kosteloos gebruiken van de normen en deze aldus te veranderen in een privaat
goed. De vraag is alleen ofdie oplossingen er zijn. Een oplossing zou kunnen zijn
de normen niet te publiceren maar slechts open te stellen voor betalende partijen.
Het hanteren van een soort van licentie-systeem lijkt echter niet erg praktisch,
onder andere gezien de acceptatie van de normen in een concrete schaderegeling.
Wel is het zo dat belangengroepen als zij niet meewerken, de exclusiviteit mislopen
om de concrete inhoud van de normen mede te kunnen bepalen. Dit zou hen dan
ook voorgehouden moeten worden.

Een ander optie is de partijen te dwingen mee te werken aan de collectieve
besluitvorming over de normen. Dat zou alleen de overheid kunnen doen door
te dreigen met wetgeving te komen wanneer de belangengroepen niet onderling
tot zelfregulering (kunnen) komen. In het bovenstaande hebben wij gezien dat
dit niet voor de hand ligt. De overheid kan en zal niet heel snel tot dergelijke acties

overgaan. Een andere manier zou kunnen zijn om het collectiefvan belangenorgani-
saties in de structuur van bijvoorbeeld een vereniging te gieten. De overheid zou
dan het lidmaatschap van deze overkoepelende organisatie verplicht kunnen stellen
voor een ieder die zich beroepsmatig beweegt op het letselschadeterrein.

Voorts kan sociale pressie de belangengroepen over de streep trekken. De
kans op succes van collectieve actie is omgekeerd evenredig aan de grootte van

175de groep. Naarmate het collectief kleiner is, kan sociale controle een adequater
middel vormen om 'liftersgedrag' te voorkomen. Gezien de beperkte omvang van
de letselschadebranche zou dit mogelijk wel tegenwicht kunnen bieden aan de
prikkel om zich te onttrekken aan het normeringsproces. Door het beperkte aantal

belangenorganisaties neemt de druk op de afzonderlijke partijen toe om deel te
nemen in het collectief. 176 Wanneer in het begin (nog) niet alle belangengroepen
willen meedoen, kan door de belangengroepen die wel tot collectieve actie bereid
zijn, besloten worden om eventueel profiteren tot op zekere hoogte op de koop
toe te nemen als zijnde een onvermijdbaarbijeffect van normering Tegelijkertijd
probeert men dan het aantal 'free riders' te beperken door de niet overtuigde
belangengroepering(en) over te halen toch aan het proces deel te nemen. Dat zou
men kunnen doen door te wijzen op reputatie-effecten en de mogelijkheid om
invloed uit te oefenen op de inhoud van de normen en de belangen van de achterban
daarbij te behartigen. Dit laatste zal belangrijker worden voor de potentiele 'free
rider' naarmate het percentage deelnemende marktpartijen groter is en het dus
waarschijnlijker is dat de normen ook zonder haar deelname tot stand zullen komen.

175   Olson 1971, p. 28.
176 Bij groepen van grote omvang gaat niet deelname niet gepaard met sociale kosten. In geval van

een kleine groep riskeert men afkeuring vanuit de sociale omgeving. aldus Olson  1971, p. 60 e.v.
Er is dan in plaats van een economische prikkel een sociale prikkel om bij te dragen aan het realiseren
van het groepsbelang.
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Deze prikkel zal al snel vrij groot zijn, gezien de beperkte omvang van de
letselschadebranche. 177 Ook zou de overheid hier mijns inziens een rol kunnen
en dienen te hebben. Gezien het algemeen belang bij normering en het feit dat
het algemeen belang het beste wordt gediend wanneer alle belangen worden
gewogen bij de opstelling van normen, zal zij ook de verschillende doelgroepen
moeten aansporen om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

Tevens zal de kans op 'free riden' kleiner zijn wanneer 66n of meer spelers
bereid is (zijn) om een behoorlijk deel van de kosten te dragen. 178 Het zal voor
het welslagen van collectieve actie op het letselschadeterrein belangrijk zijn dat
de verzekeraars als zijnde de grootste speler op het letselschadeterrein en de partij
met de grootste belangen bij normering (mede) het voortouw willen nemen. 179

Wanneer deze zich eenmaal bereid verklaren om bij te dragen in de kosten van
normering, zullen de andere belangengroepen sneller volgen. Behalve dat
normering waarschijnlijker wordt, is dan ook een groot deel van de kosten al
gedekt. 'Free riden' wordt daarmee minder aantrekkelijk.180 Ook de hiervoor
geopperde subsidie van de overheid als bijdrage in de kosten van normering, kan
de prikkel om mee te doen, vergroten.

4.8 Het besluitvormingsproces met betrekking tot het opstellen van normen

Eenmaal georganiseerd, bestaat er echter een mogelijk probleem met betrekking
tot de activiteiten van het collectief van belangengroepen. Het probleem van
collectieve actie en (ir)rationele besluitvorming, het prisoners' dilemma, doet zich
ook hierweervoor. 18'De belangengroeperingen gaan immers onderhandelen over
de vorm en inhoud van de normen.182 Ook hier is het optimaliseren van het
collectieve belang in het voordeel van alle partijen, maar zijn de afzonderlijke
belangengroepen geneigd te trachten hun eigen belang te maximaliseren ten koste
van het groepsbelang. Zij zullen allemaal in zekere zin streven naar normen die
het beste aan de eigen belangen tegemoet komen.

Ofschoon een open competitie tussen de verschillende belangen kan leiden
tot de meest rechtvaardige norm, aangezien dan alle belangen goed worden

177     Naarmate het aantal belangengroepen op een bepaald terrein kleiner is, kan men immers eventueel
een grotere invloed in het collectief uitoefenen. In een grote groep maakt het gedrag van een speler
maar weinig verschil uit, wat hem prikkelt om de kosten van participatie te vermijden en te gaan
'free riden' met de andere betrokkenen,

178 Vergelijk Barendrecht & Weterings 200Ob, p. 24.
179 Zie paragraaf 4.1 en 4.2.
180      Olson  1971, p. 29. Verzekeraars zullen immers als grootste speler de meeste baten bij normering

hebben en daarom proportioneel ook het grootste deel van de kosten dienen te dragen. Olson voorspelt
dat de grootste leden van een groep vaak een onredelijk (te groot) (teel van de lasten zullen moeten
dragen. De kans is inderdaad aanwezig dat verzekeraars in principe een onevenredig deel van de
kosten voor hun rekening zullen moeten nemen teneinde de andere belangengroepen over de streep
te trekken.

181 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 2.2.

182 Zie hierover ook Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001. p. 138.
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afgewogen, zullen de besluitvormingskosten hoog kunnen zijn. Teneinde tot een
resultaat te kunnen komen, zullen uiteindelijk alle belangen moeten met elkaar
in zekere zin verzoend worden. Als de partijen zich (sterk) richten op het
maximaliseren van hun individuele belangen, zal de besluitvorming niet efficient
verlopen en met hoge kosten gepaard gaan. Tevens bestaat het gevaar dat de
machtigste partij zijn specifieke belangen het meest vertegenwoordigd ziet in de
normen. Daarmee bestaat tevens de kans dat er te weinig draagvlak ontstaat en
de norm niet geaccepteerd wordt door bepaalde belangengroepen. Er zal daarom
van tevoren goed nagedacht en overlegd moeten worden over het binnen de perken
houden van dit concurrentieprobleem.

Het aanstellen of erbij vragen van onafhankelijke en neutrale derden, zoals
vertegenwoordigers van de overheid of uit de rechtswetenschap, lijkt ook vanuit
dit perspectief weer een goede optie. Zij kunnen dan de gerichtheid van partijen
op het collectieve belang bij normering stimuleren en zorg dragen voor procesbe-
geleiding en -bewaking.

183

4.9 Invloed normering op de jaarlijkse schadelast van verzekeraars

Uit paragraaf 4.1  kwam naar voren dat verzekeraars op dossierniveau een groot
voordeel kunnen hebben bij normering. Zowel de eigen administratieve lasten
als de te dragen kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer zullen afnemen. Op
macroniveau (alle schadeclaims op jaarbasis) kan er wel een nadeel voor
verzekeraars zijn.

Normering zat vermoedelijk meebrengen dat er meer letselschadeclaims
ingediend zullen worden. Een deel van de potentiele claims die thans om
psychische, sociale en economische redenen niet worden doorgezet, zullen bij
een kwalitatief beter schadeafwikkelingsproces wel worden ingediend. Er zijn
meer referentiepunten en daarom valt er op voorhand een betere inschatting maken
van de kansen en het resultaat. De toestroom van'nieuwe' schadeclaims zal echter
redelijk beperkt blijven. Slachtoffers zullen wellicht vaker een schadeclaim
indienen, maar de drempel van de aansprakelijkheidsvraag blijft bestaan.

Normering impliceert daarom enerzijds dat er met name schadeclaims ingediend
zullen worden, die gezien het aansprakelijkheidsrecht ook nu al geldend gemaakt
zouden kunnen worden.'84 Anderzijds leidt grotere transparantie ertoe dat
ongerechtvaardigde schadevergoedingsaanspraken eenvoudiger buiten de deur

183    Zie ook Barendrecht & Weterings 200Ob, p. 22-23.
184   Maar die vanwege de (verwachte) hoge beslissingskosten niet worden ingediend. zie daarover

Weterings 1999, p. 19 e.v. De zelfregulerende activiteiten leiden ertoe dat hetaansprakelijkheids-en
schadevergoedingsrecht overzichtelijker wordt en meer steun biedt bij de schaderegeling, maar
dan toch vooral op het niveau van de professioneel betrokkenen. Het slachtoffer zal als leek deze
regels niet ofnauwelijks kennen en daarom nog steeds de drempel naar de rechtshulpverlener moeten
overwinnen.
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kunnen worden gehouden en ook minder snel zullen worden ingediend. Kortom,
het aantal extra claims zal waarschijnlijk overzichtelijk zijn.

Uiteindelijk worden er meer schadeclaims goedkoper afgehandeld. Wanneer
het extra aantal schadeclaims niet enorm is, zoals ik inschat, is er dus zelfs een
kans aanwezig dat er op macroniveau een verbetering is voor verzekeraars. De
som van de beslissingskosten en schade-uitkeringen neemt dan af. Maar zelfs als
de stijging van de schadelast groter zou zijn dan de besparingen op de beslissings-
kosten, hoeft dat nog niet nadelig te zijn voor de verzekeraars. Uiteindelijk maakt
het de verzekeraar niet zo veel uit hoeveel schadeclaims er worden ingediend en
hoeveel schadevergoeding hij moet uitkeren, maar gaat het hem om beheersing
van de schadelast. En dat zal bij normering beter mogelijk zijn. Ten gevolge van
de grotere transparantie en voorspelbaarheid kan een betere inschatting worden
gemaakt van de schadelast (het waarschijnlijke aantal claims dat in een bepaald
jaar ingediend zal worden en het bijbehorende bedrag aan uitkeringen), zodat
verzekeraars uiteindelijk eenvoudiger een dekkende verzekeringspremie kunnen
vaststellen. 185

4.10 Schadevergoeding volgend uit normen mag eventueel aan de hoge kant
liggen

Vanzelfsprekend dient zelfregulering te passen binnen het normatief kader dat
door de wet en de rechter is getrokken. De normen dienen bovendien te kiden
tot een vergoedingenniveau dat aansluit bij het objectieve recht. De foutkosten
bij de afwikkeling van een concreet schadegeval mogen niet (te veel) toenemen.
Verzekeraars dienen dus normering niet te zien als een middel om tot lagere
uitkeringen te kunnen komen. 186 Het primaire  doel van normering dient  te  zijn
een verbetering van de kwaliteit van het letselschaderegeling. Reeds eerder heb
ik aangegeven dat dit het geval is wanneer de som van de beslissings- en foutkosten
afneemt. De beslissingskosten zullen zeker lager komen te liggen bij normering.
Bij voorkeur dienen de foutkosten gelijk te blijven of ook af te nemen.187 Dat
betekent dat de schadevergoedingen op ongeveer hetzelfde niveau dienen te blijven.

Het niveau mag echter ook zo uitvallen dat er (waarschijnlijk) enige
overcompensatie plaatsvindt. Er zou zelfs bewust voor gekozen kunnen worden
door de betrokken partijen om de besparingen op de beslissingskosten gedeeltelijk
ten voordele van het slachtoffer te laten komen. De schadevergoedingen die via
de normen bereikt worden, liggen dan enigszins hoger dan wat momenteel (door

185    Zie in dit verband ook de opmerkingen van Hennekam 2000, p. 13.
186     Vranken & Weterings 2000. p. 6 1. Zie ook Wiechmann 2000, p. 65 en Hennekam 2000. p.  13.
187 Een toename van de foutkosten die lager is dan de afname van de beslissingskosten zou ook nog

acceptabel zijn. zie paragraaf 2.5 en paragraaf 2.7.
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de rechter) uitgekeerd zou worden. 188 In dat geval heeft naast de verzekeraar ook
het slachtoffer een groot belang bij normering en neemt de kans toe dat eenmaal

opgestelde normen gebruikt worden bij de letselschaderegeling.
189

Voor de verzekeraars maakt het niet veel. Zoals wij in de vorige paragraaf
hebben vastgesteld, vinden zij de voorspelbaarheid van de schadevergoeding die
zij moeten betalen belangrijker dan de hoogte van de schadevergoeding, ofzouden

190   ··dat althans moeten vinden gezien hun lange termijn belang. ZiJ kunnen dan de

risico's die zij gaan verzekeren, beter inschatten. Voor de commercieel denkende
verzekeraar zal een iets hoger vergoedingenniveau aanvaardbaar zijn, omdat het
financiele verlies bij een iets hogere jaarlijkse schadelast wordt ingewisseld tegen
een grotere besparing in de afwikkelingskosten en doorlooptijden.'91 Bovendien
kijken zij naar het lange termijnperspectief en zullen zij beseffen dat zij anders
in het kader van een zelfreguleringsoperatie niet, of althans niet op korte termijn
en/of zonder moeizame onderhandelingen, tot overeenstemming met de andere
belangengroeperingen zullen kunnen komen en dus geen (lange termijn)
besparingen zullen kunnen realiseren. 192

Ook vanuit maatschappelijk perspectief mag een normeringsproces qua
resultaat eventueel aan de hoge kant uitvallen. Teneinde de schadevergoeding
eerlijk en rechtvaardig te doen zijn, moet deze tegemoet komen aan de levenstan-
daard van de hedendaagse maatschappij. De schadevergoeding dient niet te laag
uit te vallen. Zeker bij de (zeer) ernstige letselgevallen is dat belangrijk, gezien
de afhankelijkheid van het slachtoffer van de schadevergoeding met betrekking
tot de verdere inrichting van zijn leven. Dit alles geldt des te meer nu de
levensverwachting van degenen met letsel de laatste decennia is toegenomen. 193

Tevens is er vanuit rechtsvergelijkend perspectief niets op tegen dat de
schadevergoedingsbedragen eventueel enigszins hoger uitvallen. '94 In vergelijking

188      Dit is ook gebeurd bij de door de NPP vervaardigde normen met betrekking tot de ziekenhuisvergoe-
ding en de kilometervergoeding.

189 Vergelijk Vranken & Weterings 2000, p. 61.
190 Bovendien kunnen   zij   bij een blootstelling aan hogere schadevergoedingsbedragen   meer

verzekeringsdekking uitschrijven, zie Viscusi 1991, p. 147.
191 Zie hierover Hennekam 2000, p. 10-13.
192     Men betrekking tot de door het NPP vastgestelde aanbeveling inzake de km-vergoeding en de

ziekenhuisdaggeld-vergoeding zijn verzekeraars dan ook akkoord gegaan met een relatief hoog
vergoedingenniveau. Zie PIV-Bulletin 1999-3. nr.2.

193 Mensen zullen doorgaans ook bereid zijn om enigszins hogere verzekeringspremies te betalen om
slachtoffers met ernstige letselschade een voldoende levensstandaard te kunnen bieden. Zij kunnen
immers zelf ook in die situatie terechtkomen.

194      Dat zou echter vanitit rechtseconomisch perspectiefwel het geval kunnen zijn wanneer de voorkeuren
van de Nederlandse burger met betrekking tot de hoogte van schadevergoeding anders zijn dan
die van inwoners van andere Europese landen. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer
de levensstandaard hier lager zou liggen dan in andere landen. Maar aangezien dat niet het geval
is en er ook geen andere factoren lijken te zijn. die erop duiden dat de Nederlander een lagere
schadevergoedingsbedragen prefereert. is er niets op tegen om de bedragen wat op te trekken. Het
gaat bovendien maar om een beperkte ophoging. Vergelijk Kamminga & Weterings 2003, p. 120.
met name nt. 29.
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met andere Europese landen ligt het schadevergoedingenniveau in Nederland aan
de lage kant.

195

Voorts mag er ook vanuit rechtseconomisch gezichtspunt sprake zijn van
enige overcompensatie. 196 In principe leidt alleen 'perfecte' compensatie
(schadevergoeding is gelijk aan schade) er toe dat potentiele schadeveroorzakers
geprikkeld worden om het optimale niveau van zorg en het optimale activiteitenni-
veau te kiezen.'97 Het probleem is echter dat er niet in alle kansrijke schadegevallen
wordt geclaimd.'98 Schadeveroorzakers ontsnappen geregeld aan
aansprakelijkheid.'"   Met het afnemen   van de 'pakkans', zwakken   ook   de
preventieve prikkels af. Teneinde deze 'enforcement error' te corrigeren, mogen
of moeten zelfs de schadevergoedingen omhoog worden getrokken.200 Immers,
hoe hoger de omvang van de schade waarvoor de dader aansprakelijk zal worden
gesteld, hoe hoger ook diens preventieve inspanningen om een dergelijk ongeval
te vermijden, zullen zijn. Een vergelijkbare redenering zien wij bij de

20I

zogenaamde'punitive damages' terug.202 Deze schadevergoedingscomponent werkt
als een correctie voor de gevallen waarin mensen onrechtmatig schade veroorzaken
doch geen schadevergoeding betalen, zodat potentiele schadeveroorzakers toch
tot een juiste kosten-baten afweging met betrekking tot hun activiteiten komen. 203

Het schadevergoedingsniveau mag echter niet al te veel hoger liggen dan
de werkelijk veroorzaakte schade, bijvoorbeeld een veelvoud, zoals men wel ziet
in Amerikaanse productaansprakelijkheidszaken waarin forse'punitive damages'
worden opgelegd.204 Een enigszins hoger schadevergoedingsniveau levert echter
geen problemen op. Bij een lichte overcompensatie zullen geen overdreven en
kostbare voorzorgsmaatregelen door de potentiele schadeveroorzaker worden
genomen.205 Het zal evenmin leiden tot het stopzetten van maatschappelijke
wenselijk activiteiten. 206

195 Zie bijvoorbeeld Mcintosh & Holmes 2003.
196      Zie ook hetgeen ik heb opgemerkt in voetnoot  164.
197 De schade wordtdan vollediggeInternaliseerd doorde schadeveroorzaker. zie Cooter& Ulen 2000.

p. 293.
198    Wetering 1999, p. 24 e.v. Zie voorts Weiler e.a. 1993. p. 74-75 en Danzon 1985, p. 22-25.
199 Zie bijvoorbeeld Weterings 1999.
200    Kaplow & Shavell 1999. paragraaf 2.4.3 en 6.3.3 e.v.
201 Faure & Hartlief 1995, p. 306.
202 Punitive damages bewerkstelligen immers ook een hoger schadevergoedingsniveau. Zie over deze

schadecomponent Polinsky & Shavell 1998, p. 877-900en Polinsky & Shavell 2000, nr. 3700.
203 Ellis 1982. p. 25-26. Cooter 1982, p. 79-101,Cooter 1989. p. 1143 e.v. Shavell 1987, p. 147, Polinsky

& Shavell 1998. p. 869-962 en Polinsky & Shavell 2000. nr. 3700-3. Zie ook Kerkmeester 1998,
p. 1807-1813.

204 De schadeveroorzaker wordt dan geprikkeld tot excessieve voorzorgsmaatregelen en tevens wordt
hetactiviteitenniveauongunstigbeknvloed. Zie Shave111987. p 130-131. Bovendien kan excessieve
compensatie de preventieve prikkels op potentiele slachtoffers verminderen. Zie Rubinfeld, 1984.
p. 553-555.

205 Zoals bijvoorbeeld een zeer uitvoerige wijze van diagnose stellen of het overstappen op
betrouwbaardere maar zeer prijzige laboratoriumtesten door een arts.

206 Een medicus zal bijvoorbeeld niet opeens weigeren om bepaalde handelingen te verrichten en een
producent zal zich niet meteen van de markt terugtrekken.
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4.11 Het suggererende karakter van de normen

In paragraaf 2.9 heb ik reeds aangegeven dat normen die aan de hand van
zelfregulering door de letselschadebranche tot stand komen, in principe een

suggererend karakter hebben. Dit betekent dat naleving van de normen in beginsel
niet met juridische sancties kan worden afgedwongen. Er staan 'slechts' sociale

sancties op het zich niet houden aan de normen.
Ofschoon deze informele sancties heel effectief kunnen zijn, verdient het

aanbeveling dat de marktpartijen, wanneer zij tot het opstellen van normen

overgaan, bestuderen hoe zij de sociale prikkels op hun achterban tot het gebruiken
van normen wat meer kunnen versterken, bijvoorbeeld aan het hand van het
opzetten van een klachtprocedure.

207

Tevens zal de kans groter zijn dat de suggererende normen worden gehanteerd
wanneer de verschillende belangenorganisaties die bij de opstelling van de
richtlijnen betrokken zijn geweest, hun achterban aanbevelen om de norm te

gebruiken bij de schadeafwikkeling en hun leden de objectiviteit en het belang
van het hanteren van de norm (=economisch voordeel, zie paragraaf 4.1) voor
ogen houden.208 Daarbij kan er ook op worden gewezen dat het imago van de
bedrijfstak/beroepsgroep op het spel wordt gezet wanneer te veel leden te vaak
de normen niet naleven. De belangenorganisaties zouden in dit verband de

opgestelde normen in een overeenkomst kunnen vastleggen en zich daarbij jegens
elkaar kunnen verplichten om te trachten hun leden ertoe te bewegen bij een
concrete letselschadeafwikkeling conform de aangedragen richtlijnen te handelen. 209

Vanzelfsprekend geeft dit ook niet de garantie dat de leden ook daadwerkelijk
de normen gaan naleven. De belangenorganisaties geven met zo'n overeenkomst
echter wel jegens elkaar een intentieverklaring af om zich serieus in te zetten om
de richtlijnen onder de aandacht van hun leden te brengen en hen te wijzen op
het belang van naleving daarvan.

Tenslotte is het ook met betrekking tot dit aspect van belang dat de overheid
door de spelers op het letselschadeterrein wordtbetrokken bij het normeringsproces.
Potentiele normovertreders zullen zich immers vooral door de dreiging met sociale

sancties laten verleiden tot normconform gedrag als dat zij menen dat de normen
ondersteund worden door een gerespecteerde autoriteit zoals de rechter en de

wetgever. Daarbij geldt dat wederpartijen niet altijd sociale sancties zullen willen
gebruiken.21' Met het afdwingen van normconform gedrag kunnen immers

207   Ook hier komen weer aspecten als reputatie en sociale sancties aan de orde. Zie in dit verband
Bernstein 1992 en Bernstein 2001. Het voordeel van een klachtenprocedure is dat deze eenvoudig,
snel en laagdrempelig is. Tevens zijn de kosten van instandhouding van deze procedure beperkt.

208    Vranken & Weterings 2000, p. 61.
209 Vergelijk Vranken & Weterings 2000, p. 57 en Giesen 2002, p. 128.
210 Zie Kerkmeester 2001, p. 55 en 60.
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persoonlijke kosten gemoeid gaan, zoals het uitlokken van een kostbaar conflict. 211

Het zou dan ook een goede zaak zijn wanneer de rechter in zijn uitspraken een
koppeling met deze normen legt. In Engeland heeft dat een positief effect gehad
op de naleving van de 'pre-action protocols' door de schaderegelende partijen
in de preprocessuele schikkingsfase. Ook in Belgie lijkt dat met betrekking tot

'12de 'Indicatieve tabel' het geval te zijn.-

5       De wenselijke mate van sturing door materiele normen bij de
verschillende onderdelen van de schaderegeling

5.1 Inleiding

In de voorgaande paragrafen heb ik aangegeven dat het zowel vanuit het perspectief
van het algemeen belang, als vanuit het perspectief van de private belangen van
de marktpartijen er voornamelijk een zelfstandige rol voor de overheid is
weggelegd met betrekking tot het opstellen van vage normen. Aldus schept zij
het algemene kader voor de schaderegeling. Naarmate de normen echter (heel)
scherp ingevuld gaan worden, zal de rol van de letselschadebranche bij het tot
stand brengen van de normen groter moeten zijn.

In deze paragraaf bekijk ik welke mate van sturing door materiele normen
maatschappelijk gezien wenselijk is met het oog op het vaststellen in een concreet
schadegeval van de aansprakelijkheid, de schade en de schuldverdeling. Deze
analyse vindt op algemeen niveau plaats. De vraag die hier wordt gesteld, is slechts
ofscherpere materiele normen wenselijk zijn bij deze onderwerpen. In de volgende
paragrafen zal ik concreter ingaan op hoe die normen er ongeveer uit zouden
kunnen zien. Daarbij zal ik dan tevens ingaan op procedurele normen.

5.2 Relatie tussen gedetailleerdheid van normen en nauwkeurigheid

waarmee een concreet schadegeval wordt gewaardeerd

In paragraaf 2.8 heb ik vastgesteld dat scherpe normen het gedrag dat van de
normadressaten wordt verwacht precies aangeven, terwij 1 vage normen   meer

beslissingsruimte voor de normadressaten laten. Ik heb in deze paragraaf tevens
aangegeven dat naarmate een norm scherper wordt, de onderhandelingsruimte
meer word ingeperkt en dat dit er zelfs toe kan leiden dat bij de schaderegeling
wordt geabstraheerd van de concrete omstandigheden van het geval (zie de
voorbeelden in paragraaf2.8). Dat is bijvoorbeeld het geval bij gestandaardiseerde
schadevergoedingsbedragen. Er bestaat dus een zekere relatie tussen de mate van

211 E.A. Posner 200Oa, p. 25 en Horne 2001, p. 19. Zie ook Kerkmeester 2001, p. 60.

212 Zie Tzankova & Weterings 2003, p. 76-77.
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de vaagheid/precisie van een norm en de mate van nauwkeurigheid waarmee

partijen bij de schaderegeling rekening kunnen/moeten houden met de specifieke
omstandigheden van het geval.

213

In geval van vage normen houden partijen bij de schaderegeling rekening
met alle omstandigheden van het geval. Bij scherpe normen kijken partijen in
beginsel ook naar de details van het concrete geval om te zien of de regel van
toepassing is ofniet. Alleen het toepassingsgebied van de regel is beperkter. Het
verschil tussen vage normen en scherpe normen zit dus aanvankelijk louter in het
aantal gevallen dat onder de regel valt (b.v. alle schadegevallen of alleen

dwarslaesies). Er is echter sprake van een omslagpunt. Een norm kan immers meer
of minder scherp zijn. Op een gegeven moment wordt een norm zo scherp dat er
een zekere standaardisering optreedt (b.v. bij een dwarslaesie x euro smartengeld).

Hele scherpe normen zorgen voor meer uniformiteit bij de schaderegeling.
Alle vergelijkbare schadegevallen worden als het ware over dezelfde kam
geschoren en er wordt niet (heel) nauwkeurig naar de finesses van het concrete

geval gekeken. Dergelijke normen zijn precies in het omschrijven van het
verwachte gedrag, maar dit brengt mee dat bij de afwikkeling van een concreet

schadegeval minder precisie wordt betracht. Bij meer vaagheid van de norm wordt

bij de schaderegeling het concrete schadegeval meer gedifferentieerd van andere

gevallen en is er sprake van meer nauwkeurigheid. De vrije beslissingsruimte die
de norm overlaat, leidt er toe dat de partijen bij de schaderegeling nauwkeuriger
rekening kunnen houden met de bijzondere omstandigheden van het concrete
geval.314

In het navolgende ga ik in op de vraag of vanuit het perspectief van
compensatie en preventie van schade een grote mate van nauwkeurigheid wenselijk

is bij de besluitvorming ex post over de aansprakelijkheid, schuldverdeling en
de schade in het concrete geval. In het huidige aansprakelijkheids- en schadever-

goedingsrecht domineren vage normen en vindt doorgaans wel een concrete
bepaling van deze vraagstukken plaats, ofdat wordt althans getracht.215 De vraag

is of sommige vage normen niet moeten worden vervangen door scherpere normen

(beperkter toepassingsbereik), en of deze normen dan wellicht zo scherp moeten

zijn dat in zekere mate wordt geabstraheerd van het concrete geval.

5.3 Mate van nati,rkeurigheid bij bepalen aansprakelijkheid

Bij een vage norm (b.v. de zorgvuldigheidsnorm van art. 6: 162 BW) spenderen
de schaderegelende partijen veel tijd, energie en kosten aan het vaststellen of de

213 Zie Kaplow 2000. nr. 9000- 4 (p. 506). Zie verder Kaplow 1994, p 307-401, Kaplow & Shavell
1994. p. 1-15 en Kaplow & Shavell 1996, p. 191 e.v.

214 Vergelijk Barendrecht 1995, p. 166.
215 Vergelijk Barendrecht 1992, p,  I en 112-113 en Barendrecht 1995. p.  169.
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aangesproken partij al dan niet aansprakelijk is. Dit kan vanuit maatschappelijk
oogpunt excessiefofinadequaat zijn in gevallen waarin er een gerede kans bestaat
dat de rechter tot aansprakelijkheid zou concluderen .216 Dat is bijvoorbeeld het
geval als de kosten van het vaststellen van aansprakelijkheid het belang van de
zaak overtreffen, wat zich vaak bij kleine schadeclaims voordoet.217 Het
vooruitzicht van hoge afwikkelingskosten brengt gelaedeerden er dan dikwijls
toe om een kansrijke schadeclaim niet in te dienen, of wanneer zij  dat wel doen
af te haken wanneer er veel tijd en kosten met de afwikkeling gemoeid blijkt te
gaan.218 Behalve dat dan niet aan de doelstelling van compensatievan schade wordt
voldaan, wordt ook de preventieve doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht
niet optimaal gerealiseerd. Schadeveroorzakers ontlopen hun 'straf waardoor
de preventieve prikkels op potentiele schadeveroorzakers afnemen. 219

Tevens kunnen bij vage normen eerder fouten optreden bij de besluitvorming
over de aansprakelijkheid. De kans bestaat dat de schadeveroorzaker in het concrete
geval ten onrechte onder aansprakelijkheid uitkomt terwijl dat in vergelijkbare
gevallen anders uitpakt. Andersom bestaat ook de mogelijkheid dat een schadever-
oorzaker ten onrechte aansprakelijk wordt gehouden. In beide gevallen wordt niet
voldaan aan de doelstelling om schade te vergoeden in de gevallen die door het
aansprakelijkheidsrecht zijn aangewezen. Tevens worden de preventieve werking
van het aansprakelijkheidsrecht negatief beYnvloed. De kans op fouten bij de
vaststelling van aansprakelijkheid bij de schaderegeling zorgt ervoor dat potentiele
schadeveroorzakers de verkeerde, te zwakke, dan wel te sterke prikkels krijgen
met betrekking tot de keuze van hun voorzorgsniveau en activiteitenniveau.

Het is daarom aanbevelenswaardig om, zo mogelijk, duidelijkere aansprake-
lijkheidsregels op te stellen voor bepaalde categorieen schadegevallen. Nu moeten
de schaderegelende partijen het vaak doen met algemene bepalingen, zoals de
zorgvuldigheidsnorm van 6:162 BW. Deze algemene bepalingen zijn in de
rechtsspraak voor sommige typen schadevallen verder uitgewerkt, maar bij andere

gevalstypen is de interpretatieruimte nog groot. Ook bij de wel uitgewerkte
aansprakelijkheden bestaan er nog redelijk wat grijze plekken.

Kortom, het is wenselijk dat de voorspelbaarheid van aansprakelijkheid wordt
vergroot. Enerzijds kan dit gebeuren door specifieke aansprakelijkheidsregels te
ontwikkelen en anderzijds door bestaande normen meer te expliciteren. De not-men
dienen echter in beginsel niet zo scherp te zijn dat er sprake is van standaardisatie
en bij de schaderegeling (in sterke mate)wordt geabstraheerd van de omstandighe-
den van het concrete geval. Dat zou immers in strijd zijn met de achtergrond van

216 Vergelijk Kaplow & Sharell 1994, p. 1-15.
217 Vergelijk Shaveli 1987. p. 133-135 en Arlen 2000. nr. 3500.

218 Zie hierover Weterings 1999, p.  19 e,v. Ik doel hier op schadegevallen waarbij er een gerede kans
bestaat om (een deel van) de schade toegewezen te krijgen door de rechter op basis van het
aansprakelijkheidsrecht.

219 Zie paragraaf 4.9.
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het aansprakelijkheidsrecht. Dit is slechts anders wanneer de wetgever, al dan
niet in overleg met de marktpartijen, besluit om voor bepaalde gevallen risico-
aansprakelijkheid in te voeren. Overigens is er mijns inziens op het punt van de
aansprakelijkheidsvraag geen ruimte voor zuivere zelfregulering door de
letselschadebranche. De scherpere normen zullen van de wetgever of de rechter
moeten komen. 220

5.4 Mate van nauwkeurigheid bij bepalen eigen schuld

Ook art. 6:101 BW bevat een open norm, die weinig handvaten geeft aan partijenbij
de schaderegeling. Er wordt geregeld lang gediscussieerd over de verhouding tussen

de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker en de eigen schuld van het
slachtoffer. Het besteden van veel beslissingskosten aan het precies vaststellen
van de schuldverdeling zal echter geen positieve invloed op de preventieve prikkels
hebben. Potentiele schadeveroorzakers en potentiele slachtoffers zullen zich bij
het kiezen van hun niveau van voorzorgsmaatregelen laten leiden door een globale
inschatting van hun aansprakelijkheid. Zij hebben vooraf immers geen precieze
informatie over de omvang van hun eventuele aansprakelijkheid. Het maakt voor
de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht dan niet uit of ex post
het percentage eigen schuld op  15%, 20% of 25 % uitkomt. Dat betekent dat er
met ruwere, standaard schuldverdelingen gewerkt kan worden. (Zie de redenering
die hierna bij het bepalen van de schade-ornvang wordt gevolgd.)

Ook vanuit het perspectiefvan compensatie van schade valt dit te verdedigen,
althans ten aanzien van de kleinere schadegevallen die veel voorkomen (b.v. kop-
staart botsingen in het verkeer). Bij het hanteren van vaste verdeelsleutels (b.v.
15% eigen schuld bij het niet dragen van een autogordel) zal de besluitvorming
tussen het slachtoffer en de verzekeraar vlotter verlopen. Het slachtoffer heeft
zijn schadevergoeding sneller en tegen minder kosten in handen. Intussen zullen
de foutkosten doorgaans niet enorm hoger worden. In veel gevallen zal het
investeren van veel beslissingskosten maar een marginale reductie in foutkosten,
in de zin van het exact vaststellen van de werkelijke, concrete mate van eigen
schuld, opleveren. Mijns inziens is het daarom wenselijk dat voor veel voorkomen-
de ongevallen met een beperkt belang (verkeer) vaste verdeelsleutels worden
opgesteld. Dergelijke scherpe normen, die zorgen voor standaardisering, zullen
echter een suggererend karakter moeten hebben. Men kan een slachtoffer in
beginsel niet verplichten om van een dergelijke norm gebruik te maken.

Zulke normen zijn echter vanuit het oogpunt van compensatie niet wenselijk
(en waarschijnlijk ook niet mogelijk) voor schadegevallen met een groot belang,

220 Wei kunnen de belangengroepen zich actief opstellen en gezamenlijk de wetgever verzoeken
scherpere normen op te stellen. Daarbij kunnen zij ook ondersteuning bieden. Zie in dit verband
verder paragraaf 3.
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aangezien het percentage eigen schuld daar een aanzienlijke invloed op de omvang
van de schadevergoeding kan hebben. Wet zou bij bepaalde schadegevallen
geprobeerd kunnen worden om (beter) aan te geven welke factoren een rol (kunnen)
spelen bij het vaststellen van de schuldverdeling.

5.5 Mate van nauwkeurigheid bij bepalen schade(vergoeding)

In het praktijk ontstaan de meeste beslissingskosten in het schadebepalingstraject.
321

Er worden door de schaderegelende partijen relatiefveel tijd en kosten gespendeerd
aan het vaststellen van de schade in het concrete geval. Vanuit het perspectief
van preventie van schade, heeft het nauwkeurig vaststellen van de schade echter

weinig waarde. Potentiele schadeveroorzakers en slachtoffers zijn bij het kiezen
van hun voorzorgs- en activiteitenniveau doorgaans niet op de hoogte van de exacte
schade die zij zouden kunnen veroorzaken, respectievelijk lijden.222 Een
automobilist weet bijvoorbeeld niet precies hoeveel schade een potentieel
slachtoffer bij een ongeval zal lijden. Hij zal hoogstens een grof beeld hebben
van de omvang van de mogelijke schade. Dat betekent dat de prikkels voor hem
om ongevallen te voorkomen ongeveer hetzelfde blijven als in plaats van een

gedetailleerd onderzoek naar de concrete schade, de schadevergoeding wordt
gebaseerd op de gemiddelde schade die in dergelijke schadegevallen ontstaat.

Maar hoewel het meer of minder exact bepalen van de schade(vergoeding)
derhalve voor het bereiken van de preventieve doelstelling geen verschil maakt,
heeft het voor de (procedure van) compensatie van schade wel duidelijke
implicaties. In de praktijk krijgen slachtoffers, verzekeraars en hun belangenbehar-
tigers sterke prikkels om tijd, energie en kosten te steken in het precies vaststellen
van de schade. Slachtoffers zullen bij de schaderegeling tot 1 euro willen besteden
om de schade 1 euro hoger te krijgen, waar verzekeraars bereid zijn om maximaal
1 euro te investeren teneinde de schade-omvang 1 euro lager vast te stellen. Bij
schadeposten die zich moeilijk laten vaststellen, stimuleren vage schadebegrotings-
normen tot competitief en distributief onderhandelen, hetgeen zoals wij uit de
vorige hoofdstukken weten, vaak niet in het gemeenschappelijke belang van
partijen is. Gezien de grote onderhandelingsruimte die vage normen laten, zijn
niet alleen de beslissingskosten vaak hoog maar is ook de kans op fouten bij de
besluitvorming groot.223 Is er sprake van een rechtvaardige schadevergoeding?

Ook hier is het daarom wenselijk dat er meer en scherpere normen tot stand
worden gebracht. Scherpere normen zijn met name aangewezen bij schade die
zich moeilijk concreet laat begroten (zoals smartengeld). Deze normen zouden

221 Weterings 1999, p. 113 e.v.

222   Kaplow & Shavell 1996, p. 191-210. Zie ook Arlen 2000. nr. 3500-19 (p. 716-717) en Kaplow
& Shavell 1999. paragraaf 2.4.4.

223 Vergelijk Van den Bergh 2000a. p. 71 en 72.
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in zekere mate mogen abstraheren van de omstandigheden van het concrete geval.
In geval van meer standaardisering is de preventieve werking van het aansprakelijk-
heidsrecht in beginsel optimaler.224 Tegelijkertijd nemen bij het bepalen van de

schadeomvang de beslissingskosten afen is er sprake van minderonbestendigheid
in de schadevergoedingsbedragen bij vergelijkbare schadegevallen, zodat
gemiddeld gezien ook vanuit het oogpunt van compensatie van schade vooruitgang
geboekt zal kunnen worden.325 Deze normen kunnen het beste een suggererend
karakter hebben.

Bij andere schadeposten is vergaande standaardisering niet wenselijk, maar
zouden wel normen opgesteld kunnen worden die duidelijker aangegeven welke
factoren een rol kunnen spelen bij het bepalen van de omvang.

6 Materi le normen

6.J Scherpe(re) materiele normen met name ge,venst met betrekking tot

schadebegroting

In paragraaf 2 heb ik aangegeven dat er nog relatief weinig normen zijn met
betrekking tot de afdoening van letselschadeclaims en dat met het opstellen van
normen onder bepaalde voorwaarden de kwaliteit van de schaderegeling kan
verbeteren. In paragraaf 5 heb ik beschreven dat er wat voor valt te zeggen om
scherpe(re) normen te formuleren voor de vaststelling van zowel de aansprakelijk-
heid als de schadevergoeding.

Voor wat betreft de behoefte aan meer materiele normen, valt er echter wel
een onderscheid te maken. In de praktijk doen zich bij de aansprakelijkheidsvraag
veel minder discussies voor. De wetgeving en de lijnen die vallen af te leiden uit
dejurisprudentie zijn redelijk duidelijk. Met betrekking tot de begroting van schade
zijn er echter weinig duidelijke richtlijnen.226 De wettelijke normen zijn beperkt
in aantal en inhoudelijk vaag. Daarnaast is er ook weinig richtinggevende
jurisprudentie over de begroting van de verschillende schadeposten. De uitspraken
die voorhanden zijn, gaan bovendien vaak over specifieke en relatiefuitzonderlijke
omstandigheden. Materiele normering heeft daarom hier prioriteit. 227

224     Danzon 1984. p. 517-549 en Kaplow & Shavell 1996. Zie in dit verband ook Arlen  1990. p. 41 e.v.
en Arlen 1993. p. 1093 e.v.

225 Danzon  1984, p. 517-549,

226    Zo ook Giesen 2002. p. 127.
227    Zo ook Vranken & Weterings 2000, p. 59-60 en Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001. p. 148.

170



Inhoudelijke en procedurele normering

6.2 Hoe scherp een schadevergoedingsnorm moet zijn, hangt af van soort

schadepost

Hoe scherp een schadevergoedingsnorm kan/moet zijn, is met name afhankelijk
van het soort schadepost. Naarmate een norm scherper wordt, is er bij de
schaderegeling eerder sprake van standaardisering (zie nader paragraaf 5.2). Dit
brengt enerzijds mee dat het nemen van een beslissing door de schaderegelende
partijen eenvoudiger wordt, en anderzijds dat het minder goed mogelijk is om
maatwerk toe te passen. Hoe scherp een norm dient te zijn, of anders gezegd:  in

welke mate bij de schaderegeling geabstraheerd mag worden van de concrete
omstandigheden van het ongeval, hangt mijns inziens afvan de,frequentie waarmee

een schadepost voorkomt, het belang dn de complexiteit van begroting van die
schadepost.

Sommige eenvoudige schadeposten kunnen bij alle letselschadegevallen,
klein ofgroot, voorkomen. Andere schadeposten komen louter bij de meer ernstige
letselschadegevallen voor. Bij de ernstige letselschadegevallen waarin sprake is
van langdurige ofblijvende invaliditeit, krijgt men vaak te maken met schade die
niet beperkt is tot het verleden maar die (deels) ook in de toekomst zal doorlopen.
Bij dergelijke, omvangrijke schadeposten zal een nauwkeurigere behandeling in
het concrete geval eerder noodzakelijk zijn.228 Voor de schadeposten zonder
toekomst-element ligt dat anders. Bij de grote bulk van kleine en middelgrote
schadeclaims, waarin het letsel niet van blij vende aard is, komen louter dergelijke,
vaak kleine, schadeposten voor.229 Minder maatwerk en meer abstrahering van
de feiten en omstandigheden van het individuele geval is hier eerder aangewezen
teneinde het proces van schadeafdoening sneller en goedkoper te laten verlopen
en minder belastend voor het slachtoffer te doen zijn. 230

Maar naast de frequentie waarmee een schadepost voorkomt en het feit of
het een kleine ofgrote schadepost is, speelt ookde complexiteit van het vaststellen
van een schadepost een rol. Naarmate het lastiger is om een schadepost vast te
stellen, is het eerder gewenst om minder concreet te werk te gaan. Als een bepaalde

schadepost, bijvoorbeeld kledingschade, zich relatief eenvoudig concreet laat
begroten, bijvoorbeeld aan de hand van aankoopbonnen, kan wel met vagere
normen worden gewerkt (b.v. dagwaarde van de kleding).

228 Bij deze schadeposten is het belangrijk te komen tot een schadevergoeding waarmee de financiele

toekomst van het slachtoff-er poldoende wordt at'gedekt. Dat betekent echter nog njet dat een abstracte
benadering hier niet mogelijk is. Het gebruik van de zogenaamde 'Ogden- tables' in Engeland is
daar een goed voorbeeld van. zie De Haas & Hartlief 1998. p.  10-1 I en Barrie 2002. p. 328-342.

229 Uit eerder onderzoek komt naar voren dat het bij 40-50% van de bij verzekeraars ingediende
schadeclaims gaat om licht letsel. waarbij de schade lager is dan (omgerekend en afgerond 2.500
euro. en dat 30-40% van de ingediende vorderingen middelzwaar letsel (letsel dat binnen een paar
maanden tot een Jaar geneest zonder beperkingen voor de toekomst) betreft met een belang tussen
de 2.500 euro en 25.000 euro. zie Weterings  1999. p. 34. Zie Tromp 1998. hoofdstuk 2 voor een
opsomming van allerlei mogelijke schadeposten.

230    Zie ook Vranken & Weterings 2000, p. 60 en Elzas 2000, p. 72.
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6.3 Van maativerk bij schadebegroting naar standaardoplossingen wanneer

de beslissings- en foutkosten  dat vergen

Materiele normen met betrekking tot de vaststelling van schade(vergoeding) hebben

dus prioriteit. Het huidige schadevergoedingssrecht werkt met vage normen. De

achterliggende gedachte is dat aldus volledige vergoeding van de in concreto
geleden schade bewerkstelligd kan worden.231 Wanneer bij het bepalen van de

omvang van de schade(vergoeding) met alle omstandigheden van het concrete

geval rekening wordt gehouden, zal de schade in het individuele geval volledig
worden vergoed.

Het gevolg is dan wel dat elk schadegeval gedetailleerd bestudeerd moet
worden, hetgeen bij sommige schadeposten kan zorgen voor (verhoudingsgewijs)
hoge beslissingskosten. Bovendien zorgt de combinatie van de doelstelling van
volledige schadevergoeding en een open evaluatie van schadegevallen bosommige
schadeposten voor een paradox. Enerzijds legt het beginsel van volledige
schadevergoeding de taak op de rechter en de schaderegelende partijen om een
bedrag aan schadevergoeding te vinden dat het slachtoffer zoveel mogelijk
terugbrengt in de situatie van voor het ongeval. Anderzijds krijgen de rechter en
de schaderegelende partijen echter onvoldoende richtlijnen aangereikt om een
geschikt bedrag aan geldelijke compensatie te kunnen bepalen.

Veel betrokkenen bij de letselschadeafwikkeling blijken het erg lastig te
vinden om de omvang van de schade vast te stellen, zeker wanneer het toekomst-
schade betreft.2-12 In Engels onderzoek van Genn worden de afwezigheid van

precedenten en het bestaan van weinig informatie over het niveau van schadever-

goedingen in andere zaken die buitengerechtelijk worden afgedaan, als redenen
gegeven voor de problemen bij de schadeberekening:33 Op de vraag hoe zij dan
tot de berekening van de schadehoogte kwamen, gaven de meeste gernterviewden
aan dat zij de schade vooral op gevoel waarderen. Het is begrijpelijk dat in deze
situatie de foutkosten ook geregeld hoog zullen zijn.

Dat betekent naar mijn idee dat een schadepost minder concreet benaderd
hoeft te worden naarmate de beslissingskosten en/of foutkosten hoger zijn. Het
is dan eerder aanvaardbaar om met scherpe normen te werken, die in zekere mate
voor standaardisering zorgen, teneinde deze kosten te reduceren en de transparantie

234

en voorspelbaarheid van de besluitvorming te vergroten.      In de vorige paragraaf

231 Bloembergen 1965b. nr. 82, Bloembergen 1982. nr. 2 en 3 en Schadevergoeding (Lindenbergh),

Boek 6. titel L afd. 10 .Inleiding, aant. 4 en5 en art 95, aant. 14.
232     Weterings  1999, p. 81  e.v.
233 Genn 1987, p. 75-76.
234 Vergelijk Spier  1994. p. 84-94. Wei leiden gestandaardiseerde schadevergoedingen volgens de

auteur tot een onderinvestering in preventieve maatregelen (primaire ongevalskosten) daarom is
deze methode alleen aangewezen in geval van hoge beslissingskosten bij de vaststelling (tertiaire
ongevalskosten) opdat de sociale welvaart wordt gemaximaliseerd. of anders gezegd de sociale
kosten worden geminimaliseerd. in andere gevallen heeft fijnafstemming bij de schadebepaling
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hebben wij gezien dat bij de beoordeling hoe concreet schade begroot moet worden,
de frequentie waarmee een schadepost voorkomt, het belang dn de complexiteit
van de begroting doorslaggevend zullen zijn. Zo zullen bij kleine schadeposten
debeslissingskosten al snel hoog zijn in verhouding tot hetbelang. Naarmate zo'n
schadepost vaker voorkomt, wordt het belangrijker om de beslissingskosten bij
de schaderegeling beperkt te houden en zal standaardisering dus eerder acceptabel
zijn. Andersom kunnen bij schadeposten die zich lastig concreet laten begroten,
zoals toekomstige arbeidsverniogenschade en smartengeld, de foutkosten eerder
hoog zijn. Ook dan is een abstractere benadering eerder te rechtvaardigen. Bij
schadeposten waar de schade(vergoeding) wel vlot, objectief en accuraat op
individuele basis bepaald kan worden (lage beslissings- en foutkosten), dient een
concrete en volledige vergoeding uiteraard het uitgangspunt te blijven. Het is
bijvoorbeeld vrij eenvoudig om objectief vast te stellen wat nu concreet het
aanschaffen van een nieuwe trui kost of wat de medische kosten zijn.

Kortom, bij de schaderegeling zou minder concreet te werk mogen worden
gegaan bij:

de kleine schadeposten die veel voorkomen en waarbij de beslissingskosten
in het concrete geval vaak verhoudingsgewijs hoog zijn;

•   smartengeld en toekomstschade (toekomstige arbeidsvermogensschade,
toekomstige huishoudelijke hulp en toekomstig verlies zelfwerkzaamheid)
omdat daar naast de beslissingskosten vaak ook de foutkosten dikwijls hoog
zullen zijn.

6.4 Verschillende niveaus van standaardisering bij de verschillende

schadeposten
235

Standaardisering van de schadeposten kan echter op verschillende manieren
geschieden, leiden tot meer of minder abstraheren van de concrete situatie. De
meest vergaande wijze is fixatie van de schadebedragen. Daarbij wordt op voorhand
de hoogte van een bepaalde schadepost precies vastgelegd. Dit leent zich met name
goed voor de kleine, niet-variabele schadeposten. Niemand is gebaat bij ellenlange
discussies over ofnu 15 eurocent of25 eurocent als kilometervergoeding genomen
moeten worden. De methode is door het NPP ook toegepast bij de aanbevelingen

met betrekking tot de kilometer-vergoeding (20 eurocent) en de ziekenhuisdaggeld-
vergoeding (23 euro). Dergelijke initiatieven zouden doorgezet moeten worden
met betrekking tot andere niet-variabele schadeposten. Overigens is, zoals in de
vorige paragraaf reeds aangegeven, een dergelijke normering niet nodig voor
schade die in het verleden is geleden en die eenduidig en zonder (veel) discussie

ex post de voorkeur.
235 Deze paragraaf is in grote mate gebaseerd op Vranken & Weterings 2000, p. 60.
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aan de hand van bonnen en nota's concreet kan worden vastgesteld, zoals

bijvoorbeeld kosten van reparatie van zaken.
Werken met vaste bedragen leent zich minder voor schadecomponenten waar

bij de berekening subjectieve factoren een rol spelen. Voor die schadegevallen
zou met gemiddelden en bandbreedten gewerkt kunnen worden. Allereerst moet
daarvoor, uitgaande van de feitelijke en juridische omstandigheden, een onder-
scheid worden gemaakt naar categorieen letselschadezaken:36 Vervolgens dient

per categorie het gemiddelde schadebedrag en de bandbreedte, dit wil zeggen de
minimum- en maximumbedragen, te worden vastgesteld. De norm luidt dan
bijvoorbeeld  dat in situatie  X een bedrag van 50.000  euro f 10.000  euro  aan
schadevergoeding gehanteerd moet worden.237 Binnen de vastgelegde marges
hebben partijen de mogelijkheid/vrijheid om naar een bevredigende oplossing
toe te onderhandelen en rekening te houden met de specifieke kenmerken van het
concrete schadegeval. Er is hier eigenlijk sprake van concrete schadeberekening
binnen een door middel van abstracte benadering vastgesteld kader. Een dergelijke
categorisering lijkt in de eerste plaats aangewezen voor smartengeld:38 Ook bij
andere schadeposten, zoals verlies van zelfwerkzaamheid, kunnen tarieftafels echter
een aantrekkelijke optie zijn. Elders in Europa wordt deze methode geregeld
gehanteerd.

239

Schadeposten met een toekomstelement (toekomstige arbeidsvermogensscha-
de, toekomstige huishoudelijke hulp en toekomstig verlies van zelfwerkzaamheid)
zijn minder geschikt zijn voor standaardisering van de schadebedragen:40 Wel
kan de vaststelling van deze posten vloeiender verlopen wanneer de uitgangspunten
voor de schadevaststelling meer geobjectiveerd worden. Ook kan ervoor gekozen
worden om hier met het verdergaande systeem van gemiddelden en bandbreedten
te werken, bijvoorbeeld bij arbeidsvermogensschade. Dat is naar mijn idee
aanvaardbaar, althans wanneer die normen het karakter van aanbevelingen hebben

(suggererende normen). In de praktijk is het immers vaak moeilijk of zelfs
onmogelijk zijn om de toekomstige schade van het slachtoffer (geheel) exact te

bepalen. Niemand kan immers met enige mate van zekerheid voorspellen wat er
in de toekomst gebeurd zou zijn als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.
Daarom zal het bedrag dat op een bepaald moment wordt vastgesteld om het
toekomstig verlies van arbeidsvermogen te compenseren, altijd enigszins

236 Vergelijk Tobbe 1994. p. 159-160.
237     Zie in dit verband de opmerkingen van Kamminga & Weterings 2003, p.  117- 1 2 1.
238     Lindenbergh 1998, p. 244-246 en Lindenbergh 1999. p.  131. Zie ook Barendrecht & Storm 1995.

p. 274 e.v. en Ruers 1998, p. 141-144. Beer & Collignon-Smit Sibinga 2000, p. 6-1 I zien veel in
normering van de criteria die aan de vaststelling van de smartengeldbedragen ten grondslag liggen.
Kottenhagen 1998. p. 139 e.v. heeft in dit verband (met betrekking tot psychisch letsel) gewezen
op de Engelse 'Guidelines for the Assesment of General Damages in Personal Injury Cases'

239 Zie De Haas & Hartlief 1998. Voorts Tzankova & Weterings 2003, p. 11-12 en 61-63.
240 Bij toekomstig verlies van zelfwerkzaamheid zou een tabel met richtbedragen overigens wel een

optie kunnen zijn.
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willekeurig zijn en vrij wel nooit leiden tot vergoeding van de werkelijke, concrete
schade. Daarom is het (tot op zekere hoogte) acceptabel om over te stappen van
het willen vergoeden van de werkelijke schade naar de waarschijnlijke schade.
Dit kan gebeuren door de persoonlijke factoren van het slachtoffer, die vaak niet
ofnauwelijks zijn vast te stellen bij het bepalen van het hypothetische inkomen,
te objectiveren.

241

6.5 Voorbeeld: normering bij toekomstige arbeidsvermogensschade

6.5.1 Inleiding

In deze paragraaf wil ik bij wijze van voorbeeld laten zien hoe toekomstige
arbeidsvermogensschade minder concreet benaderd zou kunnen worden. Het is
naar mijn idee wenselijk dat de schaderegelende partijen in geval van toekomst-
schade minder concreet te werk gaan bij het vaststellen van de schade (werkelijke
verlies) en in plaats daarvan meer aansluiting kunnen zoeken bij analoge gevallen
en meer objectieve uitgangspunten hanteren (waarschijnlijke verlies). Dat kan
men op verschillende manieren doen. Ik schets hieronder slechts 66n mogelijkheid.

6.5.2 Partijen hanteren thans twee verschillende beelden van de concrete

situatie

Momenteel ontbreken eigenlijk richtlijnen voor het vaststellen van de toekomstige
arbeidsvermogensschade. Art. 6:97 BW geeft alleen aan dat wanneer de schade

niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, deze moet worden geschat. Maar hoe
dat schatten moet verlopen, blijft onduidelijk. De coordinatieproblemen tussen

de partijen zijn daardoorbij de schikkingsonderhandelingen vaak groot. Zij komen
veelal tot een heel ander toekomstprofiel van het slachtoffer in het kader van het
hypothetische inkomen.

Aan de hand van verzameling van allerlei objectieve en concrete gegevens
over het heden en het verleden, zoals schoolrapporten en loonstrookjes, en
gesprekken zijn gevoerd met gezins- en familieleden, vrienden, klas- en/of
studiegenoten, leraren, collega's enzovoorts, trachten de schaderegelende partijen
tot een schatting te komen van de schade die volgens hen in de toekomst geleden
zal worden.241 Mede door de grote financiele belangen die doorgaans gemoeid
zijn met de schadepost toekomstig verlies arbeidsvermogen, gaan partijen
competitief en positioneel onderhandelen en komen zij tot geheel andere

241 In Engeland gebeurt dit ook. bij de toekomstige arbeidsvermogensschade. aan de hand van de

zogenaamde 'Ogden tables', zie De Haas & Hartlief 1998, p. 10- l l en Tzankova & Weterings 2003.
p. 12. Zie ook Barrie 2002, p. 328-342.

242 Zie Weterings 1999. p. 84-85.
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toekomstplaatjes. De forse schadepotentie brengt de belangenbehartiger er
regelmatig toe om een zeer rooskleurig beeld te schetsen van het hypothetische
carritre verloop van het slachtoffer. Een 25-jarige stratenmaker in loondienst zou

uiteindelijk voor zichzelf zijn begonnen en een bloeiend aannemingsbedrij f op
poten hebben gezet, waaraan hij tot aan de leeftijd van 65 jaar leiding gegeven
zou hebben gegeven. De verzekeraar schetst doorgaans een veel pessimistischer
toekomstbeeld. De stratenmaker zou geen positieverbetering meer gemaakt hebben

en bovendien zou hij als gevolg van een versleten rug, wat zoals de ervaring leert
veel voorkomt bij stratenmakers, waarschijnlijk rond de leeftijd van 45 jaar in
de WAO terecht zijn gekomen.

Nadat partijen de onderhandelingsruimte eerst zo groot mogelijk gemaakt
hebben, trachten zij daarna meestal naar elkaar toe te bewegen. In dat kader gaan
zij op zoek naar een 'standaard' carrierepatroon. Men probeert in de letselschade-
praktijk geregeld aan te sluiten bij het carrierepatroon van iemand van dezelfde

leeftijd met een vergelijkbare opleiding en vergelijkbare functie (een maatman

ofmaatvrouw). Deze maatman-gegevens worden dan gebruikt als ijkpunten naast

en in aanvulling op de reeds verzamelde gegevens over het slachtoffer. Wel bestaat
er tussen partijen vaak een verschil van mening over hoe die maatman er precies
uitziet, gezien de situatie van het slachtoffer. Tevens is er regelmatig nog discussie
over in welke mate het slachtoffer afwijkt van de maatman. Men tracht aldus zo
dicht mogelijk in de buurt van de eerdere standpunten te blijven.

6.5.3 Norminkomens en carrureprofelen.

Wat mij betreft zou het gebruik van maatman-gegevens aanzienlijk verder mogen
gaan.343 Het werken met twee heel verschillende beelden van de concrete situatie
en het vervolgens naar elkaar toewerken, leidt er toe dat partijen in het begin erg
ver uit elkaar staan en meteen al in een conflictueuze en competitieve sfeer wordt
begonnen aan de afwikkeling van de schade. Dit heeft negatieve invloed op het
verdere onderhandelingsproces.244 Men zou mijns inziens daarom de schadebegro-
ting niet moeten starten met twee tegengestelde toekomstscenario's op basis van
concrete uitgangspunten, maar de gemiddelde carritre die hoort bij het beroep
van de gelaedeerde, als eerste uitgangspunt dienen te nemen. Wat dat laatste betreft,
de schaderegelende partijen zouden dat in het concrete geval zelfkunnen uitzoeken.
Het zou echter naar mijn idee beter zijn wanneer er op macroniveau

carritreprofielen ofprofessiogrammen ontwikkeld zouden worden, die aangeven

243    Dit is ook mogelijk op basis van art. 6:97 BW, zie ook Deurvorst 1996. p. 38.
244      Tevens zijn die scherpe stellingen. die eigenlijk vooral worden ingenomen om onderhandelingsruimte

te creeren. belastend voor de gelaedeerde. Deze zal de discussie over zijn hypothetische
toekomstsituatie en dan vooral de pessimistische invalshoek daarbij van de verzekeraar. hoewel
hij misschien soms ook zal schrikken van de stellingen van zijn belangenbehartiger, opvatten als
een betwijfeting van zijn kwaliteiten en mogelijkheden.
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hoe in het algemeen de carridres binnen bepaalde beroepsgroepen verlopen en
die daaraan norminkomens koppelen.

245

Het voordeel van deze benadering is dat de schade-afwikkeling aanvangt
met 66n vrij realistisch gegeven in plaats van met twee onwaarschijnlijkere
toekomstplaatjes die vooral zijn opgesteld uit onderhandelingsoogpunt. Partijen
gaan rondom deze 'default rule' van het gemiddelde slachtoffer onderhandelen
en niet vanuit extreme posities. Daarnaast hebben ook andere coordinatieproblemen
als private informatie, overdreven optimisme en machtsverschillen een minder
grote invloed.246 Wanneer partijen willen afwijken, zullen zij duidelijk moeten

aangeven waarom en daarmee informatie onthullen aan de minder geYnformeerde
partij.247

Uitgaan van de gemiddelde 'marktwaarde' van het arbeidsvermogen van
het slachtoffer is een eenvoudige maatstaf en zal  in de regel ook realistisch zijn.
Het is niet vreemd of onrechtvaardig om het gemiddelde toekomstpatroon als
uitgangspunt te nemen, omdat in veel gevallen personen die zich in een vergelijkba-
re positie bevinden zich ook vergelijkbaar ontwikkelen. Zo ontwikkelt iemand
die na zijn lerarenopleiding het middelbaar onderwijs is ingegaan, zich in de meeste

gevallen ongeveer hetzelfde als zijn beroepsgenoten. De meeste mensen binnen
een bepaalde beroepsgroep zijn niet uniek, maar redelijk doorsnee. Bovendien
dient bij het in kaart brengen van het hypothetisch inkomen uit te worden gegaan
van de redelijke verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen.248 Een
ontwikkeling zal vaak redelijk zijn wanneer deze aansluit bij de normale lijn der
verwachtingen.

Dat het 'bijzondere' slachtoffer veel minder frequent voorkomt dan het
'standaard' slachtoffer, toont het Amerikaanse onderzoek van Rosen aan voor
juristen.249 Het aantal toppers in inkomen binnen de juridische beroepsgroep is

beperkt. De inkomensontwikkeling van advocaten en bedrij fsjuristen doorloopt
een vast en vergelijkbaar patroon. De inkomens van juristen in overheidsdienst
liggen lager (ongeveer 18%). Binnen deze categorie is er echter ook sprake van
een systematische levenscyclus. Persoons- en bedrijfskenmerken kunnen wel
afwijkingen meebrengen, maar het loonverschil beloopt vaak slechts enkele
procenten.

De gemiddeld gang van zaken vormt echter in principe wel een weerlegbaar
vermoeden.250 Er kunnen indicaties in het opleidings- en arbeidsverleden van het
slachtoffer zijn voor een atypische loonbaanontwikkeling. Zeker niet elke leraar

245    Zie in dit verband Tobbe 1994. Vergelijk ook Barendrecht 1996a. p. 42.
246 Zie hoofdstuk 3 over deze onderhandelingsproblemen.
247 Vergelijk Ayres & Gertner 1989.
248 Schadevergoeding (Bolt). art. 6:107, aant. 12 e.v. en art. 6:108. aant. 32-33. Zie ook Barendrecht

en Storm 1995, p. 188 en Bouman en Tilanus-van Wassenaer 1998. nr. 32.
249 Rosen 1992, p. 215-246.

250 Vergelijk Deurvorst  1996, p. 38 en Barendrecht  1996a, p. 42.
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aan een middelbare school wordt bijvoorbeeld op termijn rector. Het kan echter

gebeuren dat er in de concrete situatie duidelijke aanwijzingen zijn dat dit bij het
slachtoffer waarschijnlijk wel zou zijn gebeurd. Het slachtoffer was bij voorbeeld
reeds conrector was of had een andere bestuurstaak, dan wel had op andere wijze
in daad (solicitaties, managementcursussen, et cetera) dan wel mondeling zijn
ambities kenbaar gemaakt. Dergelijke aanknopingspunten kunnen leiden tot het

bijstellen van het gemiddelde beeld naar boven (ten gunste van het slachtoffer).
Behalve een bijstelling naar boven, kan er ook aanleiding bestaan om het beeld
naar beneden (ten nadele van het slachtoffer) bij te stellen. Uit de feiten en
omstandigheden van het individuele geval kan immers ook naar voren komen dat

er sprake is van een atypische carritre in minder gunstige zin voor het slachtoffer.
Er kunnen duidelijke aanwijzingen zijn, dat er een breuk zou zijn gekomen in het
gemiddelde carritrepatroon dat hoort bij een bepaald beroep.

Kortom, het slachtoffer ontvangt het norminkomen dat past bij zijn
carridreprofiel als hij ofde wederpartij geen beroep op bijzondere omstandigheden
doet. De beslissingskosten zijn dan laag en de foutkosten zullen over het algemeen
ook beperkt zijn. Zeker als er voldoende gedetailleerde carritreprofielen worden

opgesteld, zal extreme onder- of overcompensatie worden voorkomen. Als er in
het individuele geval al sprake is van een onrechtvaardige(re) compensatie dan
bij een concrete begroting, wordt dit ingewisseld tegen een grotere efficiency.

Dit lijkt dan ook een adequate en doeltreffende methode te zijn om te bereiken

wat men wil: het op een efficiente wijze verschaffen van een gepaste vergoeding
aan de gelaedeerde, waarmee hij gedurende zijn verdere leven relatiefprobleemloos
in zijn'normale' behoeften kan voorzien. Wat dat laatste betreft, mensen die geen
ongevalsslachtoffer zijn, krijgen ook te maken met toekomstrisico's en moeten
daarvoor zelf voorzieningen treffen. Bij slachtoffers is bij het gebruik van de
hiervoor geschetste methode in ieder geval het basisinkomen gedekt. Daarnaast
kunnen zij aanvullende verzekeringen afsluiten.

6.5.4 Profielen van inkomensontwikkelingen

Overigens zou er ook voor gekozen kunnen worden om te werken met profielen

van inkomensontwikkelingen. In dat geval zou bij de schaderegeling worden

uitgegaan van een bepaald startinkomen, onafhankelijk van het beroep, en de
ontwikkeling daarvan.

Veel beroepen hebben een overeenkomstig patroon voor wat betreft het
startinkomen en de ontwikkeling die daarna plaatsvindt, bijvoorbeeld afgestudeerde
academici, bouwvakkers en zel fstandigen. Deze inkomensontwikkelingen zouden
in een tabel en grafieken kunnen worden vastgelegd. Aan de hand van statistische

berekeningen zou eenvoudig met grote waarschijnlijkheid (95%) het gemiddelde
verloop van een norminkomen bepaald moeten kunnen worden.
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In een concreet schadegeval zou dan bekeken worden hoe tot het plaatsvinden
van het ongeval de inkomensontwikkeling van de gelaedeerde is geweest en welke
lijn van inkomensontwikkeling uit de tabel daarbij past (onafhankelijk van het
beroep). Dit aanknopen bij inkomensontwikkelingen die (meer) los staan van het
concrete beroep zal zeker voordelen kunnen geven wanneer de gelaedeerde niet
tot een 'ouderwetse' beroepsgroep (bijvoorbeeld bouwvakker, leraar, huisarts)
behoort, maar tot een beroepsgroep waarin de flexibiliteit van het carrierepatroon
en de variatie in bijpassend inkomen groot is, zoals bijvoorbeeld de ICT-sector.

7 Procedurele normering

7.1 Procedurele normen

Er ontbreekt in Nederland een duidelijk stappenplan dat aangeeft welke stappen
tijdens de schaderegeling, door welke partij en op welk moment gezet moeten
worden. Dergelijke procedurele normen kunnen het proces van afwikkeling van
letselschadeclaims transparanter en voorspelbaarder maken voor de betrokkenen. 251

Ook zullen zulke spelregels onnodige vertragingen in het zetten en opeenvolgen
van stappen kunnen beperken. Tevens kan procedurele normering zorgen voor
een betere communicatie tussen partijen.

252

Elders in Europa zijn dergelijke normen al wel tot stand gekomen. Zo zijn
in Engeland bij de herziening van het civiele procesrecht door Lord Woolftevens
gedragsregels voor de preprocessuele schadeafwikkeling tot stand gebracht: de
zogenaamde'Pre-action Protocols For Personal Injury' en de 'Pre-action Protocols
For Clinical Negligence:253 En in Frankrijk heeft men met de 'Loi Badinter' niet
alleen een risico-aansprakelijkheid voor automobilisten ingevoerd, maar deze wet
voorziet in de artikelen 12-27 tevens in een speciale, buitengerechtelijke procesgang
voor de afdoening van verkeersongevallen.254 In Belgie voorziet de conventie
VVLL (Versnelde Vergoeding Lichamelijke Letsels) ook in procedurele normen,
maar deze zijn eenzijdig gericht, op verzekeraars, en zijn vergelijkbaar met
Bedrijfsregeling  15  van het Verbond van Verzekeraars.

Procedurele regels die gelden voor de hele letselschadesector, zullen op korte
termijn een grotere slagingskans hebben dan materiele normen, omdat zij
waarschijnlijk eenvoudiger opgesteldkunnen worden.'55 Het zullen vaak redelijk
vage normen kunnen zijn, die niet al te veel details precies hoeven vast te leggen.

251 Tzankova & Weterings 2003, p. 71-72.
252     Zie in dit verband ook Vranken & Weterings 2000. p. 57-59 en Giesen, Kamminga & Barendrecht

2001, p. 132-133.
253 Zie hierover uitgebreid Tzanko,·a 2001 en verder Tzanova & Weterings 2003. p. 15 e.v.
254 Zie hierover De Haas & Hartlief 1998. p. 28 e.v. en Tzankova & Weterings 20003. p. 37 e.v.
255 Zie ook Elzas 2000, p. 73.
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Bovendien zijn er niet al te grote financiele belangen voor de verschillende
marktpartijen mee gemoeid. In deze paragraafbeschrijfik kort aan wat voor soort
procedurele spelregels behoefte bestaat, en hoe deze eruit zouden kunnen zien.

1.1 Normen met betrekking tot organisatie en communicatie

In het kader van procedurele normering kunnen allereerst spelregels met betrekking
tot de organisatie en communicatie omtrent de schadeafwikkeling gecreeerd
worden, zoals dat in Engeland bij de pre-action protocols is gebeurd.256 Deze
normen duiden het gewenste professionele gedrag bij de schadeafwikkeling aan.
Partijen kunnen elkaar daarop ook aanspreken. Allereerst leggen de regels de
minimum- en maximumtermijnen vast waarbinnen partijen bepaalde handelingen
in de verschillende stadia van het schaderegelingsproces moeten verrichten (o.a.
aansprakelijkstelling, mededeling van behandeling schadeclaim en beoordeling
aansprakelijkheid). Tevens wordt aangegeven op welke wijze dergelijke
handelingen uitgevoerd moeten worden, bij voorbeeld hoe de aansprakelijkstelling
en de reactie daarop van de verzekeraareruit dienen te zien. Ook anderszins bestaat
behoefte aan regels met betrekking tot de (wijze van) communicatie tussen partijen.
Een goede onderlinge communicatie is van belang om de schadeclaim snel en op
een ordentelijke manier te kunnen afdoen.257 Meer overleg en telefonisch contact
dient daarom gestimuleerd te worden, omdat zaken dan sneller kortgesloten kunnen
worden. Het gezamenlijk opstellen van een agenda en het maken van een taakverde-
ling kunnen eveneens goede dienstenbewijzen. In dit verband passen voorts regels
die aangeven wat te doen wanneer een geschilpunt ontstaat of dreigt te ontstaan.

7.3 Normen met betrekking tot informatieverzameling

Tevens is het wenselijk om een stroomlijning van de informatievergaring en -ver-
strekking te bewerkstelligen door in normen duidelijk vast te leggen hoe, door
wie en van wie (tussentijds) informatie wordt vergaard en hoe deze gegevens
vervolgens worden uitgewisseld. In dat kader kan een norm bijvoorbeeld inhouden
dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker moet zorgen voor
het aan het slachtoffer zenden van duidelijke vragenlijsten, een informatiefolder
en een checklist.

Een ander belangrijk aspect betreft de normering van het medische traject,
dat thans geregeld problemen geeft. Het verzamelen van medische informatie ter

256 Zie Plant 1999, p. 44 e,v, en Tzankova & Weterings 2003, p. 15 e.v. over de 'pre-action protocols'.
Zie over procedurele normering in Nederland Tobbe 1994, p. 160, Hennekam 2000, p.  15- 16 en
Tzankova & Weterings 2003, p. 80 e.v.

257 Een gebrekkige en stroeve communicatie blijkt vaak een van de belangrijkste redenen te zijn om
naar een rechtshulpverlener te gaan. Zie Tilanus-Van Wassenaer  1999, p. 29-35  over het belang
van een goede communicatie en informatie-uitwisseling.
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beoordeling van het medisch causaal verband neemt vaak veel tijd in beslag en
geregeld worden daarbij dubbele werkzaamheden verricht.258 In de gevallen dat
de gelaedeerde wordt vertegenwoordigd door een rechtsbijstandverlener, werken
beide partijen vaak met eigen medisch adviseurs die ieder afzonderlijk de medische
situatie van het slachtoffer beoordelen en interpreteren. Uiteindelijk moeten zij
tot een eensluidend oordeel zien te komen omtrent de medische causaliteit, de
mate van invaliditeit en andere medische vraagpunten. Normen omtrent de
verzameling van de relevante medische informatie zijn daarom wenselijk.

Een procedurele norm kan aangeven dat zoveel mogelijk cooperatiefmedische
informatie wordt vergaard. In plaats van ieder met een eigen medisch adviseur
te werken, wordt op verzoek van beide partijen 66n onafhankelijke medisch
adviseur ingeschakeld.259 Deze optie is zeker aantrekkelijk voor de gevallen waarin

de gelaedeerde niet wordt bijgestaan door een belangenbehartiger en ook geen
eigen medisch adviseurheeft. De onafhankelijke medisch adviseur gaat de relevante

gegevens opvragen en beoordelen en wanneer het naar zijn mening nodig is, roept
hij de kennis en deskundigheid van anderen in. Zowel de gelaedeerde, diens

belangenbehartiger als de verzekeraar staan in contact met deze medisch adviseur
en treden met hem in overleg over het al dan niet inschakelen van andere experts.

260

Tevens verdient het aanbeveling om spelregels voor de inschakeling van
een onafhankelijke medisch deskundige tot stand te brengen. Dat gaat momenteel
ook niet altijd probleemloos.261 Zowel de persoon van de deskundige alsook de

vraagstelling is geregeld een discussiepunt tussen partijen. Dat is echter niet nodig.
De vraagstelling aan medisch deskundigen en hun rapportages kunnen in zekere
mate gestandaardiseerd worden. In het veld wordt daar door het Nationaal262

Platform Personenschade aan gewerkt. Daarnaast zouden de spelers uit het veld
een lijst kunnen opstellen met 'gepermitteerde' deskundigen teneinde de
zogenaamde zwarte lijsten-discussie te vermijden.

7.4 Normen met betrekking tot begeleiding slachtoffer

Er kunnen tevens normen ontwikkeld worden die de begeleiding van het slachtoffer
bij de afdoening van het schadegeval vastleggen. Een slachtoffer krijgen immers
met veel loketten te maken en verliezen vaak al spoedig het overzicht. Bovendien
vindt het slachtoffer het vervelend om telkens weer zijn verhaal te moeten vertellen.
Kremer heeft gepleit voor een regisseur voor de schadeafwikkeling:63Ik ben het

258 Weterings 1999, p. 62 e.v. en p. 116.
259      Vergelijk de suggestie van Kremer om een zogenaamde 'caremanager' aan te stellen, Kremer 2000,

P. 8.

260    In dit kader zou het oprichten van een instantie waaraan onafhankelijke medisch adviseurs zijn
verbonden. een oplossing kunnen vormen.

261 Zie Weterings 1999. p. 76-78.
262 Tobbe 1994, p. 160.
263 Zie Kremer 2000, p. 5 e.v.
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geheel eens met Renckens die van mening is dat een dergelijke taak dan wel bij
een onafhankelijke (dat wil zeggen: nietbij de concrete schaderegeling betrokken)
instantie gelegd dient te worden. 264

7.5 Normen met betrekking tot de omgang tussen partijen (gedragscode)

Daarnaast verdient het aanbeveling dat er gedragsregels tot stand worden gebracht
die gericht zijn op het bevorderen van een correcte, integere, respectvolle en
eerlijke relatie tussen de verschillende betrokkenen bij de letselschaderegeling.
Het betreft hier normen die aangeven hoe de actoren in de letselschadebranche
zich ten opzichte van elkaarbehoren gedragen. Het doel is dat zij deze modelregels
voor professioneel schaderegelingsgedrag als leidraad nemen in hun dagelijkse
werkzaamheden.265 Aldus wordt beoogd een goed en collegiaal werkklimaat binnen
de letselschadebranche te scheppen en het wederzijdse vertrouwen tussen de
verschillende partijen te vergroten, alsook het vertrouwen van de maatschappij
in de letselschadebranche te versterken.

Er zullen hoogstwaarschijnlijk binnen de praktijk thans al wei enige
ongeschreven regels voor professioneel gedrag leven, die de meeste ervaren actoren
wet kennen en ook vaak zullen trachten na te leven. Ook hebben een aantal
belangenorganisaties een eigen gedragscode. Het blijft echter zinvol om deze
normen en waarden expliciet op papier te zetten en daarbij op zoek te gaan naar
normen die voor de hele letselschadebranche gelden. De professional heeft dan
een beterbesefvan de fatsoensnormen binnen de letselschadebranche. Bovendien
kan hij controleren of zijn eigen normen en waarden hiermee overeenkomen en
deze zo nodig bijstellen. Vooral voor beginnende professionals kan dit van belang
zijn. Voorts geven de normen niet alleen richtlijnen voor het eigen gedrag bij de
schaderegeling, maar bewerkstelligen deze tevens dat partijen elkaar eenvoudiger
kunnen aanspreken op afwijkend gedrag bij de schikkingsonderhandelingen.

264 Renckens 2000a, p. 119.
265 De advocaten die zich op bet letseischadeterrein begeven, vallen weliswaar onder de gedragsregels

van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze code is echter algemeen opgesteld en geldt voor
alle advocaten. Een gedragscode die specifiek is gericht op de letselschadepraktijk en op alle
professionals (dus niet louter den bepaalde beroepsgroep) werkzaam in deze praktijk, ontbreekt.
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Conflictbehandeling door derden

1         Inleiding

I./ Behoefte aan efficiente en effectieve methoden om slepende geschillen

over letselschadeclaims op te lossen

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal, op welke wijze conflictbehandeling door
derden kan bijdragen aan het reduceren van de beslissingskosten en foutkosten.
Als de besluitvorming tussen het slachtoffer en (de verzekeraar van) de schadever-
oorzaker zonder al te veel problemen verloopt, is onderhandelen de meest efficiente
en effectieve methode om een meningsverschil naar aanleiding van schadegeval
op te lossen. Er treden dan geen kosten en vertragingen op vanwege interventies
door derden, zoals de rechter. Wanneer echter de schikkingsonderhandelingen
niet tot bevredigende uitkomsten leiden of niet soepel verlopen, kan het nodig
zijn om een onafhankelijke en onpartijdige derde bij het geschil te betrekken.

Thans zoeken de schaderegelende partijen echter zelden een derde aan om
te intervenieren in hun geschil. Ook wanneer de schaderegeling stroef gaat en de
beslissingskosten (en mogelijk foutkosten) hoog oplopen, blijven zij stug
dooronderhandelen. Uiteindelijk wordt er dan vaak in een laat stadium, na het
investeren van veel tijd, kosten en energie, alsnog een schikking tot stand gebracht.
In een klein percentage van de gevallen (1-5%) verzoeken zij de rechter om de
knoop met betrekking  tot een onoplosbaar geschilpunt  door te hakken.'   Van
alternatieve geschiloplossing, zoals mediation en arbitrage, wordt momenteel in
de letselschadepraktijk nauwelijks of geen gebruik gemaakt.

Ook in de theorie is er tot nu toe vrij weinig aandacht geweest voor de
toepassingsmogelijkheden van ADR ('alternative dispute resolution') op het
letselschadeterrein.1 Het zou echter wel eens zo kunnen zijn dat bepaalde vormen
van ADR behulpzaam zouden kunnen zijn bij het oplossen van bepaalde problemen

1 Zie Weterings 1999. p. 109.
2           Met het woord alternatiefwordt er op gedoeld dat de geschiloplosser een andere persoon of instantie

is dan de rechter. De afkorting ADR. die staat voor 'Alternative Dispute Resolution', wordt in de
Nederiandse literatuur dan ook wel uitgelegd als Anders Dan Recht of Anders Dan de Rechter.
Overigens kan onderhandelen ook onder ADR geschaard worden. In deze studie wordt dat niet
gedaan, althans wordt een onderscheid gemaakt tussen onderhandelen en andere ADR methoden.
Wanneer wordt gesproken over ADR doel ik op alle conflictbehandelingsmethoden die geen
onderhandelen door partijen zelf dan wei geschilbeslechting door de rechter zijn.
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of conflicten bij de letselschaderegeling: Weliswaar worden vrijwel alle
doorgezette letselschadeclaims in der minne geschikt tussen het slachtoffer en
de verzekeraar, maar het percentage schikkingen zegt weinig over de kwaliteit
van de schaderegeling: De beslissings- en foutkosten kunnen intussen (te) hoog
zijn, en zijn dat in de praktijk geregeld ook.5

Wanneer er meer inhoudelijke en procedurele normen worden opgesteld,
zullen de beslissings- en foutkosten bij de letselschaderegeling kunnen afnemen
(zie hoofdstuk 5). Normering zal een dempend effect hebben op het ontstaan van

en de omvang van onderhandelingsproblemen. Maar ook dan is er nog steeds een

kans op het ontstaan van impasses bij de schaderegeling. De afwikkeling van
letselschadeclaims blijft een conflictueuze bezigheid, waarbij partijen onder meer
te maken krijgen met onverenigbare belangen en distributieve onderhandelingson-

derwerpen.
Een eenvoudige, snelle, goedkope en toegankelijke methode om een (te)

langdurig meningsverschil tussen de partijen over een bepaalde kwestie op te lossen
of te beslechten, kan daarom eveneens bijdragen aan een effectieve en efficiente
afwikkeling van letselschadeclaims.6 De traditionele wijze van geschilbeslechting
door de rechter lijkt niet altijd, of althans slechts voor een bepaalde categorie
gevallen, te voorzien in de behoeften van de schaderegelende partijen. In dit
hoofdstuk staat daarom de vraag centraal welke alternatieve wijzen van geschil-
oplossing er zijn, wat de kenmerken daarvan zijn, wat de specifieke voor- en
nadelen zijn, en bij welke schadegevallen een bepaalde ADR-methode de
onderhandelende partijen kan helpen hun meningsverschil tegen zo laag mogelijke
beslissings- en foutkosten tot een einde te brengen.

1.2 Plan van behandeling

Wanneer betrokkenen niet zelf in staat zijn om (vlot) tot een besluit over een
schadegeval te komen, staan er verschillende wegen open om deze coordinatiepro-
blemen tussen partijen te verhelpen. Van oudsher kennen wij de weg van de
rechterlijke procedure. Geschilbeslechting door de rechter staat centraal in
paragraaf 2. Ik beschrij f hier de voor- en nadelen van de rechterlijke procedure
en tracht op basis daarvan aan te geven bij welke letselschadeclaims de rechter
goede diensten kan bewijzen.

3        Omdat ADR de gelegenheid biedt om dat proces van geschiloplossing te kiezen dat het beste past
bij het specifieke conflict. wordt aan de afkorting ADR wei eens de betekenis 'appropriate dispute
resolution' gegeven. Zie in dit verband Huls & Kleiboer 1997. p. 37.

4       Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller 2000. p. 112.
5       Zie Weterings 1999 en ook hoofdstuk 1. paragraaf 2.1.
6 Vergelijk Barendrecht & Weterings 200Ob, p.  16 en 33-35 en Giesen, Kamminga & Barendrecht

2001.p. 140.

184



Conflictbehandeling door derden

In paragraaf 3 zet ik op een rij wat in het algemeen de kenmerken van alternatieve

geschiloplossing zijn. Hier vindt een vergelijking plaats met de traditionele wijze
van geschilbeslechting door de rechter, onder meer op het vlak van de kosten,

de afhandelingssnelheid, de oplossingsmogelijkheden, de aansluiting bij de
schikkingsonderhandelingen en de mogelijkheid om normen te scheppen. De
conclusie die hieruit volgt is dat ADR voorbepaalde categorieen letselschadegeval-
len en bepaalde onderhandelingsproblemen een goede optie kan vormen.

Vervolgens behandel ik in de paragrafen 4 tot en met 6 de specifieke
kenmerken van de alternatieve geschilbehandelingsmethoden die de ruimste

toepassingsmogelijkheden lijken te hebben op het letselschadeterrein: mediation,
'gewone' arbitrage en 'final offer' arbitrage. Aansluitend ga ik in paragraaf 7 kort
in op enige ADR-methoden die in specifieke gevallen bruikbaar lijken. Hetbetreft
minder bekende methoden van alternatieve geschilbehandeling en hybriden van
mediation en ('final offer')arbitrage.

Paragraaf8 gaat over ADR online, ofwel Online Dispute Resolution' (ODR).'
In plaats van behandeling van een geschil in een fysieke ruimte met directe,
menselijke communicatie, lenen veel ADR-methoden zich ook voor een 'online'
behandeling, dat wil zeggen (louter) met behulp van elektronische communicatie-
middelen. In die paragraaf inventariseer ik kort de voor- en nadelen van een online

behandeling van een schadeclaim door een alternatieve geschiloplosser. Daarbij
tracht ik aan te geven voor wat voor schadegevallen ODR het meest geschikt is.

Tenslotte besteed ik in paragraaf9 kort aandacht aan de toekomstverwachting-
en en aan hoe de letselschadebranche met ADR zou kunnen omgaan.

1.3 Verantwoording aanpak en gemaakte keuzes

In dit hoofdstuk tracht ik aan de hand van literatuuronderzoek de hiervoor
geformuleerde onderzoeksvraag te beantwoorden, te weten: hoe conflictbehandeling
doorderden eraan kan bijdragen dat de beslissings- en foutkosten bij de afwikkeling
van letselschadeclaims afnemen. Er is de laatste jaren enorm veel literatuur over
ADR beschikbaar gekomen. Deze literatuur is doorgaans algemeen van aard, dat
wil zeggen gericht op het oplossen van allerlei soorten geschillen. Slechts vrij
sporadisch concentreren de beschikbare bronnen zich specifiek op geschillen over
schadegevallen. Bij het selecteren van deze enorme stroom algemene literatuur
en het toepassen daarvan op het terrein van de letselschaderegeling heb ik twee
maatstaven aangehouden.

Allereerst heb ik bij het selecteren steeds bezien of een informatiebron
effectief bijdraagt aan de het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Anders

gezegd, of hetgeen wordt opgemerkt ook bruikbaar en van toepassing is met

7      Online ADR wordt in de. voornamelijk Amerikaanse. literatuur ook wei aangeduid met eADR.
Zie De Roo 2002, p. 588. De e staat dan voor 'electronic'
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betrekking tot (het oplossen van) geschillen op het letselschadeterrein. Als dat
niet het geval was, heb ik de literatuur buiten beschouwing gelaten. Zo richt een
bepaald deel van de literatuur zich op het oplossen van geschillen waarbij de lange
termijn relatie tussen partijen een centrale rol speelt. Aangezien dat in de
letselschadepraktijk niet, of althans niet sterk, het geval is, heb ik dergelijke
literatuur niet meegenomen in de bestudering.

Voorts heb ik steeds getoetst aan het objectieve criterium van de reductie
van (de som van) de beslissings- en foutkosten bij de schaderegeling. Het
verzamelen, analyseren en interpreteren van de algemene literatuur is steeds
verricht vanuit de invalshoek of een bepaalde geschiloplossingsmethode kan
bijdragen aan het verminderen van de coordinatieproblemen bij het afwikkelen
van letselschadegevallen.

2 Traditionele geschilbeslechting door de rechter

2.1 Nadelen rechterlijk systeem: niet alle geschillen geschikt voor

beslechting door rechter

In paragraaf 1.1  heb ik reeds aangegeven dat de weg van de civiele procedure
slechts bij wijze van uitzondering wordt bewandeld in de letselschadepraktijk.
Procederen heeft een aantal stevige nadelen en vormt bijgevolg voor de schaderege-
lende partijen vaak geen aantrekkelijk alternatief voor onderhandelen.8

Zo is een belangrijk nadeel dat het voeren van een procedure voor de rechter
een kostbare zaak is, waardoor de totale beslissingskosten in aanzienlijke mate
toenemen.9 Weliswaar worden de kosten van de rechter en de rechterlijke
organisatie vrijwel geheel gedragen door de overheid. De kosten van hun advocaat
en eventueel deskundigen komen echter wel voor rekening van de procederende
partijen. De omvang van deze kosten zijn onvoorspelbaar en lopen al snel in de
(tien)duizenden euro's.'0 De partij  die de rechterlijke procedure verliest, krijgt
daar bovendien nog een veroordeling in (een deel van) de proceskosten van de
wederpartij bovenop.

8          Zie ook hoofdstuk 2. paragraaf 3.3.
9       Jacobs 1998, p. 162-163 en Hammerstein 2000, p. 71-72.
10     Zie ook Jacobs 1998, p. 164.
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Tevens wordt de lange duur van de civiele procedure als een groot nadeel gezien."
De gemiddelde afhandelingstijd bedraagt bijna twee jaar. Bij hoger beroep komt
daar nog eens 20 maanden bij.

12

Voorts heeft procederen een sterk polariserend effect. De civiele procedure
draait om gelijk en ongelijk krijgen op basis van formele rechtsregels.13 Dit zorgt
voor een verharding van de standpunten van de bij het schadegeval betrokken
partijen. hetgeen vaak spanningen, frustraties en emoties oplevert.14 Bij het vertalen
van de feiten, de gevolgen van het schadegeval, het conflict en de belangen van
partijen in juridische kaders wordt de feitelijke werkelijkheid dikwijls geweld
aangedaan. 15 De advocaten van beide partijen trachten het schadegeval  en  de
juridische gevolgen te presenteren op een wijze die zo gunstig mogelijk is voor
hun client. Bij deze 'rechtsstrijd' worden de juridische grenzen opgezocht en
opgerekt in plaats op zoek te gaan naar de meest reele voorstelling van zaken. !6

Vaak wordt ook als een nadeel gezien dat het risico van een nadelige
rechterlijke uitspraak vrij groot is. Gezien de grote beslissingsruimte die de vage
normen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht laten, is het vaak
lastig om op voorhand vrij precies aan te geven welke kant een rechterlijke
beslissing zal uitgaan.17 Een partij loopt daarmee altijd het risico dat hij ongelijk
krijgt en de extra beslissingskosten die gepaard gaan met de rechterlijke procedure
grotendeels voor zijn rekening komen, ofdat hij wei gelijk krijgt maar de beslissing
(b.v. het percentage eigen schuld ofde omvang van een schadepost) niet zo gunstig
uitvalt als men op basis van een kosten-baten analyse zou hopen. Dat risico zal
louter afwezig zijn wanneer het objectieve recht met betrekking tot een bepaald
vraagstuk in principe duidelijk is, maar 66n der partijen daarvan afwijkt en men
de rechter nodig heeft om naleving a f te dwingen.

Tevens zullen partijen het vaak als nadeel ervaren dat zij de regie over het
conflict volledig uit handen geven. Het probleem van betrokkenen wordt het
eigendom van advocaten en de rechter, waardoor met name slachtoffers het idee
krijgen dat het hun zaak niet meer is. Ook bij schadeveroorzakers en hun
verzekeraars kan dit gevoel echter leven.

11        Zie in dit verband Hammerstein 2000. p. 66 e.v. Een kort geding is weliswaar een relatief snelle
(vonnis in 6-8 weken) en niet al te dure ( 4.500 8 7.000 euro) procedure, maar de mogelijkheden
van een kort geding zijn beperkt. Dit geldt zeker op het letselschadeterrein waar het spoedeisend
belang vaak Tai ontbreken. Zie hierover ook Van Hilten-Kostense 2000, p. 75. Bovendien kan de
wederpartij tegen de beslissing in beroep gaan en tevens kan er ook (nog) een bodemprocedure
worden gestart. Dan kan het alsnog jaren duren en veel kosten vergen alvorens uiteindelijk vaststaat
H·ie er gelijk heeft.

12 Zie Eshuis 1998, p. 9.
13     Zie in dit verband ook hoofdstuk 3. paragraaf 2.3.2.
14    Jacobs 1998, p 162-162.
15    Mulder 1997.
16 Vergelijk Hammerstein 2000. p. 72. Daarbij komen het juridische con flict en het feitelijke con flict

vaak niet overeen. zie Pei 2000. p. 25 e.v.
17       Zie ook hoofdstuk 2. paragraaf 3.2.
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Tenslotte ontbreekt de mogelijkheid om integratieve oplossingen te zoeken, die
voor beide partijen winst opleveren, en sluit geschilbeslechting door de rechter

niet altijd goed aan bij de schikkingsonderhandelingen. Partijen storten zich in
een heel nieuwe en andere procedure waardoor hun onderhandelingsinspanningen
als het ware voor niks zijn geweest. De zaak wordt in volle omvang behandeld
door de rechter. In veel gevallen hebben partijen echter behoefte aan een wijze
van geschiloplossing die meer een verlengstuk van het onderhandelingsproces
vormt en die aanhaakt bij de coordinatieproblemen die daar zijn ontstaan. l 8

Vanuit het perspectief van de bij de schaderegeling betrokken partijen zijn
er dus een aantal zwaarwegende nadelen aan procederen verbonden. Over het

algemeen zullen zij slechts als er sprake is van een aanzienlijk financieel belang
en de schikkingsonderhandelingen volledig vastzitten, bereid zijn om deze
(eventuele) nadelen op de koop toe te nemen. Overigens is het vanuit maatschappe-
lijkperspectie f ook niet wenselijk dat ieder geschil tussen partijen naar de rechter
wordt gebracht.'9 Het instandhouden van het rechterlijk apparaat is een kostbare

aangelegenheid en de rechterlijke macht is al overbelast.

Samengevat zijn de nadelen van procederen voor de rechter

•     hoge kosten;
•     lange duur;
• polariserend proces;
• altijd zekere risico'si
•      geen ruimte voor behandeling van niet-juridische aspecten,
• partijen hebben weinig invloed op het verloop en de uitkomst van de

procedure;

•     geen integratieve oplossingsmogelijkheden;
•      geen aansluiting op de pre-processuele onderhandelingen.

2.2 Voordelen rechterlijk systeem: slechts bepaalde gevallen geschikt voor

behandeling door rechter

Ofschoon procederen een aantal flinke nadelen heeft voor de bij de schaderegeling
betrokken partijen, wil dat echter niet zeggen dat de gang naar de rechter altijd
door hen vermeden moet worden. Geschilbehandeling door de rechter heeft een
aantal fundamentele functies waardoor het voor sommige gevallen juist wel een
hele geschikte optie is.20 Als belangrijke doelen van conflictoplossing door de
civiele rechter worden gezien: rechtsverschaffing/geschilbeslechting en rechtsont-

18 Vergelijk Vranken 1999. p.7 1.
19 Partijen dragen slechts een deel van de kosten van de rechter, wat vanuit rechtseconomische

perspectief betekent dat schikken in principe de voorkeur heeft boven procederen. zie daarover
bijvoorbeeld Spier 1997. p. 613-621. Zie verder hoofdstuk 2. paragraaf 3.3.3 en paragraaf 3.3.4.

20 Vergelijk Hammerstein 2000, p. 65.
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wikkeling.2' Wel is het aantal gevallen dat zich leent voor 'recht spreken' en 'recht
doen' door de rechter relatief beperkt wanneer deze doelen worden afgewogen
tegen de kosten, duur en complexiteit van een civiele procedure. Dit geldt niet
alleen vanuit het perspectief van de schaderegelende partijen doch ook vanuit
maatschappelijk perspectief.

Rechtsverschaffing door de rechter kan de voorkeur hebben boven
onderhandelen (en eventueel ADR), als het slachtoffer of de verzekeraar een

.l

principiele uitspraak over een juridisch vraagpunt wil.-- Dat zal zeker het geval
zijn wanneer de ene partij meent voor honderd procent gelijk te hebben met
betrekking tot een bepaald juridisch vraagstuk, maar de ander dit blijft betwisten.
Een schadeveroorzaker ofdiens verzekeraar wijst bijvoorbeeld ten onrechte, gezien
de bestaande wetgeving en rechtspraak, aansprakelijkheid af.

Ook als om andere redenen het bereiken van een (rechtvaardige) oplossing
buiten rechte door de partijen onmogelijk lijkt, kan de weg van de civiele procedure

91

aangewezen zijn.-- Bijvoorbeeld wanneer de wederpartij niet de intentie heeft om
in der minne tot een oplossing te komen, de wederpartij grof geschut inzet bij de
schikkingsonderhandelingen, een partij zich onbehoorlijk opstelt bij de schaderege-
ling, er sprake is van grote rechtsonzekerheid, ofeen blijvend verschil van mening
tussen partijen bestaat. In dergelijk situaties zullen de belangen van een partij
geregeld meer gediend met beslechting van het conflict door de rechter, zeker
wanneer de zaak een groot belang heeft.24

Ook rechtsontwikkeling kan een belangrijke overweging zijn om te kiezen
voor de rechter.25 Als er sprake is van grote rechtsonzekerheid met betrekking
tot een bepaald juridisch vraagstuk, zal de verzekeraar in sommige gevallen
ontwikkeling of verduidelijking van het recht nastreven.26 Dat kan het geval zijn
wanneer er sprake is van een mogelijk nieuwe aansprakelijkheid of schadepost,
ofeen onderwerp dat bij de schaderegeling steeds weer veel discussie oplevert.-7
De rechter kan in dergelijke gevallen met zijn openbare uitspraak een precedent
scheppen voor de afdoening van toekomstige schadegevallen.28 In toekomstige
zaken zal het nemen van beslissingen door partijen dan gemakkelijker zijn (lagere

21      Zie over de functies van overheidsrechtspraak Snijders 2002, p. 486-488 en Snijders. Ynzonides
& Meijer 2002, nr. 9 e.v. Zie ook Van der Kam 2000. p. 76 e.v.

22     Vranken 1999. p. 73.
23 Zie Vranken 1999, p. 73. Voorts Williams 1983, p. llen Teply 1992. p. 77-81. Zie in deze context

ook hoofdstuk 2. paragraaf 3.3.5.
24 Vergelijk Mnookin. Peppet & Tulumello 2000. p. 107.
25     Vranken 1999. p. 73 en Snijders 2002. p. 487.
26         Voor de verzekeraar kan de precedentwerking zelfs een belangrijke reden zijn om te gaan procederen

wanneer er op zich geen sprake is van een compleet vastgelopen schaderegeling. Vergelijk Kobayashi
&  Parker 2000. nr. 7000-15. Overigens kunnen gelaedeerden met het starten van een procedure
ook de rechter in staat stellen een precedent te scheppen. doch zij zullen dat in de regel niet direct
beogen. Zij willen primair schadevergoeding.

27     Vranken & Weterings 2000. p. 56-57.
28 Partijen onderhandelen immers in de schaduw van het recht en de procedure. zie hoofdstuk 2,

paragraaf 3.1.
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beslissingskosten). Ook zullen betere beslissingen tot stand komen (lagere

foutkosten). Dit is vanuit maatschappelijk perspectiefook eenpositiefen waardevol
extern effect van procederen. De hoofddoelstellingen van het aansprakelijkheids-
recht, compensatie en preventie van schade, worden dan beter gerealiseerd.

29

Kort en goed, de weg naar de rechter is aangewezen wanneer:

•     partijen een precedent willen creeren, en/of;
•    er sprake is van een onoplosbaar conflict over met name de rechten en

plichten van partijen in het concrete geval.
30

De rechter is immers ervaren met het beslechten van juridische problemen.
Bovendien heeft het keurslij f van de regels van burgerlijk procesrecht naast het
nadeel dat de rechterlijke procedure daardoor tijds- en arbeidsintensief wordt,
als keerzijde dat een eerlijk en onpartijdig proces wordt gewaarborgd.31 Verder
worden de beslissingen openbaar gemaakt en zijn deze afdwingbaar.

32

2.3 Conclusie: mogelijk hoge.foutkosten bij onderhandelen rechtvaardigen

hoge beslissingskosten van rechterlijke procedure

Procederen is kostbaar, duurt lang en zet de relatie tussen partijen onder druk.
Vanuit het perspectiefvan beheersing van de beslissingskosten is procederen dus
geen goed alternatief voor moeizame schikkingsonderhandelingen. De prijs-
kwaliteitsverhouding is vaak ongunstig voor partijen, zeker bij de kleinere

schadegevallen.
Daarmee is de gerechtelijke procedure 'slechts' geschikt voor zaken, waarin

bij (door)onderhandelen en/ofbehandeling door een alternatieve geschiloplosser,
zoals bijvoorbeeld een mediator, de foutkosten aanzienlijk (kunnen) zijn. Dit geldt
zowel vanuit het perspectief van de partijen als het perspectiefvan de maatschappij.
Een uitspraak van de rechter kan dan zorgen voor een betere beslissing in zowel
het concrete geval als in toekomstige gevallen. Tevens kan een precedent ervoor
zorgen dat de beslissingskosten bij toekomstige schaderegelingen omlaag gaan.

29 Zie Posner  1999. p.  587 e.v. Zie ook hoofdstuk 5. paragraaf 2.6 over de invloed van normering
op de preventieve werking van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

30 Ury, Brett & Goldberg 1993. p. 7 en 16-18.
31 Zie Jacobs 1998. p. 161.
32     Jacobs 1998. p. 160.
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3 Alternatieve geschiloplossing

3.1 Enkele mogelijke zoordelen van ADR

Op het terrein van de geschilbehandeling fungeert de rechterlijke procedure als
een ultimum remedium en dat behoort tot op zekere hoogte ook zo te blijven, gezien
de maatschappelijke kosten.33 ADR kan echter het braakliggende terrein tussen
onderhandelen en procederen meer invullen. Het zou kunnen voorzien in een
behoefte aan externe geschilbehandeling in die gevallen waarin de schaderegeling
moeizaam verloopt, maar waarbij geschilbeslechting door de civiele rechter geen
goede optie is. Vaak wordt beweerd dat in veel gevallen, zeker de 'doorsnee'
gevallen, ADR ook belangrijke voordelen heeft ten opzichte van procederen. 34

Alle vormen van alternatieve geschiloplossing zijn geintroduceerd met als
doel het bewerkstelligen van een grotere afhandelingssnelheid en lagere kosten
ten opzichte van de rechterlijke procedure.,5 Partijen kunnen een private
geschiloplosser selecteren op basis van zijn speciale kennis, expertise en ervaring
op een bepaald rechtsterrein. Dit kan de afhandelingstijd- en kosten terugdringen.
Ook zijn de procedures minder formeel, laagdrempelig en is er sprake van meer
flexibiliteit, waardoor men zich sneller kan richten op de werkelijke problemen
in plaats van een formele en antagonistische dialoog te voeren.36 Tevens is er geen
sprake van verplichte procesvertegenwoordiging. .

Ook wordt geregeld als voordeel van ADR naar voren geschoven dat er
rechtvaardigere resultaten geboekt kunnen worden. Zo zouden beslissingen van
arbiters vaak meer in overeenstemming zijn met het bestaande recht en de sociale
normen op een rechtsterrein dan uitspraken van de rechter.37 Dit zou (deels) te
maken hebben met het feit dat een arbiter. een mediator ofeen andere particuliere
geschiloplosser door de conflicterende partijen wordt geselecteerd op basis van
zijn kennis van en ervaring op een bepaald rechtsterrein. Er treden bij ADR dus
naast minder beslissingskosten mogelijk ook minder foutkosten op.

Tevens is een voordeel van ADR dat de partijen de mogelijkheid hebben
om een procedure te kiezen die past bij hun specifieke zaak, hun coordinatieproble-
men en hun preferenties. De ADR methoden kunnen ruwweg in twee categorieen

33       De toegang tot de rechter kan en dient wel verbeterd te worden. Echter, de rechterlijke procedure
kan geen oplossing voorelk geschil bieden, geziende kosten van instandhouding van het rechterlijk
apparaat. Vergelijk Vranken  1999. p. 70.

34 Zie bijvoorbeeld Posner 1986, p. 366 e.v., Mnookin 1993, p. 235 e.v. en Mnookin 1998, p. 56 e.v.
35        Jacobs 1998, p. 183 en 184 en Vranken  1999, p. 70-71. Zo ook Sander & Goldberg 1994, p. 5 l en

53.

36    Jacobs 1998, p. 185-186.
37 Zie Bernstein  1992 en Bernstein  2001.  Wei  zou dit verschil wellicht  voor  een  (groot)  decl

teruggevoerd kunnen worden op het feit dat in de VS sprake is van jury rechtspraak. Het verschil
zou dan misschien kleiner zijn bij rechtspraak door een professionele rechter. Maar ook dan blijft
staan dat een geschiloplosser die kennis heeft van en ervaring op een bepaald rechtsterrein eerder
zal beslissen in overeenstemming met de daar geldende normen en gebruiken.
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onderverdeeld worden.18 Aan de ene kant staan de procedures die zich richten
op het ondersteunen van de schikkingsonderhandelingen (b.v. mediation). Aan
de andere kant bevinden zich de procedures die gericht zijn op het doorhakken
van knopen en die dichter tegen de gerechtelijke procedure aanliggen (b.v.

arbitrage).
Verder hebben partijen meer inspraak in en controle over het proces en de

uitkomst en zijn er betere mogelijkheden zijn om (integratieve) oplossingen te
creeren die aansluiten bij de onderliggende belangen en behoeften van partijen.

39

De belangrijkste voordelen van ADR ten opzichte van procederen voor de

rechter zijn dus:
biedt forum voor de schadegevallen die tussen vlotte schikkingsonderhande-
lingen enerzijds en procederen voor de rechter anderzijds inzitten;

·         mogelijkheid om procedure te kiezen die aansluit bij specifieke coordinatie-
problemen en preferenties van partijen. Er is geen beperking tot het
doorhakken van juridische knopen;

• dikwijls goedkoper en sneller dan procederen;
• goede mogelijkheden om tot rechtvaardige beslissingen te komen;
•     meer inspraak partijen in verloop en afloop procedure;
•  bij sommige ADR-methoden bestaan mogelijkheden om integratieve

oplossingen te creeren,

3.2 Enkele nadelen van ADRen aanbevelingen voor de letselschadepraktijk

hoe deze te minimaliseren

Evengoed als alternatieve geschilbehandeling enkele evidente voordelen kan
hebben ten opzichte van geschilbeslechting door de recliter, kunnen er ook
(mogelijke) nadelen zijn. Ik geef er hier enkele weer. Daarbij zal ik laten zien dat
deze nadelen in potentie wel aanwezig zijn maar zich in veel gevallen niet zullen
verwezenlijken. Dat impliceert dat ADR voor een beperkt aantal zakenniet (heel)
geschikt is, doch voor de meeste zaken wel. Ik zal zo mogelijk ook aangeven hoe
een nadelig effect beteugeld zouden kunnen worden. Dat leidt soms tot concrete

aanbevelingen.
Allereerst wordt de afwezigheid van precedentwerking vaak als een belangrijk

nadeel van alternatieve geschiloplossing bestempeld.= Een precedent is een publiek

goed en de maatschappij profiteert daarom meer van geschilbeslechting door de
overheidsrechter dan wanneer dit aan de private markt wordt overgelaten:' Dit
is natuurlijk waar, maar het argument geldt met name voor zaken waarin het gaat

38 Zie Mnookin 1998. p. 56 en 59.
39     Mnookin 1998. p. 56 e.v.
40     Jacobs 1998. p. 188-189. Zie ook Huls & Kleiboer 1997. p. 55-56.
41 Zie bijvoorbeeld Bruner 1987. p. 14-15 en 19.
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om complexe en innovatieve juridische vraagstukken, of geschilpunten die bij
de schaderegeling steeds terugkomen (zie paragraaf 2.2). In andere zaken zal de

mogelijkheid om een precedent te scheppen via een rechterlijke uitspraak doorgaans
beperkt zijn en/of ook niet nagestreefd worden. Bovendien kan ook bij ruimere
toepassing van ADR op het letselschadeterrein, nog steeds besloten worden om

juist met het oog op het verkrijgen van een precedent naar de overheidsrechter
te gaan, ofschoon bij arbitrage ook wel zekere mogelijkheden tot het scheppen
van precedenten bestaan (meer hierover in 5.5).

Tevens wordt als nadeel gezien dat in sommige gevallen de beslissingskosten
bij ADR hoger kunnen liggen dan bij een civiele procedure. De partijen dienen
zelfhet salaris van de private geschiloplosser te dragen.41 Dit bedrag zal vaak hoger
zijn dan het griffiegeld bij een rechterlijke procedure.43 WeI zullen geregeld de
kosten van rechtsbijstand lager zijn bij ADR. Dit betekent dat in veel gevallen
de totale kosten bij ADR op een aantrekkelijker niveau zullen liggen. Maar ook
wanneer dat niet zo is, kan ADR dan vanwege de afwijkende werkwijze nog steeds
de voorkeur verdienen.

Ook wijzen critici erop dat ADR kan leiden tot onrechtvaardige beslissingen.
Partijen kunnen zelfhun procedurele regels kiezen en opstellen, alsook bestaande

regels wijzigen. Deze flexibiliteit heeft als voordeel dat men de ADR-procedure
geheel kan afstemmen op de concrete zaak. Het nadeel kan wel zijn dat procedurele
waarborgen tegen misbruik van machtspositie(s), zoals in een rechterlijke
procedure, ontbreken.44 Dit zou volgens sommigen individuele onrechtvaardigheid
en rechtsongelijkheid kunnen opleveren.45 Daarbij speelt een rol dat bij private
geschiloplossing het risico bestaat dat een incompetente geschiloplosser wordt
aangetrokken. Bovendien zou het feit dat de geschiloplosser door de partijen wordt
betaald, kunnen resulteren in speciale resultaten voor bepaalde afnemers. Een
bepaalde reputatie zou 'repeat players' (b.v. verzekeraars) doen terugkeren.46 Wat
dat laatste betreft, het kan evengoed zo kan zijn dat een private geschiloplosser
met het oog op toekomstige opdrachten een reputatie als een kundige en
betrouwbare dienstverlener wil vestigen.47 Het lijkt mij dat zo'n reputatie op lange

termijn meer oplevert.
Het zou desondanks goed zijn om op het letselschadeterrein de kwaliteit van

de geschiloplossermeer te waarborgen. Er zou door de verschillende belangengroe-
pen een netwerk opgezet kunnen worden met alternatieve geschiloplossers die
gespecialiseerd zijn in letselschade en die partijen vertrouwen vanwege hun

42     Jacobs 1998. p. 160.
43      Zie het empirische onderzoek van Rolph, Moller & Petersen 1994. Overigens blijken de kosten

van de geschiloplosser vaak niet veel hoger en geregeld zelfs lager te liggen.
44     Jacobs 1998. p. 187-188.
45     Zie over deze kritieken Huls & Kleiboer 1997, p. 46-47 en 56-57.
46 Zie Menkel-Meadow 1999, p. 19-61. met name p. 34-35.
47        Dit is ook een van de conclusies van het empirische onderzoek van Rolph, Moller& Petersen 1994.
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(bewezen) deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit. In een concreet geval
zouden de partijen dan bijvoorbeeld aan de hand van een lijst met geschikte
mediators, arbiters en andere alternatieve geschiloplossers gezamenlijk een keuze
kunnen maken. Deze lijst zou aan het Nationaal Platform Personenschade (NPP),
het Nederlands Mediation Instituut (NMI), en/ofhet Nederlands Arbitrage Instituut
(NAI) gekoppeld kunnen worden. In dat geval zou men ook de betreffende
organisatie kunnen verzoeken een geschiloplosser aan te wijzen.48 Voorts zou de
letselschadebranche kwaliteitsnormen kunnen ontwikkelen met betrekking de
werkzaamheden van alternatieve geschiloplossers.

Tenslotte kan het vrijwillige karakter van ADR een nadeel zijn. Het eenzijdig
afdwingen van deelname aan een ADR procedure is niet mogelijk.49 Beide partijen
dienen te erkennen dat er een geschil is en dat het ook de moeite waard is om te
trachten dit via ADR op te lossen. Dit brengt ook mee dat er moeilijk druk mee
op de onderhandelingen kan worden gezet. Dit is slechts anders als de partijen
in een contractuele relatie tot elkaar staan dn reeds voor het ontstaan van een geschil
een afspraak is gemaakt over de wijze van geschiloplossing:0 Op het letselschad-
eterrein zal zich dat echter niet vaak voordoen. 51

De vrijblijvendheid van het gebruik van en deelname aan ADR verklaart
ook waarom het nog niet of nauwelijks wordt gebruikt in Nederland.52 Gezien
de potentiele voordelen van ADR en het beperkte toepassingsgebied van de civiele
procedure in de praktijk kan men zich dan ook afvragen of van overheidswege
voor sommige schadegevallen geen herorientatie behoort plaats te vinden op het
monopolie van de overheidsrechter op het punt van de gedwongen deelname van
partijen.53 Zo zou bijvoorbeeld door de overheid verplichte deelname aan'med-arb'
bij geschillen net betrekking tot schadegevallen tot een bepaald financieel belang
voorgeschreven kunnen worden. Partijen kunnen elkaar dan niet alleen eenzijdig
in een procedure voor de rechter maar ook (eerst) in deze procedure betrekken. 54

48     Vergelijk Van Hilten-Kostense 2000, p. 80-81.
49     Jacobs 1998. p. 194-195.
50     Shavell 1995, p. 1-28.
51           Wel  zou  aan het begin  van de schaderegeling een afspraak gemaakt kunnen worden  dat men een

alternatieve geschiloplosser bij de zaak betrekt als blijkt dat partijen zelf niet vlot tot een besluit
over het schadegeval kunnen komen. Maar ook dan zullen partijen het erover eens moet zijn dat
het moment is aangebroken. om een geschiloplosser erbij te halen.

52         In de praktijk blijkt, onder andere uit de ervaringen met rechterlijke doorverwijzing naar mediation
en de experimenten met de scheidings- en omgangsbemiddeling, dat wanneer partijen eenmaal bij
een mediator of andere alternatieve geschiloplosser terecht zijn gekomen, zij vaak wei serieus
meedoen en de procedure vaak succesvol is. zelfs wanneer ten der partijen (ofbeiden) aanvankelijk
onwillig is (zijn). Zie Pel 2000, p. 25-40 en Pel 200la, p. 219.

53     Barendrecht 2002, p. 753-754.
54 Gezien artikel 112 en 17 Grondwet moet de procedure voor de rechter waarchijnlijk open blijven

staan en kan men er niet voor kiezen om alleen een andere dwingende procedure aan te wijzen.
Zie Jacobs 1998, p 180-181. Overigens zou het dan nog steeds mogelijk zijn om een andere ADR
procedure te kiezen, maar de partijen zouden daar samen een overeenkomst over moeten afsluiten.
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Verplichte deelname betekent overigens niet noodzakelijk dat partijen ook verplicht
zijn een oplossing via de ADR procedure te vinden. 55

Uit het voorgaande komt naar voren dat mogelijke nadelen van ADR ten
opzichte van procederen zijn:
•         geen of beperkte precedentwerking;
•     soms hogere beslissingskosten;
·          in sommige gevallen is het risico aanwezig dat er onrechtvaardige beslissing-

en tot stand komen,
• beide partijen moeten instemmen met ADR.

De laatste twee nadelen zouden (deels) ondervangen kunnen worden door:
•         het waarborgen van de kwaliteit en de onpartijdigheid van de geschiloplosser

door de letselschadebranche aan de hand van het opzetten van een netwerk
van geschikte geschiloplossers en het formuleren van kwaliteitsnormen,
respectievelijk;

•         het invoeren van verplichte deelname aan ADR bij bepaalde schadegevallen
door de overheid.

3.3 Glijdende schaal van bemoeienis met de zaak enprijs-kwaliteitsverhou-

ding van conflictbehandeling

Wanneer de beslissings- en/of foutkosten bij de schikkingsonderhandelingen over
een letselschadegeval hoog (dreigen te) worden en partijen overwegen een externe
geschiloplosser bij de zaak te betrekken, rijst de vraag voor welke ADR-methode
gekozen moet worden. Interventie door derden kan immers meer of minder
ingrijpend van aard zijn. Er is sprake van een glijdende schaal met betrekking
tot de bemoeienis van de derden met het conflict. Daarbij valt daarbij een bruikbaar
onderscheid te maken tussen procedures die de schikkingsonderhandelingen
ondersteunen en procedures waarbij een oordeel wordt geveld (zie ook paragraaf
3.1).56

Aan het begin van de glijdende schaal staat mediation (paragraaf 4). Een
mediator begeleidt de onderhandelende partijen bij het zelf vinden van een
schikking. Hij onthoudt zich van het geven van een beslissing ofmening. Dit wordt
wel tussenpartijdige geschiloplossing genoemd. Aan de andere kant staat arbitrage,
waar de bemoeienis van de derde met het geschil het sterkst is (paragraaf 5).  De
arbiter geeft, evenals de overheidsrechter, zijn bindende oordeel over het
letselschadegeval en daarmee onttrekt hij de beslissing over het schadegeval aan

55     Huls & Kieiboer 1997. p. 48.
56      Stempel 1996, p. 340-344 maakt een onderscheid tussen 'settlement-seeking ADR' en 'decision-

seeking ADR'. Zie in dit verband ook Brenninkmeijer 200 lb. p. 2-3 over tussenpartijdige en
bovenpartijdige geschiloplossing.
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de partijen.57 Dit is een vorm van bovenpartijdige geschiloplossing. Tussen deze

enerzijds puur faciliterende ADR-methode en anderzijds puur evaluatieve

conflictbehandelingsmethode vallen verschillende tussenvormen waar te nemen.
Schematisch ziet het er als volgt eruit: 58

Toenemende mate van bemoeienis -+
Onderhandelen

Mediation
Mini-trial

Med-arb
Final offer arbitrage

Arb-med
Arbitrage

Procederen

Als vuistregel kan worden gehanteerd dat naarmate de geschilbehandelaar verder
van partijen afstaat, er een grotere mate van bemoeienis van die derde met de zaak

is en de (extra) beslissingskosten die met externe conflictbehandeling gepaard

gaan, hoger zijn. Een andere vuistregel is dat naarmate de kans op onrechtvaardige
resultaten groter is (potentiele foutkosten), hetgeen met name het geval zal zijn
bij complexe en innovatieve zaken, en/ofhet financiele belang van de zaak groter
is, een verder van partijen staande geschilbehandelaar eerder is aangewezen.

Het gaat derhalve om de prijs/kwaliteitsverhouding van geschilbehandeling.
Bij de rechter is waarschijnlijk de kans op rechtvaardige beslissingen het grootst.
Deze toegang tot rechtvaardigheid is echter duur, vergt veel tijd en gaat met veel
lasten gepaard. Dus wanneer in een concreet geval de omvang van de belangente-
genstelling niet (heel) groot is en ook het financiele belang beperkt is, zal beter
voor een andere wijze van geschilbehandeling gekozen kunnen worden.

3.4 Vooruitblik: vergelijking van de belangrijkste geschilbehandelingsmet-

hoden

In de volgende paragrafen (4 t/m 6) ga ik eerst in op de ADR-methoden die de
ruimste toepassingsmogelijkheden hebben op het letselschadeterrein. Deze
methoden zijn: mediation, 'gewone' arbitrage en 'final offer' arbitrage. Vervolgens
behandel ik kort enige varianten op deze ADR-procedures alsmede enkele ADR-
methoden met een specifiek toepassingsbereik.

57 Het grote verschil is dat partijen zelf de persoon van de arbiter kiezen en zij de procedure(regels)
mede bepalen. Zie paragraaf 5 en 6.

58          Er zijn hier slechts enkele mogelijke tussenvormen opgenomen, zie voor meer ADR-vormen paragraaf
9. Zie ook Huls & Kleiboer 1997. p. 36.
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De verschillende ADR procedures hebben verschillende karakteristieken.5' Niet
66n methode is in alle gevallen het beste, maar de voor- en nadelen van elke
methode dienen in de context van het concrete geval gewogen te worden. Bij wijze
van vooruitblik op hetgeen in de volgende paragrafen aan de orde komt, wordt
in de onderstaande tabel een overzicht gegeven van de kenmerken van de
belangrijkste ADR-methoden: mediation en arbitrage. Teneinde een goede
vergelijking te kunnen maken, zijn ook de kenmerken van de rechterlijke procedure
in de tabel opgenomen.

Vergelijking verschillende methoden van conflictoplossing60

Proces Mediation Arbitrage Gerechtelijke

procedure
Wie beslist? Partiien Arbiter Rechter
Wie heeft controle? Partijen Arbiter/advocaten Rechter/advocaten
Geschiloplosser Vrile keuze Vri ie keuze Aangewezen
Vertegenwoordiging Vriiwillig Vrijwillig Verplicht
Procedure Informeel Redeli.lk formeel Formeel
Doorlooptijd Enkele weken tot Enkele maanden tot Enkele jaren

maanden een.jaar
Kosten Nominaal of laag Gematigd tot Substantieel

substantieel
Inzicht in branche Mogeliik groot Groot Beperkt of afwezig
Psychologische en Veel aandacht Geen aandacht Geen aandacht
sociale factoren

ComplexBewilsregels Geen Beperkt
Publiciteit Privaat Meestal privaat Openbaar
Relatie tussen Mogelijk coopera- Antagonistisch Antagonistisch
partiien tief
Hoger beroep niet mogeli ik Keuze Mogeliik

Opstelling Probleemoplossend Competitief Competitief
Communicatie Wordt doorgaans Wordt geblokkeerd Wordt geblokkeerd

beter

Deelname Vri iwillig Vri iwillig Gedwongen
Resultaat Win/Win. wanneer Win/Verlies Win/Verlies

succesvol

Toepassing In principe bij alle Beslechting Beslechting distributie-
coOrdinatieproble- distributieve ve geschillen met
men. geschillen met aan- aanzienlijk belang en

zienlijk belang scheppen van prece-

denten

59     Zie ook Huls & Kleiboer 1997. p. 43-45.
60 Zie Lovenheim 1996, p. 1.12 (verwijst naar K. Cloke & A. Strachan, Mediation and Prepaid Legal

Plans. Mediation Quarterly 1987-18. p. 94). Zie ook de tabel in het verzekeringsblad Welwezen
van  1-9-1999 en voorts Berkelaar 1998. paragraaf 2.
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4              Mediation

4.1 Kenmerken mediation

Bij mediation wordt een onafhankelijke en onpartijdige persoon door de partijen
bij de zaak betrokken teneinde hen te helpen hun onderhandelingsproblemen op
te lossen.61 Deze mediator, die partijen zelf selecteren, heeft twee functies.

Enerzijds faciliteert hij de schikkingsonderhandelingen. De mediator arrangeert
de bijeenkomsten, stelt een agenda vast, treedt op als discussieleider, zorgt voor
een gelijke informatiestroom en brengt eisen en voorstellen (gefilterd) over.
Anderzijds ondersteunt hij partijen bij het zelf vinden van een wederzijds
acceptabele oplossing voor hun geschil. Hij helpt partijen bij het analyseren van
wat nu de kern van het conflict is, bij het identificeren en evalueren van de doelen,

belangen en behoeften van partijen, en bij het onderzoeken van oplossingsmogelijk-
heden.

Bij mediation is er sprake van grote betrokkenheid van partijen bij het proces
en nemen zij zelf verantwoordelijkheid voor de uitkomst. De mediator legt de
partijen geen beslissing op maar laat hen zelfbeslissen hoe de oplossing eruit ziet.
Hij kan hoogstens een oplossing suggereren om partijen over een bepaalde

hindernis heen te helpen. De grote verantwoordelijkheid van partijen bij mediation
wordt vaak als positief gezien omdat partijen over de meeste feitelijke informatie
over de zaak beschikken en daardoor zel fhet beste oplossingen kunnen ontwikkelen
waarin beide partijen zich kunnen vinden.62

Verder is de procedure is niet openbaar. Al de uitgewisselde informatie blijft
tussen de mediator en partijen. De mediator heeft een geheimhoudingsplicht. 63

De partijen verplichten zich in de mediationovereenkomst eveneens tot geheimhou-
ding omtrent het verloop van de procedure, de ingenomen standpunten, gedane
voorstellen en de verstrekte informatie. Dit biedt partijen de gelegenheid om vrijuit
te praten.

Voorts stelt de mediator zich vaak actief en oplossingsgericht op. Maar
ofschoon de mediator doorgaans de leiding heeft over het proces, zijn er geen vaste

regels. Het proces is informeel en ongestructureerd waardoor de flexibiliteit ontstaat

om eenvoudig en doeltreffend tegemoet te komen aan de specifieke onderhande-

lingsproblemen.

61        De literatuur over mediation is overvioedig Een kleine greep uit de Engelstalige literatuur: Singer
1994. Leviton & Greenstone 1997, Moore 1996, Brown & Marriott 1999, p.  15 e.v. en Goldberg,
Sander & Rogers 1999. hoofdstuk  3.  Ook in Nederland hebben zich inmiddels veel auteurs over
dit onderwerp gebogen. zie bijvoorbeeld: Van Bruggen 1997, Jacobs 1998, met name hoofdstuk
4. Labohm 1998, p. 16-39, Kooger & Labohm 1999, met name p. 29 e.v. en Bonenkamp e.a. 2001.

62     Tevens zal de naleving van een eigen beslissing groter zijn.
63 Wackie Eysten 1999. p. 85 en Wackie Eysten 2001. p. 309-311. Wanneer de mediator zich daar

niet aanhoudt, zal hij daarvoor aangesproken kunnen worden.
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Wel is er een zekere basisstructuur. De mediator maakt gebruik van gezamenlijke
sessies met partijen en eventueel individuele sessies (de zogenaamde 'caucuses').64

Bij de eerste gezamenlijke sessie wordt het doel en verloop van mediation
uiteengezet. Vervolgens wordt iedere partij in de gelegenheid gesteld om zijn
perspectiefop de zaak en de problemen uiteen te zetten. Meteen daarna is er ruimte
voor het geven van commentaar op de verklaringen van de ander. Het betreft geen
uitvoerige juridische pleidooien, maar korte presentaties van de feiten.65 Zodra
duidelijk is geworden wat nu in de basis de problemen zijn die aangepakt moeten

gaan worden, gaat de mediator met partijen, al dan niet via individuele sessies,
na wat de sterke en zwakke punten van de onderhandelingspositie van iedere partij
zijn, wat de belangen en behoeften zijn, en wat nieuwe ideeen voor het bereiken
van een schikking zouden kunnen zijn.

66

De uiteindelijk bereikte afspraken worden op schrift worden gesteld, waardoor

zij als een juridisch bindende overeenkomst afdwingbaar zijn. Er zijn geen
mogelijkheden tot'hoger beroep'. Wel kan altijd nog een andere geschiloplossings-
procedure gestart worden als mediation geen akkoord oplevert.

Samengevat zijn de kenmerken van mediation:
• Partijen hebben controle over het besluitvormingsproces en de uitkomst.
•          Zij  kiezen zelf de persoon van de mediator.
• Mediator faciliteert en begeleidt de schikkingsonderhandelingen.
•      De procedure is niet openbaar.
•      De mediator is niet lijdelijk, maar eerder actief en oplossingsgericht.
•      Er is sprake van veel flexibiliteit en geen vaste procedure.
•      Er kan gebruik gemaakt worden van gezamenlijke en individuele sessies.
•         De schikkingsresultaten worden in een overeenkomst vastgelegd. Er is geen

mogelijkheid tot 'hoger beroep'.

4.2 Mediation kan coiirdinatieproblemen bij de schaderegeling effectief

aanpakken

Mediation heeft dusdanige eigenschappen dat de onderhandelingsproblemen die
een vlotte en correcte afwikkeling van de schadeclaim in de weg staan, gericht
kunnen worden aangepakt.67 Zo kan een mediator de schaderegelende partijen
helpen om een competitieve onderhandelingsbenadering achterwege te laten

(conflictmodel) en hen stimuleren om de schadeclaim probleemoplossend aan

64      Zie over het mediationproces Kooger& Labohm 1999, p. 38 e.v. en Bonenkamp 2001. p. 105 e.v.
Zie ook Zdancewicz 1996. p. 1174-1175.

65      Genn 1999. p. 24 geeft aan dat iedere partij circa vijftien minuten krijgt om zijn perspectief op de
zaak uiteen te zetten.

66 Wackie Eysten & Pel 2001. p. 378.
67       Zie ook Storm 2000, p. 74-75. Vergelijk tevens Carpenter & Kennedy 2001, p. 258-277. Zie ook

hoofdstuk 4, paragraaf 3.2.
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te pakken (harmoniemodel).68 Hij kan zowel de gezamenlijke als de individuele
sessies aangrijpen om verzekeraars, slachtoffers en hun belangenbehartigers te
prikkelen om los te komen van hun posities en hun aandacht te richten op de
oplossing van het probleem. Mede omdat de procedure niet openbaar is en de
mediator een geheimhoudingsplicht heeft, zullen partijen ook eerder geneigd zijn
het achterste van hun tong te laten zien en kunnen zij eenvoudiger op eerder
ingenomen (extreme) standpunten terugkomen. Ook biedt het partijen de
mogelijkheid om informeel te verkennen met welke concessies over en weer tot
een oplossing voor een distributief onderwerp gekomen kan worden. Tevens kan
de mediator aanzetten tot het vergroten van de onderhandelingskoek door, samen
met partijen, de verschillende schikkingsopties te verkennen. 69

Voorts kan een mediator partijen die moeilijk met elkaar communiceren
(weer) op het goede spoor zetten.70 Mediation is als het ware een surrogaat voor
directe communicatie tussen (de belangenbehartigers van) het slachtoffer en de
verzekeraar. Er komt een neutrale en onpartijdige persoon tussen de partijen te
staan en daarmee wordt de psychische en sociale structuur van het conflict
veranderd. Partijen zullen eerder geneigd zijn om cooperatief gedrag te vertonen
(vreemde ogen dwingen). Tevens kan een mediator er ook actiefvoor zorg dragen
dat de persoonlijke verhouding tussen de schaderegelende partijen een minder
grote belemmering wordt en partijen helpen het geschil vanuit zakelijk perspectief
te benaderen:' In dit kader kan mediation bijdragen aan het beperken van
secundaire victimisatie. De mediator kan via de individuele sessies het slachtoffer
de gelegenheid geven om zijn verhaal vertellen, zodat hij meer het gevoel krijgt
dat naar hem wordt geluisterd.72

Tevens kan de mediator de gevolgen van een asymmetrische informatieverde-
ling beperken door het faciliteren, het controleren en het manipuleren van de
uitwisseling van essentiele informatie tussen het slachtoffer en de verzekeraar. 73

Zo kunnen de individuele sessies partijen stimuleren om informatie met de mediator
te delen.74 De expliciete grondregel is dat de mediator geen informatie doorspeelt
als een partij dat niet wil. Hij kan met een partij afspreken bepaalde informatie
wel en andere niet door te geven.75 Tevens kan hij daarbij als een informatie-filter
optreden. De mediator geeft niet altijd exact door wat door een partij is gezegd

68      Brenninkmeijer 2001 b. p. 14 en 15.
69 Zie hierover Bonenkamp 2001. p. 134-136. Zie ook Van Hilten-Kostense 2000. p, 81.
70     Genn 1999, p. 32.
71 Zie hierover Van Bruggen & Schreuder-Tromp 2001, p. 92 e.v. Voorts Carpenter& Kennedy 2001.
72       Zdancewicz  1996, p.  1177.  De gezamenlijke sessie biedt  in dit verband aan de dader of diens

verzekeraar de gelegenheid voor het geven van uitleg en/of het aanbieden van excuses. Het laatste
kan zeker bij gevallen van medische aansprakelijkheid belangrijk zijn.

73        Brown & Ayres 1994, p. 323-401. Zie in dit verband ook Van Hilten-Kostense 2000. p. 81.
74 Vergelijk Gertner & Miller 1995, p. 85 e.v.
75 Vergelijk Ayres & Nalebuff 1997, p. 1631 e.#·.
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maar soms slechts een deel ervan, of zijn eigen interpretatie van wat een partij
bedoelde.

Ook kunnen bij mediaton de eventuele negatieve effecten van een belangente-
genstelling tussen een belangenbehartiger/onderhandelaar en zijn client op de
schikkingsonderhandelingen worden ingedamd. Bij mediation komen niet alleen

belangenbehartigers aan de onderhandelingstafel te zitten, maar ook het slachtoffer,
de verzekeraar en eventueel de schadeveroorzaker. De mediator kan hen actief
bij het proces betrekken, bijvoorbeeld door hen hun onderliggende belangen te
laten verduidelijken.76 Bij relatief eenvoudige schadegevallen zullen zelfs geen
belangenbehartigers aanwezig hoeven te zijn.77

Verder kan de mediator zorgen voor meer evenwicht in de machtsbalans
tussen de schaderegelende partijen. Alleen al zijn aanwezigheid zorgt voor een
buffer tussen het slachtoffer en de verzekeraar en daarmee voor minder invloed
van aanwezige machtsverschillen op het resultaat. Daarnaast kan hij ook actief
bijdragen aan het meer in evenwicht brengen van de machtsbalans, bijvoorbeeld
door het slachtoffer te helpen bij het presenteren van zijn standpunten.

De mogelijkheden om het slachtoffer en de verzekeraar te helpen bij het
realistisch(er) inschatten van hun proceskansen zijn echter in beginsel beperkt.
De gedachte is de mediator slechts de onderhandelingen tussen partijen faciliteert
en ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing (faciliterende mediation).78 Bij
de verdeling van tegenstrijdige belangen kan hij 'slechts' aan de hand van het
stellen van vragen partijen proberen te bewegen om realistisch(er) naar hun
onderhandelingsposities te kijken.79 Hij kan bijvoorbeeld vragen ofeen partij van

mening is dat zijn standpunten in overeenstemming zijn met het objectieve recht,
hoe hij zijn kansen bij de rechter inschat, hoe hij tot zijn standpunt is gekomen,
wat de objectieve criteria zijn die hij daarbij heeft gehanteerd, et cetera.

Echter, in de vorige paragraaf is aangegeven dat mediation een flexibele

procedure is. Partijen kunnen ervoor kiezen dat de mediator zich ook richt op de
juridische merites van de zaak:' Hij geeft dan aan wat naar zijn inschatting de

waarschijnlijke beslissing van de rechter in de zaak zou zijn en/of wat de
schikkingsmarges zijn (evaluatieve mediation).8' Met deze evaluatie geeft hij (de

belangenbehartigers van) het slachtoffer en de verzekeraar een referentiepunt
waaraan zij de realiteit van hun voorspellingen en standpunten kunnen meten. 82

76 Zie Mnookin 1993. p. 235 e.v.
77 Dit hoeft voorbelangenbehartigers niet nadelig te zijn. Het zullen zaken zijn met een (heel) beperkt

financieel belang, waar belangenbehartigers vaak niet om zitten te springen. aangezien hun kosten
al snel in een onevenredige verhouding tot het belang van de zaak staan.

78      Zie over faciliterende en evaluatieve mediation Brenninkmeijer 2001c, p. 150-154. Voorts Riskin
1996, p. 24.

79 Vergelijk Brenninkmeijer 2001 c, p. 152.
80      Zie ook paragraaf 7.3.
81      Zie De Witt Wijnen 2000, p. 52 en Levin 2001, p. 267 e.v.
82    Zdancewicz 1996, p. 1177.
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Aldus kan mogelijk ook overmatig optimisme als onderhandelingsobstakel tussen
partijen uit de weg worden geruimd.83 Aangezien bij de letselschaderegeling
distributieve onderhandelingen vaak een belangrijk aandeel hebben, heeft het mijns
inziens de voorkeur dat een mediator partijen zo nodig ook kan informeren over
de risico's en het waarschijnlijke resultaat van een procedure voor de rechter. Dat
betekent dat een mediator idealiter ervaring en expertise heeft op het letselschad-
eterrein.

4.3 Kosten en duur van mediation

Naast de mogelijkheden om de onderhandelingsproblemen effectiefaan te pakken
wordt vaak ook op de lage kosten en korte duur van mediation gewezen. 4 Bij
mediation krijgen partijen ondersteuning van een ervaren en getrainde conflict-
oplosser. Dat betekent volgens voorstanders dat zelfs wanneer partijen in staat
zouden zijn om op eigen kracht tot een schikking te komen, een mediator hen kan
helpen om betere resultaten te bereiken tegen lagere beslissingskosten.85 In
economische termen zou een bemiddeld onderhandelingsresultaat dikwijls Pareto-
superieur zijn.

86

Mediation kan vanafde datum van het verzoek daartoe meestal binnen enkele
dagen tot enkele weken aanvangen.87 Een mediation-sessie is in principe overal
(geen vast gebouw nodig) en op elk tijdstip (zelfs 's avonds of in het weekend)
mogelijk.88 Op het specifieke terrein van de letselschaderegeling is nog weinig
ervaring opgedaan met mediation, maar in het algemeen varieert het tijdsverloop
vanafhet indienen van het verzoek tot een afrondende beslissing van enkele dagen
tot maximaal enkele maanden.89 Het is afhankelijk van het type zaak, de
complexiteit van de onderhandelingproblemen en de medewerking van de partijen.

Rondvraag bij tien mediators leverde op dat bij een 'doorsnee' geval,
bijvoorbeeld een arbeidsconflict, de mediation-sessies tussen de anderhalfen drie

83     Mnookin 1993. p. 235-249.
84 Zie Brenninkmeijer 200lb. p.  10. Zie ook het empirische onderzoek van Genn 1998, waarin de

totale kosten van mediation werd vergeleken met de totale kosten van procederen. Dit onderzoek
richtte zich op zaken waarin partijen een rechterlijke procedure waren gestart maar die vervolgens
door de rechter werden doorverwezen naar een mediator. Mediation zal dus waarschijnlijk nog
veel grotere besparingen ten opzichte van procederen opleveren wanneer partijen in een eerdere
fase een mediator erbij halen.

85 Een conclusie van de empirische onderzoeken van Farber & White 1991, p. 207-208 en Simmons
1996, p. 41 e.v. isdat de schadevergoedingsverdragen bij mediation gewoonlijk hoger liggen dan
bij schikkingsonderhandelingen tussen partijen en bij een procedure voor de rechter.

86        Vergelijk de opmerkingen van Kerkmeester & De Mulder 1988, p. 506 over arbitrage.
87 Wackie Eysten & Pel 2001, p. 377. Zie ook Van Hilten-Kostense 2000. p. 81.
88        Kooger & Labohm 1999. p. 32.
89         De gemiddelde doorlooptijd bij het NMI ligt op circa acht weken. aldus Brenninkmeijer  1999, p.

46. Vergelijk ook de opmerkingen van Pei 200 lb. p. 30 over het project 'Mediation naast
rechtspraak'.
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uur duren.w Een mediator schijnt daarbij vaak voldoende te hebben aan twee tot
vijf sessies. Dit correspondeert met wat in de literatuur wordt opgegeven:'In de
regel heeft de mediator tussen de vijf en vijftien uur nodig om de zaak af te

92   ··
wikkelen.    Bil de door mij benaderde mediators varieerde het uurtarief tussen
de  125  euro en 300 euro, maar doorgaans  lag het niet boven  de 200 euro.93 De
totale kosten zullen dus enkele honderden tot enkele duizenden euro's bedragen.
In Nederland lijken de kosten bij een 'standaard' conflict tussen de 1.000 euro
en de 1.500 euro te liggen. Dit komt overeen met Amerikaanse gegevens over
mediation bij letselschadegevallen. Zo heeft een mediator in de Verenigde Staten
voor het oplossen van lichte tot middelzware verkeersongevallen, bijvoorbeeld
een  fractuur aan been en rug, doorgaans een halve dag tegen een totaal tarief van
1.200 dollar nodig.94

Hoewel mediation gewoonlijk zo lang doorgaat als de mediator en de partijen
denken dat het nodig is, kan er ook afgesproken worden om met tijdslimieten te
werken. Men begint dan bijvoorbeeld met een limiet van twee uur, met de optie
om verder te gaan als mediation productief blijkt:5 Het hanteren van een eerste
tijdslimiet lijkt mij aanbevelenswaardig met het oog op het binnen de perken
houden van de mogelijke kosten van mislukking.

Het feit dat mediation aansluit op de schikkingsonderhandelingen door (de
belangenbehartigers van) het slachtoffer en de verzekeraar zelf, heeft niet dus niet
alleen als voordeel dat daardoor de onderhandelingsproblemen gericht kunnen
worden aangepakt (effectiviteit) maar zal vaak ook efficientie voordelen opleveren:
•     De kosten van mediation zijn laag. Zij varieren van enkele honderden tot

maximaal enkele duizenden euro's (gemiddeld tussen de 1.000 en 1.500 euro);
•     Tevens zijn de doorlooptijden beperkt. Met de totale procedure is enkele

dagen tot maximaal enkele maanden gemoeid.

90         Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat dit bij een letselschadegeval (heel) anders zou liggen.
Een arbeidsconflict heeft bovendien als overeenkomst met een conflict over een letselschadegeval
dat het ook een sterk distributief karakter heeft.

91 Volgens Zdancewicz  1996,  p. 1176 voldoet  bij de meeste mediations  op het Amerikaanse
letselschadeterrein 6dn sessie van anderhal ftot drie uur. Bij het SGOA zijn er gemiddeld twee sessies
van ieder drie uur nodig om een automatiseringsconflict op te lossen. Zie ook Genn  1999, p. 23,
Van Hilten-Kostense 2000, p. 81 en Pei 200lb, p. 30.

92       Dit is inclusief voorbereidingstijd. Het totaal kan hoger of lager liggen, afhankelijk of het een
complexe ofeenvoudige zaak betreft. Bij het NMI ligt de gemiddelde behandelingstijd van mediations
op twaalf uur. zie Brenninkmeijer 1999, p. 46. Zie ook Walters 2002, p. 60 waar wordt aangegeven
dat in 21.3% van de gevallen het aantal bestede gespreksuren bij mediation ligt tussen 0-5 uur, in
30.9% tussen 5-10 uur en in 17, 6% tussen  10-15  uur.  Daar komt dan nog de tijd bij  die door de

mediator is besteed aan andere activiteiten, zoals voorbereiding en het maken van gespreksverslagen.
93       Slechts bij twee mediators kon het uurtarief boven de 200 euro uitkomen. Bij deze hogere tarieven

gaat het om geschillen tussen ondernemingen met een fors belang. Zie in dit verband ook Acta 2002-
11. p. 8 ('Mediation bij letselschade, de belangen centraal'). waar wordt aangegeven dat het uurtarief
175 euro bedraagt.

94        Lovenheim  1996. p.  1.20. Ook Zdancewicz 1996. p. 1 176 geeft aan dat de meeste mediations op
het letselschadeterrein anderhalf tot drie uur duren.

95 Bij sommige mediators is het eerste uur gratis, zodat zowel de mediatorals de partijen dit uurkunnen
aangrijpen om te beproeven of mediation in het concrete geval een kans van slagen heeft.
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•        De kosten en tijdsbesteding bij eventueel mislukken van mediation kunnen
binnen de beperken blijven als wordt gewerkt met tijdslimieten.

4.4 Kosten van rechtsbijstand bij mediation

De kosten van rechtsbijstand zullen bij mediation doorgaans relatiefbeperkt kunnen

blijven. Er is geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging. De verzekeraar

zal gezien de interne deskundigheid en expertise in de regel ook geen advocaat
in de arm hoeven te nemen. Ofhet slachtoffer behoefte heeft aan belangenbeharti-
ging, zal afhangen van zijn mondigheid, de aard van het onderhandelingsprobleem,
en de complexiteit en het financiele belang van de zaak. Maar gezien de actieve
rol van de mediator zal het in veel gevallen niet per se nodig zijn, zeker niet bij
de eenvoudigere letselschadegevallen.

96

Als er wel sprake is van rechtsbijstand, zullen de kosten in veel gevallen
redelijk beperkt kunnen blijven. De rol voor de jurist is meer begrensd dan bij
procederen of 'gewoon' onderhandelen.97 Partijen trachten zelf, onder begeleiding
van de mediator, een oplossing voor hun probleem te vinden. Het is niet zo dat
men, zoals bij een rechterlijke of arbitrale procedure, probeert de mediator te

overtuigen van het eigen gelijk en dat het winst kan opleveren wanneer men de
juridische grenzen weet te vinden en eventueel weet op te rekken.98

Een rechtsbijstandverlener kan eventueel wel voorafgaande aan mediation,
aan zijn client de juridische merites van de zaak uiteenzetten, deze voorlichten
over en voorbereiden op de mediation procedure en ondersteunen bij het selecteren
van een mediator. Aan het einde van de procedure kan hij een partij eventueel
adviseren over de redelijkheid van een beoogde regeling. Tijdens het proces zal
hij voornamelijk aan zuivere belangenbehartiging doen. Slechts aan de begin van
de procedure is er kort gelegenheid voor het uiteenzetten van de juridische kant
van de zaak.

Het een en ander betekent dat verzekeraars in geval van moeizame
schikkingsonderhandelingen er goed aan zouden doen om de tijd, lasten en
eventuele kosten van rechtsbij stand bij verder onderhandelen af te wegen tegen
de kosten van mediation. Als men blijft dooronderhandelen en het slachtoffer zich
door een belangenbehartiger laat dan wel gaat laten bijstaan, komen, als de
aansprakelijkheidsvraag reeds positief is beantwoord, de kosten van rechtsbijstand
die ontstaan bij de verdere schikkingsonderhandelingen op grond van 6:96 BW

96      Zie Genn 1999, p. 48-49 en De Backer 2000. p. 99-111.
97     Zie Van Houtte 2000a, p. 64-65 en Wackie Eysten & Pel 2001, p. 378-380.
98 Een rechtsbijstandverlener kan eventueel wei voorafgaande aan mediation aan zijn client de juridische

merites van de zaak uiteenzetten. deze voorlichten over en voorbereiden op de mediation procedure

en ondersteunen bij het selecteren van een mediator. Aan het einde van de procedure kan hij een
partij eventueel adviseren over de redelijkheid van een beoogde regeling. Tijdens het proces kan
hij eventueel aan zuivere belangenbehartiging doen. Behou(lens de complexere gevallen zal dat,
gezien de aanwezigheid en rol van de mediator, vaak niet per se noodzakelijk zijn
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uiteindelijk (deels) op het bord van de verzekeraar. Deze kosten zullen geregeld
hoger liggen dan de kosten van mediation (plus eventueel de kosten van
rechtsbijstand tijdens mediation). Tevens zal vaak de zaak dan sneller en
bevredigender afgehandeld zijn.

In principe is het idee dat de kosten van mediation (honorarium mediator
en administratieve kosten) tussen de partijen verdeeld wordt. Gezien de mogelijke
besparingen die mediation oplevert bij de schadeafwikkeling, ben ik er een
voorstander van dat verzekeraars de kosten grotendeels ofgeheel voor hun rekening
nemen. Het slachtofferzal dan eerderbereidzijn om aan mediation deel tenemen.
Bovendien vallen de kosten van mediation wellicht (deels) onder art. 6:96 lid 2
BW, namelijk buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid
en schade. Daarbij zullen de kosten van mediation vaak relatiefbeperkt zijn (zie
vorige subparagraaf) en zouden verzekeraars als zijnde repeat players vaste
prijsafspraken kunnen maken met geaccrediteerde mediators, bijvoorbeeld 1.000
euro per zaak.

4.5 Niet alle zaken geschikt voor mediation

Op grond van het voorgaande lijkt de conclusie te zijn dat mediation theoretisch
goede toepassingsmogelijkheden op het letselschadeterrein heeft. Hoewel mediation
ook gebruikt kan worden om tot een gezamenlijk besluit over de aansprakelijk-
heidsvraag te komen, zeker bij (vermeende) medische kunstfouten, zal het mijns
inziens met name een geschikte optie vormen om schikkingsonderhandelingen
te ondersteunen over de aard en omvang van de schadevergoeding en/of eigen
schuld van de gelaedeerde." Het zal bij een concrete schaderegeling ook vaak
om deze kwesties draaien. Gezien de wetgeving en jurisprudentie, is het in veel
schadegevallen duidelijk dat en door wie de schade gedragen moet worden.

Vanzelfsprekend zullen niet Alle zaken even geschikt zijn voor mediation.
Er is in dit opzicht sprake van een zekere wisselwerking met geschilbehandeling
door de rechter (zie paragraa f 2).100 Zaken die niet geschikt zijn voor mediation
kunnen beter door de rechter (arbiter) behandeld kunnen worden en vice versa.
Mediation heeft allereerst weinig zin wanneer men jurisprudentie over een bepaald
juridisch vraagstuk wil verkrijgen:" Mediation is immers een niet-openbaarproces.
Tevens wordt bij mediation niet vastgesteld wie gelijk en wie ongelijk heeft.

Daarnaast is mediation ook niet (heel erg) geschikt voor letselschadevallen
waarin juridische en/offeitelijke knopen doorgehakt dienen te worden (geschilbe-
slechting). Mediation is niet gericht op rechtsverschaffing maar op het oplossen

99       Zdancewicz 1996. p. 1173 en 1178. Zieook Van Hilten-Kostense 2000, p. 8 l en Hammerstein 2000.
P. 71.

100 En vooreen deel ook met ADR-methoden die zich niet richten op ondersteuning van schikkingsonder-
handelingen maar op het gu·en \·an een bindend oordeel. zoals arbitrage

101 Snijders 2002. p. 487.
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van conflicten.'02 Geschilbeslechting kan bijvoorbeeld aangewezen zijn wanneer
er vage normen bestaan met betrekking tot een bepaalde kwestie, doch een partij
niet wil inzien dat de positie van de ander ook verdedigbaar is en dat er een zekere

onderhandelingsmarge is. Ook als er wel sprake is van duidelijke, scherpe normen
maar edn der partijen het probleem weigert te erkennen en/of om andere redenen

eigenlijk niet de intentie heeft om te onderhandelen over een oplossing, zal
103mediation ook niet snel succesvol zijn. Daarbij speelt steeds een rol dat, gezien

het vrijwillige en vrijblijvende karakter, partijen de wil moeten hebben om het
conflict op te lossen en serieus aan mediation mee te werken. 104

Tevens zal mediation soms niet geschikt zijn voor zaken waarin sprake is
105van een heel onevenwichtige machtsbalans.    Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen

voordoen in een zaak met een aanzienlijk belang, waarin een ondeskundig
slachtoffer die niet wordt bijstaan door een belangenbehartiger, staat tegenover
een dominante vertegenwoordiger van een verzekeringsmaatschappij. Een
dergelijke zaak vereist van de mediator voldoende overwicht, juridische kennis

en ervaring met conflictoplossing om ervoor te zorgen dat er geen onrechtvaardige
resultaten tot stand worden gebracht door de onderhandelende partijen. In zo'n
geval kunnen partijen waarschijn beter voor bovenpartijdige geschilbehandeling
kiezen, en zal de mediator hen daar ook op dienen te wijzen.

Het zal echter zelden zo zijn dat 66n partij tijdens mediation alle macht in
handen heeft. Zaken waarin een partij er duidelijk op uit is om een machtsvoordeel
uit te buiten, zullen vaak niet het traject van mediation ingaan:06 Voorts beschikt
een getrainde mediator over allerlei technieken om een scheve machtsverdeling
aan te pakken. Het slachtoffer zal bovendien in complexe zaken met een aanzienlijk
belang vaak voor onafhankelijk advies op zijn belangenbehartiger kunnen

terugvallen.
107

Mediation kan dus beter niet gebruikt worden wanneer:
•         men streeft naar jurisprudentie (openbare uitspraak):
•     men rechten geldend wil maken of om andere redenen een principiele

uitspraak wil;
•        er een onevenwichtige machtsbalans is en ook de mediator (waarschijnlijk)

niet kan zorgen voor 'equality of arms' en een fair verloop van mediation.

102    Zie ook Snijders 2002, p. 487.495 en 498.
103 Brenninkmeijer 200lb. p. 12.
104 Brenninkmeijer 200lb, p. 12.
105     Zie Genn  1998 en Menkel-Meadow  1999, p.  19-61, met name p. 58. Zie ook Kooger & Labohm

1999, p. 33.

106 Partijen zullen dan dikwijls geen akkoord kunnen bereiken over mediation. De zwakkere partij
zal dan vaak liever procederen en de sterkere partij zal dikwijls een voorkeur hebben voor
onderhandelen (of niets doen).

107   Zie ook Storm 2000. p. 75.
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4.6 Nadeel: mediation leidt niet altijd tot een schikking

Mediation heeft blijkens het voorgaande een groot aantal voordelen. Een nadeel
van mediation is echter dat, ook indien een zaak geschikt lijkt te zijn voor
mediation, de mogelijkheid bestaat dat de kosten van mediation negatiefuitvallen
ten opzichte van de baten. Als het slachtoffer en de verzekeraar ook niet onder

begeleiding van een mediator tot een vergelijk kunnen komen, moeten zij alsnog
naar de rechter of een andere geschilbestechter. Intussen is er wei tijd verloren

gegaan en zal ook het honorarium van de mediator en eventueel belangenbeharti-
gers betaald moeten worden.

De kans op mislukking is echter redelijk klein. De door mij benaderde
mediators gaven een succespercentage van 70-80% aan.'08  In de landen waar
mediation op ruimere schaal wordt toegepast, zoals de Verenigde Staten, Canada,
Australie en Engeland, zou zelfs meer dan 80% van de zaken die door een mediator

zijn behandeld, in een regeling uitmonden.'0' Ook de experimenten in Nederland

met verwijzing door de rechter naar mediation zijn vrij positief verlopen.
liU

Bovendien zal meestal vrij snel duidelijk zijn of mediation gaat werken of
niet, zodat de kosten van mislukking beperkt kunnen blijven."' Verder zullen er

geregeld wel dEn ofmeer problemen opgelost zijn, zal het conflict duidelijker zijn
geworden en het schaderegelingsproces meer gestroomlijnd zijn. In een vervolgpro-
cedure kan daarom snel de aandacht snel worden gevestigd op een beperkt aantal

geschilpunten en zullen de kosten van deze procedure mogelijk lager liggen dan
normaal.

5            Arbitrage

5.1 Kenmerken: overeenkonisten en verschillen met de overheidsrechter

In de vorige paragraaf is de geschilbehandelingsmethode aan bod gekomen, die
het dichtste staat bij besluitvorming door partijen zelf over een schadegeval. In
deze paragraaf staat de methode van alternatieve geschilbehandeling centraal

waarbij partijen het minste zeggenschap over de uiteindelijke beslissing hebben:

arbitrage. Arbitrage is de ADR-procedure die het meeste lijkt op de rechterlijke

108      Bij het NMI schijnt 80% van de mediations succesvolte verlopen. Mediations bij de SGOA worden
in meer dan 80% van de gevallen succesvol afgerond.

109 Zie bijvoorbeeld Zdancewicz 1996, p. 1175 nt. 12. Hoellering 1997. p. 24 en Genn 1999. p. 28
en 35.

110 Bijde experimenten met echtscheidingsbemiddeling en omgangsbemiddeling lag het succespercentage

op 77% respectievelijk 41%, zie Chin-A-Fat & Steketee 2001, p. 84.
111 Zie ook paragraaf 4.3 over het hanteren van tijdslimieten.
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procedure: 2 Er wordt daarom  ook wel gesproken van particuliere of private
rechtspraak.  Ik geef hierna kort de belangrijkste overeenkomsten en verschillen
met de overheidsrechter weer.

De eerste overeenkomst met de rechterlijke procedure is dat bij arbitrage
ook een bovenpartijdige persoon zijn oordeel geeft over de aansprakelijkheid en/of
de omvang van de schadevergoeding. De partijen dragen naast de leiding over
het besluitvormingsproces ook de 'bevoegdheid' om een beslissing over het
schadegeval, althans het voorgelegde conflictpunt, te nemen over aan de arbiter.
De arbitrale beslissing is in principe bindend en kan op dezelfde wijze als een
rechterlijk vonnis ten uitvoer worden gelegd: 13

Tevens heeft de arbitrale beslissing een win-verlies karakter. De arbiter
beeindigt het juridische meningsverschil tussen partijen over de aansprakelijkheid
en/of schadevergoeding in het concrete geval door 66n van de partijen gelijk en
de ander ongelijk te geven. Integratieve oplossingen zijn in principe niet mogelijk.
Ook is er geen sprake van aansluiting bij de schikkingsonderhandelingen en de
coordinatieproblemen die zich daar voordeden.

Een ander kenmerk is dat arbitrage een formele procedure is, waarvan het
kader is neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 1020-
1076 Rv). De procedure is in grote lijnen vergelijkbaar met de procedure bij de
rechter. Op een hoorzitting, die wel vaak informeler van aard is, neemt de arbiter
via de weg van een debat tussen partijen kennis van de verschillende standpunten
en argumenten. Tevens wordt bewijs aan hem voorgelegd. Uiteindelijk geeft hij
op basis van hetgeen aan hem is gepresenteerd, zijn bindende oordeel over het
geschil. Daarbij  laat hij zich leiden door de 'regelen des rechts'. 114

Naast overeenkomsten zijn er ook enkele kenmerkende verschillen met de
overheidsrechter. Het grootste verschil is misschien wel dat de partijen de vrijheid
hebben om te kiezen wie de arbiter in hun geschil is en dat er geen sprake is van
verplichte procesvertegenwoordiging.

115

Ook is er sprake van een grotere mate van flexibiliteit met betrekking tot
de invulling van de procedure. 116 Arbitrage is weliswaar in boek 4 Rv ingekaderd,
maar  is in grote mate vormvrij. De regels van proces- en bewijsrecht  uit  het

112      Zie over de kenmerken van arbitrage Brown & Marriott 1999 en Goldberg, Sander & Rogers  1999,
hoofdstuk 4. Voorts Snijders 2000, Sanders 2001 en Stein & Rueb 2002. hoofdstuk 14.

113 Zie Wackie Eysten 1999, p. 87. Het schriftelijke arbitrale vonnis wordt gedeponeerd bij de griffie
van de rechtbank. Het door de arbiter gewezen vonnis wordt verheven tot executoriale titel zodra
de president van de rechtbank zijn goedkeuring heeft verleend (art. 429a-429r Rv.). Het vonnis
verkri jgt aldus rechtskracht. Overigens kunnen partijen ook overeenkomen dat de arbitrale beslissing
niet bindend is, zie paragraaf 7.4.

114 Aldus artikel 1054 lid 1 Rv. Volgens lid 3 kan ookovereengekomen worden dat arbiter(ofhet college
van arbiters) als een goed man naar billijkheid beslist. Het verschil tussen deze twee beslissingsmaat-
staven lijkt marginaal. Zie Van Bladel 2002, p. 94-95.

115 Opgemerkt dient te worden dat deze vrije keuze van de arbiter weliswaar bij ad hoc arbitrage
aanwezig is. maar bij institutionele arbitrage vaak niet. Zie Van Bladel 2002. p. 60-61.

116   Mnookin 1998. p. 57.
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn zeker relevant, doch strikte
gehoudenheid aan deze regels is niet vereist. Partijen kunnen in overleg met de
arbiter(s) afspraken over de procedure maken en ook over het moment waarop
de arbitrage plaatsheeft. Zij hebben daarmee de duur en kosten van de procedure
meer in eigen hand. Zo wordt in de praktijk doorgaans de bewijsvoering beperkt
ofuitgesloten."' Ook krijgen partijen op de zitting vaak Edn gelegenheid tot het
presenteren van argumenten voor hun standpunten en het aanleveren van
ondersteunend bewijs. Verder kunnen partijen door het minder formele karakter
meer invloed op het verloop van de procedure uitoefenen. Daarbij is ook de
opstelling van de arbiter tijdens de procedure vaak minder lijdelijk en minder
formeel. l IX

Voorts is arbitrage strikt vertrouwelijk. De procedure speelt zich achter
gesloten deuren af en de arbiter heeft een geheimhoudingsplicht. De uitspraak
van de arbiter wordt in beginsel niet openbaar gemaakt. Slechts met toestemming
van de partijen kan een arbitrale uitspraak worden gepubliceerd.

Tenslotte is hoger beroep tegen een arbitrale beslissing uitgesloten, tenzij
de partijen anders hebben afgesproken. Het geschil wordt daardoor met het oordeel
van de arbiter definitief beslist. 119

Op een rij gezet zijn de kenmerken van arbitrage:
•       De arbiter neemt een bindende beslissing over het geschil. Partijen hebben

geen inspraak meer.
·        De arbitrale beslissing heeft een win-verlies karakter. Erzijn bijgevolg geen

integratieve oplossingen mogelijk.
•   Arbitrage is een formele procedure. die op vergelijkbare wijze als de

rechterlijke procedure verloopt.
• Partijen kiezen zelf de persoon van de arbiter.
•     Procesvertegenwoordiging is niet verplicht.
•   Er is echter meer flexibiliteit met betrekking tot de invulling van het

procedurele kader.
•     Arbitrage is niet openbaar.
•    De arbitrale beslissing is definitief. Er is in beginsel geen hoger beroep

mogelijk.

117     Maar ook wanneer de partijen geen regeling hebben getroffen over de procedure. is er eigenlijk
maar ddn bewijsregel: al het bewijs dat relevant is. is toelaatbaar en de arbiter beslist welk gewicht
er aan wordt toegekend.

118    In de praktijk schijnen arbiters zich dikwijls echter nog vrij formeel op te stellen.
119     Herkansing bij derechter is slechts zeer beperkt mogelijk. Partijen doen in de arbitrageovereenkomst

afstand van hun recht op toegang tot de gewone rechter. Louter vernietigingsgronden als partijdigheid
van de arbiter. corruptie. fraude of misleiding door partijen kunnen aanleiding vormen voor
rechterlijke herziening van het arbitrale vonnis.
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5.2 Voordelenarbitrage:  effici2ntebeslechting conflicten over distributieve

vraagstukken

Arbitrage heeft, gezien de overeenkomstige kenmerken, hetzelfde toepassingsge-
bied als de overheidsrechter (zie paragraaf2.2). Het is eveneens met name geschikt
wanneer er sprake is van een inhoudelijk conflict over een zuiver distributief
onderwerp, zoals de aansprakelijkheidsvraag, eigen schuld, of de omvang van
een schadepost, en de omstandigheden dusdanig zijn bij de schaderegeling dat
partijen verwachten niet, of althans niet snel, tot een beslissing terzake van de
verdeling van de tegengestelde belangen te kunnen komen, ook niet met
ondersteuning van een mediator.120 Zij willen daarom de zaak ter bindende

beslissing aan een onafhankelijke en deskundige derde voorleggen. Naast het
doorhakken van juridische knopen kan arbitrage eventueel ook precedentwerking
hebben (zie verder paragraaf 5.5).121

De aangegeven verschillen brengen mee dat arbitrage een efficienter
mechanisme voor dergelijke gevallen kAn vormen. Anders gezegd, de prijs-
kwaliteitsverhouding zal vaak gunstiger zijn dan bij de rechterlijke procedure.
Allereerst liggen waarschijnlijk de beslissingskosten van een arbiter in veel
gevallen lager (meer hierover in paragraaf 5.4). Vanwege zijn specifieke kennis
en ervaring zou de arbiter in staat moeten zijn om een geschil sneller te doorgron-
den en met minder informatie van partijen tot een beslissing te komen.122 Ook leidt
het mindere formele verloop en meer flexibele invulling van de procedure er vaak
toe dat arbitrage sneller verloopt en de beslissingskosten worden teruggedrongen.
Tevens levert de afwezigheid van de mogelijkheid van hoger beroep eerder
zekerheid en daarmee een potentiele kostenbesparing voor partijen op. 123 Verder
kent arbitrage geen verplichte procesvertegenwoordiging, zodat ook de kosten
van rechtsbijstand beperkt kunnen blijven.

Tegelijkertijd zou een arbiter volgens de voorstanders tot (vrijwel) even goede
of misschien zelfs betere beslissingen komen. De gedachte is dat arbiters
concurreren om zaken, aangezien zij door partijen zelf worden geselecteerd.
Daardoor krijgen zij enerzijds prikkels om specifieke expertise te ontwikkelen,
maar anderzijds ook prikkels om onpartijdige beslissingen te nemen waarin eerdere
beslissingen van arbiters en rechters weerklinken. 124 Tevens zou hij meer dan de
overheidsrechter gestimuleerd worden om met zijn uitspraak informatie en
referentiepunten aan de afnemers van zijn dienst te verschaffen. Een arbiter die

120 Het betrefteen onoplosbaarconflict overrechten en plichten en onderhandelen op basis vanbelangen
is niet mogelijk. Zie hierover Ury, Brett & Goldberg 1993. p. 7en 16-18.

121 Zie hierover Snijders 2002, p. 487 en 488.
122 Zie Mnookin 1998, p. 57.

123    Sanders 1996, p. 8.
124 Vergelijk Ashentelter 1987, p. 342. In de praktijk wordt de arbiter echter vaak niet door partijen

zelf geselecteerd maar door de organisatie waarmee zij in contact zijn getreden. zoals het Nederlands
Arbitrage Instituut (NAI). De prikkels op de arbiter blijven echter hetzelfde.
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relatiefvage uitspraken doet in de hoop daarmee alle partijen in toekomstige zaken
een kans op succes voor te houden, zal juist minder zaken naar zich toetrekken. 125

Aangezien hij niet door de Staat wordt betaald en zelf verantwoordelijk is voor
zijn zakenbestand, wordt hij veel sterker gestimuleerd om zich bezig te houden
met de aanvaardbaarheid van zijn beslissing voor de afnemers van zijn diensten.
In dat kader passen zaken als het goed weergeven van de feiten en argumenten
van partijen en ook precies motiveren hoe en waarom hij tot zijn beslissing is
gekomen. Deze prikkels zullen sterker zijn, naarmate er meer gebruik wordt
gemaakt van arbitrage op een rechtsterrein.

Hiervoor werd arbitrage steeds vergeleken met de rechterlijke procedure,
maar ook ten opzichte van mediation zijn er voordelen. Het belangrijkste voordeel
is dat arbitrage altijd iets oplevert. De arbiter geeft een bindende beslissing en
beeindigt daarmee definitiefhet conflict tussen partijen. Zo zal arbitrage zich vaker
beter lenen dan mediation voor zaken waarin de beantwoording van de aansprake-
lijkheidsvraag na veel discussieren nog steeds ver weg lijkt en de aansprakelijk-
heidsverzekeraar sterk aarzelt over dan wel afkerig staat tegenover het accepteren
van aansprakelijkheid. 126

5.3 Nadeel arbitrage:  compromisbenadering en  mogelijke foutkosten

De kenmerken van arbitrage hebben dus als gevolg dat juridische knopen sneller
en kostenefficienter worden doorgehakt dan bij de gerechtelijke procedure. Tevens
zal de kwaliteit van de beslissingen vaak vergelijkbaar zijn. Echter, dezelfde
kenmerken kunnen er ook toe leiden dat er slechtere beslissingen tot stand worden
gebracht (tegen vaak lagere beslissingskosten). Zo kan de flexibiliteit met
betrekking tot de invulling van de arbitrale procedure aan de ene kant tijds- en
kostenbesparingen opleveren (bijvoorbeeld slechts tan gelegenheid voor het
uiteenzetten van standpunten en het leveren van bewijs). Aan de andere kant komt
daardoor wellicht bepaalde relevante informatie niet boven water.127 Ook het feit
dat er in principe geen hoger beroep mogelijk is, kan soms nadelig zijn. Een
definitieve beeindiging van de zaak met de beslissing van de arbiter is een waarde
op zichzelf, maar tegelijkertijd valt voor de verliezende partij de bescherming
van hoger beroep tegen fouten met betrekking tot het recht of de feiten weg. 128

Een slechte beslissing is definitief. 129

125 Landes & Posner 1979. p. 240.

126    Zdancewicz 1996, p. 1178. Zie in dit verband ook paragraaf 4.6.
127     Maaromdat dearbiterminderlijdelijkis. kanhij middels het stellen van gerichte vragen voorkomen

dat hij zijn beslissing neemt op basis van een incompleet beeld van de gang van zaken.
128     Van der Laken 1985, p.  1-9. Zie in dit verband ook Van Bladel 2002. p.  102.
129 Echter. arbiters zullen slechte beslissingen zullen zoveel mogelijk willen voorkomen. Zij prijzen

zichzelf daarmee uit de markt.
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In dit kader wordt geregeld beweerd dat er bij arbitrage vaak sprake is van een
'splitting-the-difference'-resultaat.130 Wanneer het geschil de aansprakelijkheid
ofhet bestaan van causaal verband betreft, zal dit zich niet vaak voordoen.131 Als

het echter gaat om een geldbedrag zou de arbiter niet zelden in het midden van
de standpunten van partijen uitkomen. Datbetekent dat het bij letselschadegevallen
dan zou gaan om gevallen waarin de omvang van schadevergoeding en/of de
omvang van het causale verband het onderwerp van discussie is. Deze neiging
tot compromissen zou onder meer te maken hebben met het feit dat de commercieel
denkende arbiter een positieve relatie met beide partijen wil behouden, die immers
beiden zijn opdrachtgeverzijn. Wat hier ook van zij, bij schikkingsonderhandeling-
en en de rechterlijke procedure is ook geregeld sprake van een compromis wanneer
de juridische normen een zekere beslissingsruimte openlaten, zeker als er geen
goede of duidelijke redenen zijn om deze ruimte in het voordeel van 66n van de
partijen te verdelen. Een compromis-oplossing hoeft als er geen redenen bestaan
om anders te beslissen, dan helemaal geen slechte beslissing te zijn. Slechts
wanneer een compromis-beslissing van de arbiter een afwijking oplevert van wat
een rechter waarschijnlijk beslist zou hebben, is er sprake van foutkosten.

Ofschoon er dus bij arbitrage een kans bestaat dat er slechtere resultaten tot
stand gebracht zullen worden, betreft het een relatief kleine kans. Immers, er is
sprake van minder lijdelijkheid en meer flexibiliteit. De arbiter kan door middel
van het stellen van gerichte vragen voorkomen dat hij zijn beslissing neemt op
basis van een incompleet beeld van de gang van zaken.132 Daarbij zullen arbiters
sterk geprikkeld worden om slechte beslissingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Zij prijzen zichzelf daarmee uit de markt (reputatie-effect):33 Bovendien zullen
de eventuele foutkosten doorgaans niet veel hoger zijn dan bij de rechter, maar
intussen zullen de beslissingskosten wel vaak lager zijn. De prijs-kwaliteitsverhou-
ding is dan bij arbitrage nog steeds beter.

Of slechtere beslissingen tot stand komen zal met name afhangen van de
expertise en deskundigheid van de arbiter met betrekking tot het rechtsterrein

waarop het conflict zich voordoet. Het verdient daarom aanbeveling dat de
belangengroepen op het letselschadeterrein ervoor zorg dragen dat duidelijkheid
ontstaat ter zake van welke arbiters geschikt zun voor het beslechten van con flicten
naar aanleiding van een letselschadeclaim, bijvoorbeeld door het opstellen van
een lijst met arbiters (zie paragraaf 3.2 en 8.2), en dat er beleid wordt gevormd

130    Stevens 1966, p. 38 e.v. was de eerste die dit aanstipte. Zie verder Benson 2000, nr. 7500-8.
131 Er is dan immers geen compromis mogelijk. Er is weI of geen aansprakelijkheid.

132      Volgens Van Bladel 2002, p neemt een arbiterdoorgaans ruim de tijd voormondelinge behandeling
van het geschil. Dat betekent dat ook wanneer er maar ddn ronde voor het presenteren van
standpunten, argumenten en bewijs is, partijen wel uitgebreid hun verhaal kunnen doen.

133 In paragraaf 3.3 heb ik reeds aangegeven dat de redenering ook omgedraaid kan worden. Een arbiter

wil met het oog op toekomstige zaken een reputatie als een kundige en betrouwbare arbiter vestigen.
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met betrekking tot welke zaken geschikt zijn voor arbitrage en de procedurele
invulling van arbitrages op het letselschadeterrein.'34

5.4 Kosten en ditur van arbitrage

Hiervoor hebben wij gezien dat arbitrage in theorie sneller kan verlopen dan de
rechterlijke procedure vanwege de uitschakeling van het hoger beroep, de
vereenvoudigde procedurevormen en de beschikbaarheid en deskundigheid van
de arbiters. De praktijk bevestigt deze verwachting. Nederlandse en Belgische
arbitrage-instituten die ervaring hebben met een verscheidenheid aan geschillen,
zoals bijvoorbeeld automatiseringsgeschillen, huurgeschillen, geschillen over
(distributie)overeenkomsten, geschillen tussen en binnen ondernemingen, en
bouwgeschillen, geven aan dat met arbitrage gemiddeld tussen de zes en negen
maanden gemoeid is. 135 Eenvoudige zaken kunnen dus sneller worden behandeld
en zelfs bij complexe zaken vindt doorgaans binnen een jaar een afronding plaats.

136

Op het letselschadeterrein is arbitrage tot nu toe slechts sporadisch gebruikt om
conflicten de wereld uit te helpen, maar er zijn geen redenen om te veronderstellen
dat arbitrage op het letselschadeterrein (heel) anders zou verlopen.

De kosten van arbitrage belopen enkele honderden tot maximaal tienduizenden
euro's, afhankelijk van het belang en de complexiteit van dezaak. De gemiddelde
kosten bedragen enige duizenden euro's.137 Slechts bij een belang tot 5.000 euro
liggen de kosten vaak nog onder de  1.000 euro, terwijl daarentegen de kosten

134   Ook Van Bladel 2002 is (meer in het algemeen) van mening dat de kwaliteit van arbiters meer
gewaarborgd zou moeten worden.

135 Het betreft hierhet tijdsverloop van het aanhangig maken van het geschil tot de arbitrale beslissing

Ad hoc arbitrage zal doorgaans (aanzienlijk) sneller verlopen dan institutionele arbitrage. Het al
dan niet bestaan van een mogelijkheid tot hogerberoep schijnt ook een belangrijke invloed te hebben
(ook op de kosten). zie Van Bladel 2002. p. 100. 101-102 en 106.
Het Nederlands Arbitrage Instituut geeft op haar website een gemiddelde duur van 9 maanden aan.
Zie ook Brenninkmeijer 1999, p. 46. Volgens de Stichting Geschillenoplossing Automatiseringsge-
schillen ligt de gemiddelde doorlooptijd rond de zes maanden. zie ook Franken & Borking 2000,
p. 6-7. Bij de Raad voor Arbitrage voor de Bouw ligt de doorlooptijd op gemiddeld 18 maanden.
bij het Arbitrage Instituut Bouwkunst  op 12 maanden,  bij  de  Raad van Arbitrage Metaal  op  7
maanden, bij de KNVB op 3 maanden, en het Scheidsgerecht bloembollen op 2-3 maanden. Aldus
Van Bladel 2002, p. 99. Bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA), waar
de geschillen vaak van grotere omvang zijn. bedraagt bij arbitrage de gemiddelde doorlooptijd 6-8
maanden. Dit spoort met de gegevens die enkele auteurs met betrekking tot arbitrage in de Verenigd
e Staten noemen. Meyerowitz 1985. p. 80 beweertdat de meeste arbitrages binnen 4 tot 5 maanden
zijn afgerond. Hoellering 1982, p. 50 noemt een gemiddelde duur van 6 maanden.

136     Bij de complexe zaken bedraagt de doorlooptijd bij een procedure voorde rechter vaak enige jaren.
137     Zo zijn bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering de gemiddelde kosten van arbitrage

circa  9.000  euro. Zie Slijk  1996.  Bij  de  Raad van Arbitrage  voor  de  Bouw  ligt de mediane
waarborgsom (vooraf ingeschatte kosten) op circa 1.800 euro. Dit correspondeert met een vordering
tussen de 9.000 en de 18.000 euro. In meer dan de helft van de geschillen zouden de kosten beneden
de 2.750 euro liggen. zie Van Bladel 2002, p. 16 en 61. Naar verwachting zouden de gemiddelde
kosten op het letselschadeterrein bij meer gebruik van arbitrage lager liggen, omdat 'miljoenen
zaken' hier relatief zeldzaam zijn. Dergelijke zaken komen bij de SGOA, het NAI en andere
organisaties weI voor. bijvoorbeeld op het terrein van het ondernemingsrecht. en drijven de
gemiddelde kosten ontzettend op.
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dikwijls pas boven de 10.000 euro uitkomen als de waarde van het geschil meer
dan 500.000 euro bedraagt. 138 In tegenstelling tot de rechterlijke procedure worden
deze kosten van geschilbehandeling niet door de Staat betaald. Deze extra kosten
kunnen als een nadeel van arbitrage worden bestempeld. 139 Bovenop de kosten
van arbitrage kunnen ook nog de kosten van de eigen advocaat komen. Deze hoeft
weliswaar niet verplicht ingeschakeld te worden, maar bij geschillen met een
behoorlijk belang gebeurt dat meestal wel gezien de toch redelijke formele

procedure en het onherroepelijke karakter van de beslissing. De advocaatskosten

belopen al snel enige duizenden euro's, 140

Arbitrage kan derhalve voor het slachtoffer en (de verzekeraar van) de
schadeveroorzaker toch een dure kwestie zijn aangezien alle beslissingskosten
voor rekening van partijen komen:4' Het is echter lastig om in het algemeen aan

te geven ofarbitrage goedkoper ofduurder voor hen zal uitvallen dan procederen
voor de overheidsrechter. 142 Enerzijds lopen de totale kosten van arbitrage al snel

op en kunnen in de buurt komen van de kosten van procederen of deze zelfs
overtreffen. 143 Anderzijds   is de procedure mogelijk goedkoper vanwege   de

deskundigheid van de arbiter(s) en eventueel de afwezigheid van kosten van

rechtsbijstand dan wellagere advocaatskosten omdat er minder stappen doorlopen
hoeven te worden dan in een rechterlijke procedure. 144

Van geval tot geval zal een afweging gemaakt moeten worden door de
betrokken partijen, op basis van de omstandigheden van het geval. Arbitrage zal
echter vooral bij schadegevallen met een behoorlijk belang (boven 20.000 euro)
een optie vormen.145 Het echte voordeel van arbitrage zit toch met name in de
kortere afhandelingsduur, de flexibelere procedure, meer baas zijn van partijen
in hun eigen proces, en het gespecialiseerd zijn van de arbiter.146 De expertise van

138 Om verder nog een beeld van de kosten van arbitrage te krijgen, bij het Belgische CEPINA liggen
de kosten bij een belang tot 12.500 euro tussen de 750 en de 1.500 euro. bij een belang tot 25.000
euro tussen de 1.000 en de 2.500 euro, bij een belang tot 50.000 euro tussen de 1.500 en de 3.000
euro. bij een belang totl 00.000 euro tussen de 2.000 en de 5.000 euro, en bij een belang tot 200.000
euro tussen de 2.500 en 6.000 euro.

139 Deze beslissingskosten zijn vaak weI vooraf bekend. De arbitragekosten worden weliswaar per
uur tijdsbesteding berekend maar dikwijls is er een maximum in de zin van een percentage van
de waarde van het geschil. bijvoorbeeld bij een waarde tussen de 2.500 en de 7.500 euro bedragen
de kosten  15 tot 18%.

140 Deze kosten komen vrijwel geheel ten laste van de opdrachtgever. ook wanneer die als winnaar
uit de arbitrage komt. De in het ongelijk gestelde partij wordt ook nog veroordeeld tot betaling
van (een gedeelte van) de proceskosten van de wederpartij, tenzij anders is afgesproken.

14! Zie Van Bladel 2002. p. 100-101.

142    Zo ook Snijders 2002. p. 490.
143 Stein & Rueb 2002. p. 227.
144   Ook het feit dat er in beginsel slechts in 6tn instantie wordt beslist. kan een kostenbesparing

opleveren.
145 Vergelijk Jacobs  1998. p. 184. Voorts Van Bladel 2002, p. 62.
146    Volgens Van Bladel 2002, p. 108 is het belangrijkste voordeel van arbitrage dat een arbiter veelal

ruim de tijd neemt voor mondelinge behandeling van het geschil zodat partijen uitgebreid hun verhaal
kunnen doen.
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de arbiter zou met name bij de beoordeling van medische kunstfouten belangrijk
kunnen zijn. 147

Overigens zou voor de kleinere schadegevallen wel een snellere en
goedkopere procedure gehanteerd kunnen worden. De procedure is dan volledig
schriftelijk en bevat kortere termijnen voor het nemen van bepaalde stappen. 148

Ook kan besloten worden om louter via elektronische hulpmiddelen te communice-
ren (bijvoorbeeld bij een belang lager dan 2.500 euro).149 Aldus kan arbitrage bij
kleine schadeclaims wel een kostenefficient alternatief zijn voor enerzijds
dooronderhandelen en anderzijds procederen.

150

5.5 Mogelijkheden tot het scheppen van precedenten?

Arbitrage heeft ongeveer hetzelfde toepassingsgebied als de rechterlijke procedure.

De prijs-kwaliteitsverhouding met betrekking tot het doorhakken van juridische
knopen zal vaak gunstiger liggen. Het is echter de vraag hoe het staat met de
precedentwerking van arbitrage. Volgens critici bestaat bij veelvuldig gebruik
van de arbiter in plaats van de overheidsrechter het gevaar dat geen of althans
te weinig precedenten worden geproduceerd, hetgeen maatschappelijk gezien
onwenselijk is. 15' De resultaten van arbitrage blijven immers in principe'binnenska-
mers'. 152

Arbitrage is echter een flexibele procedure. Volledige geheimhouding is vaak
karakteristiek voor arbitrage doch geen verplichting. Er kan dan ook door partijen
besloten worden om dit kenmerk af te zwakken. Zo zou ervoor gekozen kunnen
worden om de resultaten van arbitragezaken op het letselschadeterrein openbaar
te maken, maar de namen van partijen en andere identificerende feiten weg te
laten.153 Er is dan toch sprake van een precedent en tegelijkertijd wordt aan de
privacy van partijen tegemoet gekomen. Overigens blijkt het scheppen van een

precedent voor partijen doorgaans geen belangrijk punt te zijn. Het gaat hen meer

147 Vergelijk Snijders 2002. p. 490
148 Zo voorziet CEPINA in een dergelijke procedure bij zaken met een belang tot 2500 euro. De kosten

liggen tussen de  185  en 500 euro. De vereenvoudigde procedure mag niet langer dan 114 dagen
duren. Zie hierover Struyven 1998. p. 45-46 en Jacobs 1998. p. 221.

149     Zie meer over 'online' ADR in paragraaf 8.
150     Vergelijk in dit verband de opmerkingen in paragraaf 4.4 over het bijdragen van de verzekeraar

in het grootste deel van de kosten.
151 Bijvoorbeeld Brunet 1987. p. 14-15 en 23.

152 Daarbij is ook de kans aanwezig dat arbiters doelbewust hun beslissingen slechts summier (gaan)
onderbouwen. omdat het scheppen van scherpe en duidelijke regels de vraag naar hun diensten
doet afnemen. aldus Landes & Posner 1979, p. 238.239 en 245. Maar aan de andere kant zal bij
het scheppen van vage normen de vraag naar hun diensten juist afnemen. Zie paragraaf 5.3 en
paragraaf 3.2.

153 Vergelijk Bernstein 1992, p. 150 en Bernstein 2001. Snuders 2002, p 487 wijst er echter op dat

part,Jen vaak niet met publicatie instemmen, zelfs ntet met anonieme publicatie.
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om de korte duur, mogelijk lagere kosten, meer inspraak en/0 fdeskundigheid van
de arbiter. 154

Bekendheid met de uitspraak zal wel vooral beperkt blijven tot de personen

die op het letselschadeterrein werkzaam zijn. De uitspraak zal waarschijnlijk niet,
zoals een uitspraak van de rechter, worden gepubliceerd in een apart tijdschrift,
maar worden opgenomen in reeds bestaande vaktijdschriften als bijvoorbeeld
Verkeersrecht.ISS Ook zal het uitstralingseffect van een arbitrale uitspraak op de
behandeling van toekomstige schadegevallen wellicht minder sterk zijn dan bij
de rechterlijke procedure.

Kortom, de overheidsrechter heeft een belangrijke rechtsvormende functie
en wanneer een partij een precedent wil creeren, lijkt de gang naar rechter het
meestgeschikt. Toch zijn erbij arbitrage eveneens, zij het engere, mogelijkheden
om een precedent te scheppen. Er is ook hier sprake van een andere prijs-
kwaliteitsverhouding. De mogelijkheden om via de overheidsrechter precedenten
te scheppen zijn beter, maar de prijs (in de zin van snelheid, minder inspraak en
eventueel ook kosten) is ook hoger.

6 'Final offer' arbitrage

6. J Kenmerken

Een bijzondere vorm van arbitrage is 'final offer' arbitrage, in de Verenigde Staten
ook wel 'baseball arbitration' genoemd vanwege het gebruik bij het oplossen van
salarisgeschillen in het professionele honkbal.156 De overeenkomsten van final
offer arbitrage met conventionele arbitrage zijn groot. Het is dan ook 'slechts'
een variant. Evenals bij conventionele arbitrage is het oordeel van de arbiter
bindend en wordt het geschil definitiefbeslist. Ook hier wordt de arbiter gekozen
doorpartijen met het oog op zijn specifieke deskundigheid en ervaring. Final-offer
arbitrage heeft eveneens een win-verlies karakter en leent zich het beste voor
beslechting van distributieve geschilpunten (met name de omvang van de
schadevergoeding).

157

154 Van Bladel 2002. p. 106.
155     Snijders  2002.  p. 487 wijst er terecht  op dat arbiters  van  zaak  tot zaak verschillen  en  een

rechtseenheidsvoorziening ontbreekt. WeI kan institutionele arbitrage tot sector rechtsontwikkeling
leiden.

156 Zie bijvoorbeeld Faurot & McAllister 1992. p 697-710 en Mnookin 1998. p. 56 e.v. Daarnaast
wordt het in de Verenigde Staten geregeld gebruikt bij geschillen over arbeidscontracten in de
publieke sector.

157     'Final offer' arbitrage zal echter niet of minder goed lenen voor puur juridische conflicten over
bijvoorbeeld de schuldvraag of het causale verband waar conventionele arbitrage wei een optie
\ormt.In het hierna volgende zal ik dat duidelijk proberen te maken.
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Het grote verschil is dat de arbiter het geschil niet beeindigt door het geven van
zijn eigen visie op de zaak, maar door te kiezen uit de standpunten van partijen.
Uit de laatste schikkingsvoorstellen ofde laatste standpunten die partijen hebben
ingenomen met betrekking tot het onderwerp van discussie. wijst hij het
standpunt/voorstel dat het dichtste bij zijn opvatting ligt, aan als de uitkomst van
het geschil.158 Hij is niet bevoegd om een ander resultaat op te leggen.159 Partijen
behouden dus in belangrijke mate eigen verantwoordelijkheid.

6.2 Voordeel 'jinal offer' arbitrage: lage beslissingskosten

Omdat de arbiter slechts mag kiezen uit de standpunten van partijen en zijn
beslissingsruimte dus veel kleiner is, gaat de final-offer procedure snel en efficient.
De beslissingskosten zullen laag zijn.160 Over de gemiddelde kosten en duur van
'final offer' arbitrage zijn mij echter geen cijfers bekend.161

In geval van een afspraak tot final offer abitrage voorafgaande aan de
schaderegeling, kan er bovendien sprake kan zijn van een 'preventieve werking'
op de schikkingsonderhandelingen.162 Het vooruitzicht van final offer arbitrage
zal beide partijen prikkelen tot een redelijke opstelling bij de schaderegeling.
Immers, wanneer een van de partijen extreme standpunten inneemt. is het
waarschijnlijk dat de arbiter zal kiezen voor de standpunten van de andere partij.
Wanneer zowel (de belangenbehartiger van) het slachtoffer als de verzekeraar
zich op een extreem standpunt stelt, lopen zij beiden het risico dat, wanneer zij
er zelf niet uitkomen, het extreme standpunt van de ander wordt gekozen door
de arbiter. Partijen kunnen zich altijd verbeteren door een schikkingsvoorstel te
doen dat dicht aanligt tegen de (waarschijnlijke) uitkomst die de arbiter
prefereert. 163 De gedachte achter final-offer arbitrage  is  dat de prikkel tot  een
'normale' opstelling vaak zel fs zover zal gaan dat interventie door een arbiter niet
(meer) nodig is. 164 In dat geval worden zowel de kosten van arbitrage als een deel
van de schikkingskosten uitgespaard. 165

Ook hier geldt weer dat deze prikkels op de schikkingsonderhandelingen
in principe niet aanwezig zijn wanneer er pas na het ontstaan van een conflict bij

158 Zie Stevens 1966 en Farber & White 1986, Mnookin 1998 en Benson 2000, nr. 7500-8 over final

offer arbitrage. Voorts Becking 1993, Loonstra 1998 en Brenninkmeijer 200 l b, p. 5.
159 Farber 1980, p. 683-705.

160 Loonstra 1998. p. 16-17.
161 In Canada wordt FOA gebruikt bij geschillen in de transportsector. In de National Transportation

Act en Railway Act is opgenomen dat partijen binnen 15 dagen na het starten van de procedure
hun standpunt schriftelijk dienen te onderbouwen. De arbiter doet uitspraak binnen zestig dagen.
ofde termijn die partijen in overleg met de arbiterhebben afgesproken. gerekend vanafhet moment
dat pat-tijen het verzoek tot arbitrage deden. Een motivering van de beslissing volgt. wanneerpartijen
dat wensen. binnen dertig dagen.

162 Zie Benson 2000, nr. 7800. Voorts Holzhauer & Teijl 1988. p. 497.
163 Crawford 1979. p. 131-160.

164 Zie Loonstra 1993. p. 18.
165    Arbitrage is dan echter nog steeds de bepalende factor, Ashenfelter & Bloom 1984, p. 112.
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de schaderegeling afspraken over arbitrage gemaakt (kunnen) worden. 166 Partijen
zullen dan wel gestimuleerd worden om zich tijdens de arbitrale procedure redelijk
op te stellen.

6.3 Nadeel: kans op onrechtvaardige resultaten (foutkosten)

Het beperken van de arbiter tot 66n keuze kan echter ook tot onrechtvaardige
(vanuit het oogpunt van compensatie in het concrete geval) en inefficiente
resultaten (vanuit het perspectiefvan preventieve prikkels op de schikkingsonder-
handelingen)leiden.'61 Het risico bestaat immers dat de schikkingsonderhandeling-
en op niets uitdraaien en dat beide partijen bij de arbitrale procedure een extreem
standpunt innemen. De arbiter is dan gehouden 66n van beide onredelijke
voorstellen te kiezen. Elke keuze levert een slecht resultaat  op. 168 In geval  van

een voorafgaande aan ofbij het begin van de schaderegeling gemaakte afspraak
tot arbitrage zou het zel fs zo kunnen zijn, dat beide partijen bewust de gok nemen
en bij de schadeafwikkeling vasthouden aan hun extreme standpunten in de hoop
dat de ander 6f toegeeft, 6f ook bij zijn extreme standpunten blijft en de arbiter
uiteindelijk het eigen standpunt kiest ('alles of niets'-resultaat). 169

Overigens kan een beperking tot een keuze tussen twee voorstellen er in het
algemeen toe leiden dat er een grotere verscheidenheid ontstaat in uitkomsten.
Partijen in vergelijkbare omstandigheden kunnen met hele verschillende uitkomsten
worden geconfronteerd:70 Bij gewone arbitrage doet zich dit risico niet voor. De
arbiter heeft dan, binnen de grenzen die het objectieve recht stelt, een heel scala
aan mogelijke uitkomsten waaruit hij kan kiezen. Een rechtvaardige oplossing
is dan in principe altijd mogelijk.

Bij final offer arbitrage liggen derhalve de beslissingskosten (veel) lager
dan bij gewone arbitrage ofde rechterlijke procedure, maar is de kans op onder-
of overcompensatie ook een stuk groter. Gezien deze geheel andere prijs-
kwaliteitsverhouding is deze methode niet geschikt als weg om jurisprudentie te
verkrijgen. Tevens lijkt deze ADR-procedure niet aangewezen om grote
belangentegenstellingen te beslechten, aangezien dan de kans op een slechte
beslissing het grootst is. Voor zaken met een beperkt belang, bijvoorbeeld onder
de 5.000 euro, kan het wel een (zeer) efficiente en snelle manier van geschilbeslech-
ting zijn. Deze procedure kan desgewenst bij de hele kleine schadegevallen ook

166     Zie ook paragraaf 3.2.
167 Vergelijk Crawford 1979, p. 131 e.v. Zie ook Benson 2000, nr. 7500-8.
168 Zie Loonstra 1993. p. 16-17 en Loonstra 1998. p. 38-39.
169    Farber 1980. p. 683 e.v. Het gevaar dat partijen bewust extreme standpunten gaan innemen. zal

zich echter niet heel snel realiseren op het letselschadeterrein. gezien de houding van partijen ten
opzichte van risico.

170     Burgess & Marbarger  1993,  p.  548  e.v. vonden aanwijzingen voor dergelijke verschillen  met
betrekking tot final offer arbitrage bij salarisgeschillen in het major league baseball.
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volledig schriftelijkofvia elektronische communicatiemiddelen plaatshebben.
171

De beslissingskosten zullen dan zeker laag liggen.

7 Overige ADR-methoden

7./ Inleiding

Mediation, arbitrage en final offer arbitrage zijn de ADR-methoden met de ruimste
toepassingsmogelijkheden op het terrein van de letselschadeafwikkeling.'72 Deze
krijgen in dit hoofdstuk daarom de meeste aandacht.  In deze paragraaf behandel
ik kort enkele andere, minder bekende ADR-procedures. Deze ADR-methoden
zouden wellicht voor specifieke categorieen schadegevallen of specifieke
onderhandelingsproblemen een oplossing kunnen bieden.

Tevens ga ik summier in op een aantal ADR-methoden die'slechts' varianten
zijn op mediation en (final offer) arbitrage. Deze methoden kunnen ingezet worden
wanneer daar gezien de voorkeur van partijen en/ofhet verloop van de afwikkeling
in het individuele geval behoefte aan bestaat.

7.1 Overdracht dossier naar hoger niveau binnen organisaties

Het Franse systeem van afdoening van regresvorderingen kent een eenvoudige
en goedkope geschiloplossingsprocedure waarbij geschillen tussen schadebehande-
laars van regresnemende en regresgevende instanties op een steeds hoger niveau
binnen de respectievelijke organisaties worden afgedaan. 173 Indien de schadebehan-
delaars er zelf niet uitkomen binnen een bepaalde periode, wordt het dossier aan
beide kanten overgedragen aan hun leidinggevende. Indien deze er ook binnen
een dergelijke periode niet uitkomen, gaat het dossier aan beide zijden naar een
tevoren aangewezen directielid. Wanneer men er ook op een hoger niveau binnen
de organisatie niet uitkomt, kan het geschil nog aan de'commission de conciliation'
voorgelegd worden. Deze commissie geeft dan een bindende beslissing in de zaak.

Een dergelijk systeem zou ook bij de afwikkeling van letselschadeclaims
gehanteerd kunnen worden, zeker wanneer een aansprakelijkheidsverzekeraar
en een rechtsbijstandsverzekeraar tegenover elkaar staan. Een soortgelijk
geschilbeslechtingssysteem wordt thans in Nederland veel gebruikt bij instellingen
die belast zijn met de uitvoering van de sociale zekerheidswetten en blijkt daar
goed te werken. Het geeft een behoorlijke prikkel aan de claimbehandelaar om

171 Zie nader paragraaf 8.

172     Vergelijk ook de opmerkingen van  De Witt  Wijnen 2000,  p.  5 I  over de toepassing  van  de
verschillende ADR-vormen in de praktijk.

173 De Haas & Hartlief 1996, p. 99, Barendrecht  1996b, p.  152 en Barendrecht & Weterings 200Ob,

p.  17 en 33-35.
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een zaak niet (te veel) te laten escaleren als men weet dat in zo'n geval de zaak
naar een hogere in hierarchie gaat.

Met betrekking tot de overdracht naar een hogere in de organisatie kan wel
een mogelijk knelpunt zijn dat bevoegdheden in organisaties niet gelijk zijn. 174

Staat de hogere functionaris bij de ene organisatie wel op hetzelfde niveau als
de hogere functionaris bij de andere organisatie ondanks dezelfde ofvergelijkbare
functie-omschrijving? Ook kan er bij belangenbehartigers die slachtoffers bijstaan,
zoals bijvoorbeeld advocaten, een hierarchische lijn binnen de organisatie
(grotendeels) afwezig zijn. In dat geval zal overdracht een collega van gelijk dan
wel vergelijkbaar niveau plaats dienen te vinden. Wanneer de schadebehandelaar

de enige is binnen de organisatie die zich met de afdoening van letselschadeclaims

bezig houdt, ofer sprake is van een eenmanskantoor, zal deze conflictoplossings-
methode niet bruikbaar zijn.

Deze methode is eenvoudig en de extra beslissingskosten zullen laag zijn.
Louter wanneer een frisse kijk op hoger niveau ook niet tot een vergelijk leidt
en de zaak bindend beslist moet worden, zullen er beslissingskosten ontstaan.

7.3 Mediation met een aanbeveling

Een variant op gewone mediation is mediation met een aanbeveling:75 De partijen

spreken dan met de mediator af dat wanneer blijkt dat zij, onder zijn begeleiding,
niet zel ftot een schikking weten te komen, hij een aanbeveling doet hoe het geschil
zijns inziens opgelost zou moeten worden. 176 Dit kan de kans op het bereiken van

overeenstemming vergroten. Partijen zullen nu geneigd zijn meer rondom de
beslissing van deze onafhankelijke en neutrale derde te gaan onderhandelen.

7.4 Mediation-arbitrage ('med-arb')

Zoals de naam 'med-arb' al impliceert, combineert deze methode elementen van
mediation en arbitrage. 177 Bij deze hybride procedure beginnen de partijen met
mediation. 178 Wanneer onder de leiding van de mediator echter (binnen een
vastgesteld tijdsbestek) geen schikking wordt bereikt met betrekking tot bepaalde

174 In Frankrijk heeft men dit probleem opgelost door expliciet personen aan te wijzen en dat ook
algemeen bekend te maken.

175    Zie ook paragraaf 4.2 (eind)
176 Dit betekent wei dat de mediator over expertise en deskundigheid met betrekking tot letselschade

dient te beschikken.
177 Deze combinatie van mediation en arbitrage wordt vrij geregeld gebruikt in de Angelsaksische landen.

Zie over 'med-arb' Henry 1988, met name p. 389 e.v., Hill 1997. p. 105 e.v. en Brewer & Mills
1999. p. 32-38. Zie ook Huls & Kleiboer 1997, p. 34, Jacobs 1998, p. 232-235, Wackie Eysten
1999. p. 87 en Schonewille 2001. p. 326.

178 Het verschil met 'pure' arbitrage is derhalve dat partijen meer controle hebben over hun conflict.
In de mediation fase hebben zij zel f de gelegenheid om het vinden van een vergelijk te beproeven.
Zie Brewer & Mills 1999. p. 34.
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of alle onderwerpen, wordt overgegaan tot de tweede fase. De mediator treedt
dan op als een (final offer) arbiter en geeft een bindende beslissing.
Het voordeel van med-arb is dat het de garantie geeft dat erhoe dan ook een einde
komt aan het geschil. 0 f partijen lossen het probleem zelf op. 6f de arbiter velt
in geval van een impasse een oordeel. Bovendien prikkelt de latente mogelijkheid
van arbitrage partijen om zelfte proberen tijdens de mediation fase tot een vergelijk
te komen. 11' Het geeft de mediator ook meer gewicht om onwillende partijen te
overtuigen concessies te doen en/of met integratieve oplossingen te komen. Een
ander voordeel is dat de overgangskosten bij mislukken van mediation beperkt
zijn. Aangezien de arbiter dezelfde persoon is, hoeft deze zich niet meer in de
zaak in te werken en kunnen presentaties van de feiten, standpunten en argumenten
door partijen achterwege blijven.

Het nadeel van med-arb is wel dat de arbiter bevooroordeeld kan zijn. Hij
beschikt mogelijk vanuit de caucus-sessies tijdens de mediation fase over
vertrouwelijke informatie:80 Daardoor kan ook de bereidheid van partijen afnemen
om zich open op te stellen tijdens de mediation fase en informatie te delen met
de mediator. Ook kan de wetenschap dat hij bij geen overeenstemming als arbiter
dient te gaan optreden, de mediator wellicht minder prikkelen om met dezelfde
energie als gewoonlijk de mediation procedure te leiden.

Deze potentiele nadelen kunnen ondervangen worden door een andere persoon
als arbiter te laten optreden, maar dat heeft weer extra kosten en tijdsbesteding
als gevolg. 181 Bovendien komt uit onderzoek naar voren dat partijen minder actief
en creatief zijn tijdens de mediation fase wanneer verschillende personen als
mediator en arbiter optreden. Verder blijken in de praktijk de negatieve

182

ervaringen met het optreden van dezelfde persoon als arbiter mee te vallen. 183

Deze factoren maken med-arb met name, doch zeker niet alleen, aantrekkelijk
voor de kleinere en middelzware letselschadegevallen. 184 Partijen houden in eerste
instantie zelf de controle over het oplossen van hun onderhandelingsprobleem
en tegelijkertijd hebben zij de garantie dat het con flict op een relatief goedkope

179 Het grote verschil met gewone mediation is dat partijen niet naar goeddunken van de onderhande-
lingstafel kunnen weglopen. Wanneer mediation niet slaagt. moeten zij doorgaan met bindende
arbitrage. Uit onderzoek blijkt dat partijen bij med-arb en ook arb-med harder werken, creatiever
zijn in het vinden van oplossingen en zich coOperatiever opstellen tijdens de mediation fase dan
bij traditionele mediation. zie Zie ook Pruitt 1987, p. 60-61 en Pruitt e.a. 1989, p. 308.

180 Wackie Eysten 1999. p. 87-88 en De Witt Wijnen 2000. p. 53.
181 Bartel 1991. p. 666.
182 Zie Pruitt 1987. p. 60-61. Volgens het onderzoek van Pruitt stellen partijen zich bij med-arb (zel fde

persoon) ook cooperatiever en creatiever op dan bij gewone mediation.
183 De Witt Wijnen 2000, p. 54.
184    Naar mijn mening is deze variant aantrekkelijk in bijna alle zaken waarin gewone'mediation een

optie is. Louter in gevallen meteen aanzienlijk belang zal het ethische dilemmadat dezelfde persoon
als mediator en arbiter optreedt echt een obstakel kunnen gaan vormen. Maar in dergelijke zaken
rechtvaardigt de waarde van het geschil ook eerder de extra kosten van een afzonderlijke mediator
en arbiter.
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en snelle wijze definitiefwordt beeindigd wanneer de mediation fase niet succesvol
is.

185

7.5 Arbitrage-mediation  ('arb-med')

Overigens kan ook de omgekeerde combinatie, 'arb-med', gehanteerd worden. 186

Partijen starten met een arbitrale procedure. Nadat partijen hun standpunten en
argumenten hebben gepresenteerd, komt de arbiter tot een beslissing maar houdt
die nog achter. De arbitrage procedure wordt vervolgens opgeschort om te bezien
ofpartijen het via mediation niet onderling eens kunnen worden.187 Partijen zijn
nu redelijk bekend met ieders sterke en zwakke punten, hetgeen een positieve
invloed op de onderhandelingen kan hebben (realistischere verwachtingen). Ook
weten zij  dat dit hun laatste kans is om zel f nog via mediation tot een schikking
te komen, wat cooperatief gedrag aanmoedigt.

De onderwerpen waarover in de mediation fase door partijen overeenstemming
wordt bereikt, worden vastgelegd in het arbitraal vonnis. Het voordeel van deze
inbedding van mediation in een arbitrage procedure is de verbindende kracht van
het vonnis. Voor geschillen met een groot financieel belang kan het daarom
aantrekkelijk zijn om deze combinatie te kiezen. Metbetrekking tot de onderwerpen
waarover de partijen tijdens de mediation-fase geen overeenstemming hebben
weten te bereiken, maakt de arbiter alsnog zijn eigen, bindende oordeel bekend.
Dit heeft als voordeel dat er een grote druk op partijen staat om zelf tot een
schikking te komen:88 Uit een aantal Amerikaanse studies lijkt te volgen dat er
vaker wordt geschikt in de mediation fase van arb-med dan van med-arb.189 Het
bij med-arb aanwezige dilemma met betrekking tot vertrouwelijke informatie
bestaat hier niet, aangezien de arbitrale beslissing reeds is genomen op het moment
dat mediation start.

Deze procedure zal vaak wel meer tijdsconsumerend en dus duurder zijn
dan med-arb aangezien er altijd twee fasen zijn.'90 Bovendien zou de toon die in
een arbitrage procedure wordt gezet (win-verlies) alsook de dwang van een
eventuele arbitrale beslissing, het lastiger kunnen maken voor partijen om tijdens
de mediation fase tot een schikking te komen.

Desondanks lijkt mij arb-med een veelbelovende ADR procedure voor met
name de lastigere en omvangrijkere letselschadegevallen waarin partijen geneigd
zijn om voor gewone arbitrage of de overheidsrechter te kiezen. Het is dan een

185    Brewer & Mills 1999. p. 34.
186 Zie hierover Ross & Conlon 2000, p. 416-427.
187 De arbiter treedt dan als mediator op.

188    Pruitt e.a. 1989, p. 308.
189 Zie bijvoorbeeld Conlon. Moon & Ng 2002. p. 978 e.v.
190     Ofschoon dat voor de hand lijkt te liggen, bevestigt onderzoek dit niet. Zie Conlon. Moon & Ng

2002, p. 978 e.v.
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veilige procedure waarbij partijen voor de keuze worden geplaatst om 6f de
uitkomst van hun geschil onder controle te houden en (serieus) te proberen een
probleem op te lossen, 6f gebonden te worden door de onbekende beslissing van

de deskundige en neutrale arbiter. Zo zouden partijen kunnen besluiten om de
aansprakelijkheidsvraag (meteen) via arbitrage op te lossen en over de schadever-
goeding (eerst) te'mediaten'. Deze procedure houdt dan nog steeds de mogelijkhe-
den open om creatieve en integratieve uitkomsten met betrekking tot de
schadevergoeding te bereiken aan de hand van mediation, terwijl er wel de garantie
is dat het geschil uiteindelijk wordt beeindigd.

7.6 Niet-bindende arbitrage

Adviserende arbitrage verloopt op dezelfde wijze als 'gewone' bindende arbitrage
(paragraaf 5). Het verschil is dat partijen in de arbitrage overeenkomst vastleggen
dat zij niet doorde arbitrale beslissing gebonden zullen worden.1" Als de beslissing
van de arbiter voor beide partijen acceptabel is, stemmen zij er mee in. Wanneer
66n van de partijen de beslissing niet accepteert, gaan partijen verder met hun
onderhandelingen en gebruiken zij de uitspraak van de arbiter als additionele
informatie. Zij beschikken dan over een realistische inschatting van de waarde
van de schadeclaim. Deze methode kan gebruikt worden wanneer de partijen de
mening van een onafhankelijke persoon willen, die gebaseerd is op een afweging
van de argumenten van beide partijen, maar niet het risico van een nadelige
beslissing willen lopen.

Deze ADR-procedure kan een optie vormen wanneer de schikkingsonderhan-
delingen tussen partijen over een zuiver distributiefonderwerp niet echt vastzitten,
het coOrdinatieprobleem met name de inschatting van proceskansen en dus
onderhandelingsposities betreft, en zij verwachten met de aanbeveling van de
arbiter er zelfuit te kunnen komen.192 De kosten van deze procedure zullen relatief
laag kunnen zijn. Er zal dikwijls volstaan kunnen worden met een volledig
schriftelijke behandeling dan wel hoogstens 66n bijeenkomst van partijen en arbiter.

191 Arnold 1996, p. 74-75 en Jacobs 1998, p. 210.
192      Als ook. ofmet name, andere coordinatieproblemeneen rol spelen, zoals een slechte schaderegelings-

sfeer. zal beter voor mediation met een aanbeveling gekozen kunnen worden.
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77 Mini-trial

Mini-trial heeft eveneens gelijkenissen met zowel arbitrage als mediation:93 Er
is sprake van een informele en flexibele maar wel in zekere mate gereglementeerde
onderhandelingsprocedure. '94 De grondregels van de procedure zijn opgenomen
het mini-trial reglement.'95 (Belangenbehartigers van) beide partijen krijgen de
kans om binnen strikte tijdslimieten hun perspectief op de zaak te presenteren
aan een neutrale adviseur. Behalve dat de adviseur de bevoegdheid heeft om de
spreektijd van de partijen te beperken, kan hij ook de zitting schorsen voor
(individueel) overleg.'96 Na de presentaties trachten partijen zel ftot een oplossing
te  komen:97 De adviseur functioneert in principe louter als procesbegeleider.
Afgesproken kan echter worden om de procedure te laten overgaan in arbitrage
wanneer dat nodig mocht blijken te zijn.

Deze methode wordt in Nederland al enige tijd, sinds 1989, gebruikt om IT-
geschillen op te lossen. Het succespercentage van bij de Stichting Geschillenoplos-
sing Automatisering uitgevoerde minitrials ligt op circa 80%. De doorlooptijd
van deze ADR-methode bedraagt gemiddeld 2-3 maanden, maar kan volgens de
ervaringen in de automatiseringssector veel korter zijn als alle betrokkenen
meewerken. De kosten van geschilbehandeling liggen gemiddeld tussen de 1.000
en 1.500 euro. 198

Mini-trial kan een optie vormen in zaken waarin partijen enerzijds een wat
meer formele en gestructureerde behandeling dan bij gewone mediation (en med-
arb) willen, en zij anderzijds de inflexibiliteit van een civiele procedure willen
vermijden en zelf de controle over het proces en de uitkomst willen houden.

7.8 Feitenonderzoek ('fact finding')

Wanneer de schikkingsonderhandelingen tussen partijen een impasse bereiken
vanwege afwijkende visies op bepaalde feiten en/of de interpretatie daarvan,

193     Zie over deze ADR-procedure, die ook weI bekend staat onder de naam minitrage, Arnold, Leach
& Evans 1988, p. 34-36. Calvert 1991, met name p. 120 e.v. en Fox 1993. p. 36-41. Zie ook Van
den Berg 1995, p. 664-671, Beekhuis 1995, p. 66 e.v., Borking 1997. Huls & Kleiboer 1997, p.
34-35 en Schonewille 2001. p. 326-327. Eigenlijk is mini-trial een verkeerde benaming omdat het
zeer weinig overeenkomsten met een rechterlijke procedure (trial') heeft, maar in feite een
gestructureerde vorm van mediation is.

194 De procedure is formeler dan bij gewone mediation. maar informeler dan bij arbitrage.
195 Zie http://www.sgoa.org/werking/minitrial/index.htm.
196   Zie de informatie op de website van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) over minitrage:

http://www.nai-nl.org/minitrage4f.html.
197 Van Manen 1995, p. 1503-1504 en Jacobs 1998. p. 229.
198 Dit geeft de SGOA op haar website op. Zie ook Siijk 1996. Dit is exclusief de kosten van een

belangenbehartiger. Vanwege het meergereglementeerde karakter ten opzichte van gewone mediation
enerzijds en het meer flexibele en informele karakter ten opzichte van arbitrage of de procedure
voor de overheidsrechter anderzijds. zal belangenbehartiging vaak niet nodig zijn. De ervaringen
in de automatiseringssector bevestigen dit.
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kunnen zij een onafhankelijke feitenonderzoeker ('fact finder'), verzoeken om
de kwestie te onderzoeken.'" Deze functioneert als substituut voor afzonderlijke
partij-deskundigen. De feitenonderzoeker, doorgaans een deskundige op het terrein
van het geschil, presenteert daarna zijn bevindingen met betrekking tot de feiten
en geeft een aanbevelingen voor een oplossing.

Vaak zijn tegengestelde percepties en standpunten van partijen gebaseerd
op een gebrek aan informatie of een verkeerde interpretatie van informatie.2" De
informatie van de deskundige kan dan de partijen aanzetten tot een reeler

perspectiefop de zaak. Een impasse bij de schaderegeling met betrekking tot een
technisch ofjuridisch onderwerp kan soms slechts doorbroken worden wanneer
iedere partij inziet dat sommige van de feiten, omstandigheden en veronderstelling-
en waarop hij zijn conclusies baseert nietjuist (zouden kunnen) zijn. Een neutrale

expert kan bijvoorbeeld ingezet worden voor een onderzoek naar de feitelijke
toedracht van het ongeval, de mate van invaliditeit, de mate van arbeidsongeschikt-
heid, de medische causaliteit en bepaling van de schade.

Deze methode wordt al geregeld gebruikt in de letselschadepraktijk, maar
zou vaker in een (veel) vroegtijdiger stadium aangewend kunnen worden, dat wil
zeggen voordat de partijen al hevige discussies hebben. Het zou bijvoorbeeld
meteen in het begin van de schaderegeling al ingezet kunnen worden (b.v. een
gezamenlijke medisch adviseur).

7.9 Neutrale  evalitatie  ('early neutral  evaluation')

Neutrale evaluatie is een hybride proces tussen niet-bindende arbitrage en
mediation.20' Het doel is om in een vroegtijdige fase de inschattingen van de

partijen met betrekking tot de waarde van het geschil dichter bij elkaar te brengen
en aldus en schikking waarschijnlijker te maken.

Een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een ervaren letselschadejurist, helpt
de partijen om de feiten en hoofdonderwerpen vast te stellen alsook om de
gemeenschappelijkheden te identificeren. Voorts ondersteunt hij partijen bij het
inschatten van hun sterke en zwakke punten en helpt hij partijen om de zaak te
begrijpen vanuit het perspectiefvan de ander. Uiteindelijk doet de conflictoplosser
ook niet-bindende aanbevelingen en geeft hij zijn inschatting van de waarschijnlijke
uitkomst van een rechterlijke procedure weer. Deze realiteitscontrole voor de
standpunten van partijen zal vaak tot een schikking leiden of ten minste tot
productievere onderhandelingen.

199 Vergelijk Jacobs 1998. p. 201-202.
200      Rome 200 L p. 8-15.
201 'Early neutral evaluation' is in de Verenigde Staten ontwikkeld om de aanzienlijke kosten van

discovery in te perken. Zie hierover Brazil e.a. 1986, p. 279, Levine 1989, p. 1 e.v. en Kakalik e.a.
1996.
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Het is een korte, eenvoudige en goedkope procedure die vaak hoogstens een
aantal uren in beslag zal nemen.202 Het voordeel is dat partijen de geschilbehande-
laar erookbij kunnen roepen voor een bepaald onderwerp. De overige onderwerpen
doen zij dan zelf af.

7.10 Conclusie

Overdracht van het schadedossier naar een hogere organisatie is een eenvoudige
geschiloplossingsmethode met ruime toepassingsmogelijkheden. Ook med-arb
en arb-med dicht ik grote kansen op het letselschadeterrein toe. Eigenlijk is hier
gewoon sprake van mediation maar dan met de hefboomwerking van een potentiele
arbitrale uitspraak. Zolang de andere procedure niet in werking wordt gezet, zijn
er ook geen extra beslissingskosten. Wanneer dat wel gebeurt, zijn de kosten van
meerwerk beperkt. Feitenonderzoek ('fact finding') is een procedure waarmee
in de letselschadepraktijk al wordt gewerkt, maar die vaker en eerder gehanteerd
zou kunnen worden. Het kan beslissingskosten besparen die gepaard gaan met
het inschakelen van partij-deskundigen (b.v. twee medisch adviseurs).

Niet-bindende arbitrage, mediation met een aanbeveling, en neutrale evaluatie
('early neutral evaluation') komen als vrij beperkt, althans beperkter, bruikbaar
op het letselschadeterrein voor. Zij hebben een specifiek toepassingsgebied: het
bijeenbrengen van afwijkende inschattingen van partijen.

8 Online Dispute Resolution (ODR)

8.1 Voordelen ODR: een zeer e#iciente behandeling van
(kleine)schadeclaims

Veel van de hiervoor besproken methoden van alternatieve geschilbehandeling
zouden ook 'online', via het internet, kunnen plaatsvinden.203 Het nadeel van de
meeste geschiloplossingsmethoden is dat zij 'offline' al snel te duur en/of te
tijdconsumerend zijn voor de behandeling van schadeclaims met een (heel) beperkte
financiele waarde. Online Dispute Resolution (ODR) zou voor dergelijke
letselschadegevallen een sneller en kostenefficienter alternatief kunnen vormen,
terwijl het vaak wel dezelfde voordelen heeft als de 'offline' ADR versie. 204

Dergelijke schadegevallen hebben momenteel eigenlijk geen forum, en zouden
dat ook niet hebben ook bij meer aanbod en gebruik van ADR op het letselschad-

202    Kakalik e.a. 1996. p. 244-247.
203 Zie uitgebreid over ODR: Katsh & Rifkin 2001 en Teitz 2001, p. 985-1016. Zie ook Van den Heuvel

2001, p. 66-72. Lodder 2001, p. 232-239 en De Roo 2002, p. 587-591. Zie voorts http://www.e-
mediation.nl.

204   Cona 1997, p. 991-992.
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eterrein. ODR zou tevens gebruikt kunnen worden in gevallen waarin weliswaar
sprake is van een behoorlijk belang, maar waarbij het conflict tussen partijen
beperkt is.

0DR kan voorzien in goedkope en snelle geschilbehandeling doordat geen
fysieke aanwezigheid van de partijen en de geschiloplosser vereist is.205 Daarmee
worden de tijd en kosten die gemoeid zijn met reizen en de kosten van het afhuren
van een zaal bespaard.  Ook zijn de kosten van rechtsbijstand lager of afwezig en
zijn er geen moeilijkheden met het tijdschema voor de bijeenkomsten.206 Tevens
is ODR handig omdat partijen vaak kunnen participeren en antwoorden op het
moment dat zij daar tijd en gelegenheid voor hebben. 207

De kosten van de online geschiloplosser zijn vaak redelijk.208 Zo ligt de kosten
van een Amerikaanse online mediator (Onlinemediators.com) bijvoorbeeld bij
zaken met een belang tot 10.000 dollar op 50 dollarper uur per partij.209 Veel zaken
zouden binnen twee uur opgelost worden en het succespercentage zou op 90 %
liggen.210

0DR lijkt met name bij conventionele en final-offer arbitrage goed mogelijk
te zijn. Via e-mail, discussiesruimtes op het internet, 'online chatten', video
conferenties of een computerprogramma kan de dialoog op een hoorzitting
vervangen worden.211 De standpunten, argumenten en beslissing worden dan
elektronisch uitgewisseld in plaats van schriftelijk of mondeling. 212

Ook kunnen de schikkingsonderhandelingen over de schadevergoeding
rechtstreeks (dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een externe, online
geschilbehandelaar) met de ondersteuning van een computerprogramma gevoerd
worden: online onderhandelen.213 Erzijn al interessante internet-sites die dergelijke
mogelijkheden aanbieden.214 Daarbij is sprake van een volledig interactief, blind
biedproces. Partijen doen vertrouwelijke schikkingsvoorstellen tijdens dit
onderhandelingsproces, zodat strategisch gedrag (overvragen en onderbieden)
teneinde de weerstandspunten geheim te houden niet meer nodig is en partijen
aangemoedigd worden om realistische voorstellen te doen. Een schikkingsvoorstel
wordt niet onthuld tijdens het onderhandelingsproces, maar het computerprogram-

205    Zie Lide 1996, p. 220 en 222.
206    Victorio 2001, p. 290,
207 Cona  1997. p. 991.

208   Beal 2000, p. 739.
209    De Roo 2002, p. 590.
210     Borking 2001, p, 240-244 verwijst naardeze claims van het bedrij fvan Colin Rule (=MIRC Online

Mediators. te vinden op mediate.com).
211 Carrington 2000, p. 669 e.v. en Perritt 2000. p. 677-683 en 684 e.v. In de praktuk zijn er echter

nog niet veel (succesvolle) ervaringen opgedaan met online arbitrage. zie Victorio 2001. p. 283-284.
212     Zie Hill  1999, p. 199-208 over de juridische toelaatbaarheid daarvan.
213 Schonewille 2001. p. 329. Zie ook Thiessen & McMahon 2000, p. 643-667.
214 Zoals http://www.settleonline.com. http://settlementnow.com, http://cybersettle.com en

http://clicknsettle.com. Zie hierover Victorio 2001, p 287-289.
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ma geeft na een bepaald aantal ronden aan of er al dan niet sprake is van een
overlap tussen de schikkingsvoorstellen.

Mediation is wellicht online ook goed mogelijk, ondanks dat de kracht van
mediation voor een groot deel zit in persoonlijke,

' face-to-face' communicatie. 215

8.2 Nadelen ODR: lagere kwaliteit geschilbehandeling?

In principe verlopen ODR procedures sneller en goedkoper dan hun offline ADR-
varianten, maar hoe staat de met de kwaliteit? In principe zal de fysieke scheiding
tussen de partijen en de geschiloplosser nadelig zijn.216 Dit geldt zeker voor de
ADR methoden die zich niet richten op het doorhakken van knopen, zoals
mediation. Bij mediation draait het juist om het herstellen en verbeteren van de
communicatie en vertrouwen tussen partijen. Bij ODR is echter de communicatie

afstandelijker, waardoorhet moeilijk is voor de geschiloplosser om een constructie-
ve, informele en prettige sfeer te creeren.217 Ook is het lastiger voor een online
geschiloplosser om ervoor te zorgen dat partijen zich actief opstellen bij het
proces.218 Bij ODR kan men zich immers gemakkelijker verschuilen en terugtrek-

ken, wat betekent dat partijen in het algemeen minder geneigd zullen zijn om
cooperatief gedrag te vertonen. 219

De afwezigheid van een fysieke relatie kan echter in sommige gevallen,
bijvoorbeeld wanneer de relatie en communicatie tussen de partijen een belangrijk
coordinatieprobleem vormt, ook als voordeel hebben dat effectiever wordt

gecommuniceerd. De computer zorgt voor een emotionele afstand tussen partijen
waardoor de afdoening van de schadeclaim minder confronterend wordt.220 Dit

geeft partijen de gelegenheid zich meer op de inhoud van het geschil te concentre-
ren in plaats van op hun gevoelens jegens de ander.221 Tevens brengt de fysieke

afwezigheid van partijen mee dat een ongelijke machtsbalans minder invloed heeft.
Er is minder gelegenheid om een andere partij te domineren ofte intimideren en
het zal de geschilbehandelaar ook eerder opvallen.

215    Beal 2000. p. 735 e.v. en Katsh, Riskin & Gaitenby 2000, p. 705 e.v. Zie over online mediation
mogelijkheden zoals htttp://www.onlinemediators.com: Victorio 2001, p. 284-287. Zie ook De
Roo 2000, p. 59 e.v. en Schonewille 2001, p. 329. De mediator kan bijvoorbeeld de partijen
gezamenlijk 'ontmoeten' in den chatroom en/ofmet partijen afzonderlijk een sessie houden in aparte
chatrooms (caucus). Ook kan aan de hand van webcams een internet videoconferentie worden
gehouden en zo de behoefte worden ondervangen om elkaar in een fysiek ruimte te treffen.

216 Zie Victorio 2001, p. 292-294.
217 Vergelijk Yamshon 1994, p. 33.
218 Vergelijk Yamshon 1994, p. 33- 34, Katsh, Rifkin & Gaitenby 2000, p. 714 en Stulberg 2000, p.

641.

219 Eisen 1998. p. 1329.

220   Zie De Roo 2002, p. 111.
221 Granat 1996, p. 5-6.
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Naast eventuele nadelen met betrekking tot de opstelling van partijen in een
procedure, kunnen er ook andere nadelen aan ODR verbonden zijn. De technologi-
sche ontwikkelingen bieden de mogelijkheid voor een snelle en goedkope
conflictbehandeling, maar het is de vraag ofde kwaliteit van de geschilbehandelaar
en de kwaliteit van de procedure wel altijd voldoende zullen zijn. In dat kader
zijn expertise, vertrouwen en gebruiksvriendelijkheid belangrijke factoren.222

De verlener van ADR-diensten dient onafhankelijk en onpartijdig te zijn.
Dat geldt online nog sterker gezien de fysieke afwezigheid van de geschilbehande-
laar. Omdat deze zich achter zijn computer kan verschuilen, kan iedereen zich
wet voor een goede geschiloplosser uitgeven.223 De online geschiloplosser dient
ook een opleiding genoten te hebben, ervaring te hebben met online en offline
ADR en te beschikken over een goede reputatie om ODR betrouwbaar te doen
zijn. De letselschadepraktijk zou ook bij ODR, net als bij ADR, zorg kunnen dragen
voor de kwaliteit van de geschiloplossers via een lijst van erkende online
geschiloplossers.224 Ook zouden eisen gesteld kunnen worden door de letselschade-
branche aan de transparantie van ODR, bijvoorbeeld door alleen dienstverleners
aan te bevelen en te gebruiken die de procedures voldoende openbaar te maken
op hun websites. Hetzelfde geldt voor de gebruiksvriendelijkheid van de procedure.

8.3 0DR lijkt toepassingsmogelijkheden te hebben op letselschadeterrein

Er kunnen dus nadelen aan ODR kleven.225 Gezien het belang van de zaken en
de kosten van ODR zal het toch zeker het proberen waard kunnen zijn in de
gevallen die zich daarvoor lenen: zaken met een beperkt belang waarin partijen
niet (heel) vlot tot een vergelijk kunnen komen. In dergelijke gevallen zal de prijs-
kwaliteitsverhouding vaak aantrekkelijk zijn. Met name distributieve geschillen
zullen naar mijn idee in aanmerking komen (online arbitrage en online onderhande-
len) en geschillen waarbij de relatie en communicatie tussen partijen het
belangrijkste onderhandelingsprobleem vormt (online mediation).

Overigens kan ook (snel) overgeschakeld worden van ODR op ADR bij
dezelfde geschiloplosser als blijkt dat ODR geen succes wordt. Een combinatie
van ODR en ADR is eveneens mogelijk. Dat zou ook voor zaken met een groter
belang interessant kunnen zijn. Minder belangrijke aspecten worden dan online,
via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen. afgehandeld terwij 1
de partijen en de geschiloplosser elkaar voor andere zaken wellij felijk ontmoeten.

222    Victorio 2001. p 295-298. Zie in dit kader ook De Roo 2002. p. 590.
223 Vergelijk Eisen 1998. p. 1330.
224 Zie paragraaf 3.2.
225 De Roo 2002 . p. 591 wijst er terecht op dat een groot aantal van de nadelen zich ook bij off-line

ADR voordoen.
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9            Implicaties voor het letselschadeterrein

9.1 Gebruik van ADR op het letselschadeterrein. Geen ontkomen aan?

In de inleiding van dit hoofdstuk gaf ik al aan dat nog maar weinig gebruik wordt

gemaakt van alternatieve geschiloplossing in de letselschadepraktijk. De
onderhavige studie kan hopelijk bijdragen aan het besef dat ADR de kwaliteit
van de afwikkeling van schadeclaims in veel gevallen kan verbeteren. Op dit
moment is dat inzicht zeker niet op ruime schaal aanwezig op het letselschadeter-
rein.

Belangenbehartigers en medewerkers van verzekeraars hebben over het algemeen
een vrije conservatieve kijk op zaken en zijn niet erg enthousiast om nieuwe
manieren om hun werk te doen te omhelzen. Ook bij ADR zal zich waarschijnlijk
de natuurlijke neiging voordoen om veranderingen te vrezen en tegen te houden.226

De spelers op het letselschadeterrein weten vaak nog vrij weinig van alternatieve

geschiloplossing en hebben er ook nauwelijks ervaring mee. Uit Engels onderzoek

komt ook apathie, onwetendheid en zelfs vijandigheid jegens ADR naar voren
als redenen waarom het niet op ruime schaal in de letselschadesector wordt
gehanteerd.227

Tevens zijn veel professioneel betrokkenen van mening dat er ook geen hele

dringende reden zijn om nieuwe processen te gaan gebruiken en te incorporeren.
Ofschoon er zeker kwaliteitsverbeteringen vallen te realiseren, verloopt het huidige
proces van schaderegeling volgens hen vrij redelijk.228 De afdoening van
letselschade stuit momenteel ook niet op echt zware kritiek, hoewel de roep om
een snellere, efficientere en effectievere afwikkeling vanuit de maatschappij, de

politiek, de wetenschap en de eigen beroepsgroep wel steeds luider wordt.
Mediation en andere wijzen van alternatieve geschiloplossing zouden echter

een geschikt middel kunnen zijn om schadeclaims aan te pakken die zich moeizaam

in der minne laten schikken. Bovendien lijkt het erop dat ADR steeds meer
onderdeel van het juridische landschap zal gaan uitmaken. Wij zien de eerste

voortekenen al duidelijk in andere landen (b.v. Verenigde Staten, Australie en

Engeland) en op andere rechtsterreinen (met name familie- en
ondernemingsrecht).129 In andere jurisdicties is de aanzet tot het gebruik van ADR

op het gebied van letselschade vooral gekomen van verzekeraars, die overtuigd
waren geraakt van de mogelijke voordelen. De verzekeraars zagen ADR als een

226    Zie in dit verband De Backer 2000, p. 93.
227     Uit het onderzoek van Genn 1998 blijkt dat slechts in 4% van de daarvoor in aanmerking komende

letselschadezaken ADR wordt toepast. Dit was met name te danken aan weerstand bij (belangenbehar-

tigers van) zowel gelaedeerden als laedens.
228 Dit bleek uit de interviews die ik heb gevoerd in het kader van mijn eerdere studie (Weterings 1999).
229    Zie ook Genn 1999, p. 17-19 en voorts Huls & Kleiboer 1997, p. 38 en De Witt Wijnen 2000, p.

43-47.
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activiteit die de totale kosten van behandeling van slepende schadegevallen
aanzienlijk kunnen verlagen, zeker wanneer de aansprakelijkheidsvraag eenvoudig
is.230 Zodra dat inzicht ook onder de Nederlandse verzekeraars ontstaat, zouden
de ontwikkelingen wel eens snel kunnen gaan.

231

Voorts lijken de overheid en de rechtswetenschap ADR steeds serieuzer te
gaan nemen, maar dan vaak vanuit het perspectief van het slachtoffer en de
maatschappij, wat de ontwikkelingen ook weer kan belinvloeden.132 Zo loopt er
thans een proefproject met het verwijzen van zaken door rechters naar mediators,
het Landelijk project Mediation Rechterlijke Macht, dat gefinancierd wordt door
het Ministerie van Justitie.233 In de juridische opleiding wordt ook steeds meer,
zij het nog steeds heel beperkt, plaats ingeruimd voor ADR.234 Ook in de
rechtsliteratuur is sprake van toenemende aandacht voor de mogelijkheden van
ADR.

Verder beginnen langzamerhand ook steeds meer advocaten geYnteresseerd
te raken in alternatieve geschiloplossing, ondanks dat zij nu juist degenen zijn
die een belangrijk deel van hun salaris verdienen aan procederen voor de rechter.
Zij kennen als ervaringsdeskundigen van zeer nabij de nadelen van procederen,
maar ook van moeizame onderhandelingen. Tevens zien zij (en ook andere
belangenbehartigers die geen advocaat zijn) dat in veel zaken de kosten de baten
overtreffen, waardoor het lastig wordt om hun werkelijke kosten te declareren
en/of clienten klagen over de omvang van hun declaratie. Voorts realiseren zij
zich dat het gebruik van alternatieve geschiloplossing in sommige zaken de beste
manier voor hen kan zijn om hun clienten te helpen en dat ADR wellicht een
nieuwe bron van inkomsten vormt.235 Clienten zullen naarmate zij bekender raken
met ADR ook steeds meer gaan vragen om de toepassingsmogelijkheden van
alternatieve geschiloplossing in hun geval.

9.2 ADR-beleid op het letselschadeterrein

ADR zal dus waarschijnlijk in de toekomst meer ge)nstitutionaliseerd raken en
de praktijkdeskundigen zullen uiteindelijk prikkels vanuit de wetgevende en
rechterlijke macht, de maatschappij en/ofclienten ontvangen om de wijze waarop
zij nu opereren daarop aan te passen en zich te informeren over de mogelijkheden

230 Zie Zdancewicz 1996, p. 1170 en 1173.
231 Dit is redelijk waarschijnlijk gezien de internationale structuur en verbanden van veel verzekerings-

maatschappijen, Vergelijk de opmerkingen van De Witt Wijnen 2000. p. 46 over de infiltratie van
mediation vanuit Amerikaanse bedrijven in internationale projecten waarbij ook Europese bedrijven
betrokken waren en de opmerkingen van Huls & Kleiboer  1997, p. 65 over het overwaaien van
mediation van Amerikaanse naar Europese (gelieerde) advocatenkantoren.

232    Huls & Kleiboer 1997. p. 66 en Bonenkamp e.a. 2001, p. 207-209.
233 Zie hierover Pel 2000. p. 25-40.
234      Jagtenberg 2000. p. 50-54. Zie ook Huls & Kkiboer 1997. p. 65 en Bonenkamp e.a. 2001. p. 261-263.
235    Zie ook Huls & Kieiboer 1997. p. 65.
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van ADR.236 Wij zitten echter nu nog in de fase van het 'leerproces'.237 Het verdient
daarom aanbeveling dat de professionals uit de letselschadepraktijk zich nu al
meer gaan verdiepen in en meer vertrouwd raken met ADR. 238

Het zou goed zijn wanneer de verschillende belangengroeperingen hun leden

(gezamenlijk georganiseerde) cursussen in onderhandelen en ADR zouden
aanbieden. Dit kan het bewustzijn vergroten van de reikwijdte en de voordelen
van ADR . Daardoor kan men de eigen organisatie (verzekeraar) ofclienten beter
adviseren omtrent de juiste vorm van alternatieve geschiloplossing voor het
concrete geval en tevens kan men de organisatie en clienten beter bijstaan in ADR

239
processen.

Tevens is het naar mijn idee gewenst dat de verschillende belangengroepen
specifiek beleid gaan ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van ADR in de
letselschadepraktijk.240 In het voorgaande hebben wij gezien dat de verschillende
ADR-procedures verschillende kenmerken hebben en dat niet 6dn methode in alle

gevallen het beste is. Op het niveau van de belangengroepen zouden selectiecriteria

vastgesteld kunnen worden aan de hand waarvan degenen die met ADR gaan
werken, kunnen nagaan of een concreet schadegeval geschikt is voor ADR, en
zo ja welke procedure.  In dat kader zou bijvoorbeeld een brochure samengesteld
kunnen worden met een beknopte beschrijving van de verschillende procedures,
de voor- en nadelen van elke procedure, de gemiddelde kosten, en de mogelijke
uitkomsten.24' Deze algemene in formatie over de verschillende ADR procedures
zou dan bij voorkeur gekoppeld worden aan criteria als de aard van het schadege-
val. de aard van het conflict, het onderscheid tussen aansprakelijkheidsvraag en

242

schadevergoedingsvraag als discussiepunt en het belang van de zaak.
Voorts verdient het aanbeveling dat de belangengroepen nauw betrokken

zijn bij de opleiding en aanwijzing van specifieke alternatieve geschiloplossers
voor het letselschadeterrein. Het verloop van een ADR-procedure hangt in243

belangrijke mate samen met de kwaliteit van de geschiloplosser. Zo zal elke
mediator wel als procesbegeleider een zekere waarde kunnen hebben bij het
faciliteren en structureren van de schikkingsonderhandelingen, maar of hij ook
iets extra's kan brengen zal afhangen van zijn kwaliteiten als conflictbehandelaar.
Ook heeft het toegevoegde waarde als een geschiloplosser deskundig is op het

236    Schmitz 1999. p. 29 e.v.
237 Vergelijk Van Troch 2000, p. 17.

238     Vergelijk Van Houtte 2000b. p.  12-13.
239 De Backer 2000. p. 96.
240 Zie in dit verband ook Tzankova & Weterings 2003. p. 82.

241 Daarin hoeven niet alle mogelijke vormen van alternatieve geschiloplossing (even uitgebreid) aan

bod te komen. Het zijn vooral mediation en (final offer)arbitrage die het meest algemeen in hun

gebruiksmogelijkheden zijn.
242 De brochure kan onder de professioneel betrokkenen verspreid worden. Daarnaast zou de informatie

eveneens op internet geplaatst kunnen worden. zodat ook gelaedeerden daar eenvoudig kennis van
kunnen nemen.

243 Tzankova & Weterings 2003. p. 82.
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letselschadeterrein. Het verdient daarom aanbeveling dat de letselschadebranche,
al dan niet in samenwerking met instituten als het NMI en NAI, aandacht heeft
voor de opleiding van geschilbehandelaars die op het letselschadeterrein gaan
optreden. Ook de selectie van een deskundige, onafhankelijke en onpartijdige
geschilbehandelaar in een concreet geval dient een aandachtspunt te zijn. In het
voorafgaande heb ik reeds meerdere malen erop gewezen dat een lijst met'erkende'
alternatieve geschiloplossers kan worden opgesteld.244 Een andere mogelijkheid
is dat in een concrete schaderegeling een geschilbehandelaar op verzoek van
partijen wordt aangewezen door het NPP, of/en het NMI/NAI.

244    Zie de paragrafen 3.2.5.3 en 8.2.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

1         Inleiding

Dit boek doet verslag van een onderzoek naar een efficientere en effectievere
afwikkeling van letselschadeclaims. In hoofdstuk 1 schreef ik dat het doel van
deze studie was na te gaan hoe er voor gezorgd kan worden dat besluitvorming
door de betrokken partijen over een letselschadegeval en de gevolgen daarvan
(aard, ernst en omvang van de aansprakelijkheid en de schade) sneller, goedkoper,
minder conflictueus en minder belastend verloopt. Uit de voorgaande hoofdstukken
komt naar voren dat naar mijn idee op drie fronten gewerkt zou kunnen/moeten
worden  aan een kwalitatief betere afdoening van letselschadeclaims:
•   Meer aandacht, op zowel dossierniveau als macroniveau, voor hoe de

schikkingsonderhandelingen tussen slachtoffers, verzekeraars en hun
respectievelijke belangenbehartigers efficienter en effectiever kunnen
verlopen dan wel gevoerd kunnen worden.

•         Het aanbrengen van meer structuur en organisatie in de buitengerechtelijke,
zo men wil preprocessuele, afdoening van letselschadeclaims door het
opstellen van goede en acceptabele normen. Materiele normen, procedurele
normen alsook een gedragscode met regels voor de communicatie tussen
partijen kunnen er voor zorgen voor dat de schikkingsonderhandelingen naar
aanleiding van een letselschadeclaim met minder problemen verlopen.

•          Het opzetten, aanbieden en gebruiken van adequate, snelle en op de behoeften
van de betrokken partijen aansluitende geschilbehandelingsmethoden, zodat
(hardnekkige) onderhandelingsproblemen tussen de schaderegelende partijen
vlot, efficient en effectief kunnen worden opgelost.

Kortom, de sleutelwoorden in deze studie zijn geweest onderhandelen, normering
en conflictbehandeling door derden. In de volgende paragrafen blik ik kort terug
op de voorgaande hoofdstukken. Ik vat samen wat hiervoor is beschreven. Daarbij
tracht ik tevens de belangrijkste conclusies en aanbevelingen weer te geven.

2           Kwaliteit van de letselschaderegeling

Dit boek opent met een inleidend hoofdstuk, waarin onder meer de achtergrond
voor deze studie, het belang, de probleemstelling, de onderzoeksvragen, de
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structuur van hetboek en de wijze van onderzoek aan de orde komen. In hoofdstuk
1 wordt aangegeven dat het doel van deze studie is na te gaan hoe de kwaliteit
van de letselschaderegeling verbeterd kan worden. Dit boek bouwt voort op mijn
eerdere, empirische studie uit 1999.' Hieruit kwam naar voren dat weliswaar veel
letselschadeclaims in der minne worden geschikt en slechts een klein percentage
(1-5%) bij de rechter terechtkomt, maar dat de preprocessuele afwikkeling van
letselschadeclaims dikwijls niet probleemloos verloopt. De letselschaderegeling
duurt vaak lang, gaat gepaard met hoge kosten en is frustrerend voor zowel het
slachtoffer als de professioneel betrokkenen. Bovendien geven veel auteurs en
praktijkdeskundigen aan dat vergelijkbare schadegevallen lang niet altijd tot
vergelijkbare (schikkings)resultaten leiden. Ook zou er vaak sprake zijn van
overcompensatie bij kleinere schadeclaims en ondercompensatie bij de omvangrij-
kere schadeclaims. De kwaliteit van de letselschaderegeling is derhalve thans niet
optimaal en bijgevolg worden ook de theoretische doelstellingen van het
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, zoals compensatie en preventie
van schade, niet optimaal in de praktijk gerealiseerd.

Bij het onderzoek naar hoe de kwaliteit van de afwikkeling van letselschade-
claims verbeterd kan worden, wordt uitgegaan van het perspectiefdat de kwaliteit
van de letselschaderegeling toeneemt wanneer de som van de beslissingskosten
en foutkosten afneemt. Beslissingskosten zijn alle kosten en lasten die gemoeid
gaan met het nemen van beslissingen door de rechter, en in de preprocessuele fase
door (de belangenbehartigers van) de benadeelde en de aansprakelijkheidsverzeke-
raar van de aangesproken partij, over de aard, ernst en omvang van de aansprake-
lijkheid en de schade. Bij de foutkosten gaat het om de kans op fouten bij het nemen
van deze beslissingen en de omvang van de gevolgen van deze fouten. In deze
studie focus ik mij vooral op hoe de beslissingskosten verlaagd kunnen worden,
doch de foutkosten spelen daarbij steeds een belangrijke rol (toetssteen).
Voorstellen tot vermindering van de beslissingskosten zijn louter acceptabel
wanneer daarmee ook de foutkosten afnemen, de foutkosten gelijk blijven of de
foutkosten ten minste in mindere mate toenemen.

Voorts wordt er bij het onderzoek naar hoe de beslissings- en foutkosten bij
de letselschaderegeling verlaagd kunnen worden, uitgegaan van de invalshoek
dat onderhandelen in de letselschadepraktijk de gebruikelijke wijze van behandeling
van conflicten over een letselschadeclaim vormt. De overgrote meerderheid van
de letselschadeclaims (95-99%) wordt immers buiten rechte geschikt. Met dit
gekozen perspectief('letselschaderegelen is onderhandelen') is de probleemstelling
in deze studie: door welke 'onderhandelingsstoornissen' worden de beslissings-
en foutkosten veroorzaakt en hoe kunnen die onderhandelingsproblemen zodanig
worden opgelost dat de kwaliteit van de letselschaderegeling toeneemt?

1        Weterings 1999.
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3          Letselschaderegelen is onderhandelen

Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de stand van de relevante kennis
en theorie over onderhandelen, voor zover relevant voor de letselschaderegeling.
De belangrijkste reden voor deze inleiding in de onderhandelingsliteratuur is dat
het mijns inziens van belang om eerst een goed begrip te krijgen van waarom
partijen onderhandelen, wat er eigenlijk gebeurt bij onderhandelingen en op welke
manieren onderhandelingen benaderd kunnen worden, voordat tot een behandeling
van de belangrijkste onderhandelingsproblemen en mogelijke oplossingen over
kan worden gegaan. Bovendien heeft onderhandelen in de letselschadepraktijk
nog niet veel aandacht heeft gekregen en lijken de onderhandelaars op het terrein
van de letselschaderegeling zich vaak niet goed bewust te zijn van de onderhande-
lingsmethoden en -technieken die zij gebruiken en/of de gevolgen daarvan voor
de schaderegeling.

Onderhandelen heeft, als methode om een conflict over een letselschadeclaim
te behandelen, vaak voordelen voor slachtoffers, verzekeraars en hun belangenbe-
hartigers ten opzichte van procederen. Zij zien vaak als voordelen: minder kosten,
minder risico's, snellere afhandeling, meer flexibiliteit, minder psychologische
lasten en meer betrokkenheid en zeggenschap. Echter, niet alleen voor de
conflicterende partijen heeft onderhandelen voordelen ten opzichte van procederen.
Voor de rechterlijke macht geldt dat schikkingen de werklast verminderen en
aandacht besteed kan worden aan werkelijk belangrijke zaken. Voor de overheid
heeft schikken als voordeel dat daarmee wordt bespaard op de kosten van
instandhouding van het rechterlijk apparaat. Ook bezien vanuit de doelstellingen
van het aansprakelijkheidsrecht, zoals compensatie en preventie van schade, heeft
procederen doorgaans slechts de voorkeur wanneer een vlotte en/of rechtvaardige
oplossing van het conflict buiten rechte niet mogelijk blijkt (= hoge beslissingskos-
ten en/of foutkosten).

Onderhandelen in eenjuridische context, ofwel schikken, is onderhandelen
met juristen in het midden en het rechtssysteem op de achtergrond. Dit houdt
enerzijds in dat rechtsregels, neergelegd in wet en jurisprudentie, het proces alsook
de inhoud van besluitvorming tussen partijen over het letselschadegeval beYnvloe-
den. Anderzijds betekent het dat de rechterlijke procedure het dreigend alternatief
is wanneer (de belangenbehartigers van) de gelaedeerde en de verzekeraar niet
via onderhandelen (ofeen andere conflictbehandelingsmethode) tot een oplossing
voor hun conflict kunnen komen. Gezien deze schaduw van het recht is onderhande-
len in principe ook een aanvaardbare geschilbehandelingsmethode. De uitkomst
dient te vallen binnen de beslissingsruimte die de juridische normen aan de rechter
en daarmee ook aan de onderhandelende partijen laten. Tevens kan iedere partij
beslissen om de ander tegen zijn wil in rechte te betrekken. Schikken is een
acceptabele methode voor afdoening van conflicten over letselschadegevallen
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zolang de beslissings- en foutkosten op een aanvaardbaar niveau liggen. Maar
ook wanneer dat het geval is, dient nog steeds naar zo laag mogelijke beslissings-
en kosten gestreefd te worden. Daarbij kunnen (rechts)normen een belangrijke

rol spelen.
De schaduw van het recht limiteert immers het aantal uitkomsten dat via

onderhandelen bereikt kan worden. Echter, vaak geven de rechtsnormen'slechts'
het kader voor de oplossing van het conflict over een letselschadegeval. Er is
dikwijls, in mindere dan weI meerdere mate, onzekerheid over de eventuele

beslissing van de rechter. Dit verschaft enerzijds ruimte aan de bij de schaderege-
ling betrokken partijen om naar een bevredigende oplossing te onderhandelen.

Daarbij geven ook de (andere) kosten en lasten van de civiele procedure
onderhandelingsruimte. Anderzijds leidt het dikwijls tot afwijkende schattingen
bij partijen ten aanzien van de waarschijnlijke uitkomst van een rechterlijke

procedure, wat hun opstelling bij de schikkingsonderhandelingen beYnvloedt.
Naarmate de onzekerheid met betrekking tot de eventuele beslissing van de rechter

groter wordt, neemt de kans op overeenstemming in der minne af, of althans het
bereiken van overeenstemming tegen lage beslissings- en foutkosten.

De mate van efficientie en effectiviteit van onderhandelen/schikken als

geschilbehandelingsmethode hangt dus voor een belangrijk deel af van de
aanwezige (rechts)normen. Daarnaast wordt het verloop (beslissingskosten) en
de afloop (foutkosten) van de letselschaderegeling in grote mate bepaald door
hoe de conflicterende partijen zich opstellen bij de schikkingsonderhandelingen.
Ten aanzien van de verschillende onderhandelingsactiviteiten (inhoud, macht,
sfeer, achterban en procedure) kunnen partijen kiezen voor (verschillende gradaties
van) competitie ofcooperatie. De literatuur over onderhandelen onderscheidt twee

strategieen waarmee juristen in het algemeen onderhandelingen (in de zin van
het geheel van onderhandelingsactiviteiten) benaderen: competitiefen probleem-
oplossend onderhandelen.

Van oudsher wordt in de rechtspraktijk de competitieve onderhandelingsbena-
dering veel aangewend. Daarbij heeft men een win-verlies perspectief. Een partij
tracht het eigen belang te maximaliseren en daartoe moet de ander zijn belang

opofferen. Bij de cooperatieve ofprobleemoplossende onderhandelingsbenadering
is de reactie op het belangenconflict anders. Een partij heeft niet alleen aandacht
voor het eigen belang, maar ook voor het belang van de ander. Men tracht niet
alleen het letsel in geld te vertalen, maar ook integratieve (niet-geldelijke)
oplossingen te zoeken die de belangen van beide partijen maximaliseren. Wanneer
dat niet mogelijk is, probeert men zodanig distributief te onderhandelen dat de

beslissings- en foutkosten voor beide partijen laag blij ven (win-win benadering).
Het in de letselschadepraktijk veel toegepaste conflictmodel van afwikkeling van
schadeclaims komt overeen met het competitieve onderhandelingsconcept en het
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harmoniemodel van schaderegelen houdt het midden tussen de competitieve en
de probleemoplossende onderhandelingsbenadering.

De verkenning in hoofdstuk 2 van het fenomeen onderhandelen en de
literatuur daaromtrent geeft reeds enig inzicht in welke richting verbetering van
de kwaliteit van de letselschaderegeling gezocht zou kunnen worden: enerzijds
het vergroten van de schaduw van het recht overde onderhandelingen en anderzijds
(het stimuleren van) het vaker hanteren door de betrokkenen van een probleem-
oplossende onderhandelingsbenadering.

4                 De belangrijkste onderhandelingsproblemen bij de letselschaderege-
ling

Na deze inleiding in de onderhandelingsliteratuur behandelt hoofdstuk 3 de acht
belangrijkste onderhandelingsproblemen die ervoor zorgen dat de preprocessuele
besluitvorming over letselschadegevallen niet altijd efficient verloopt en
rechtvaardige uitkomsten oplevert. Alvorens tot voorstellen tot verbetering van
de kwaliteitsverbetering kan worden overgaan, moeten eerst de meest voorkomende
en grootste onderhandelingsstoomissen worden benoemd. Daarbij is het tevens
van belang om de belangrijkste oorzaken van deze onderhandelingsproblemen
boven water te krijgen.

Op basis van literatuurstudie en mijn eerdere (empirische) onderzoek uit 1999
heb ik als de acht belangrijkste onderhandelingsproblemen benoemd:
• competitieve interactie;
• louter positioneel onderhandelen;
• uitsluitend distributief onderhandelen;
• asymmetrische verdeling van informatie;
• overmatig optimisme bij de partijen;
• moeizame communicatie;
• onevenwichtige machtsbalans;
• eigen, afwijkende belangen van een belangenbehartiger.

Deze onderhandelings- of coordinatieproblemen zorgen voor beslissings- en
foutkosten en reduceren de mogelijke voordelen van partijen bij een schikking.
Soms leiden zij zelfs tot het geheel afbreken van de onderhandelingen en het alsnog
voorleggen van de zaak aan de rechter.

Wanneer de schaderegelende partijen op dossierniveau en/ofde letselschade-
branche, de rechter, de wetgever en andere partijen op beleidsniveau streven naar
een meer efficiente en effectieve afdoening buiten rechte van conflicten over
letselschadegevallen, zullen zij zich bewust moeten zijn van deze onderhandelings-
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obstakels en moeten trachten deze zoveel mogelijk te vermijden dan wel zo goed
mogelijk daarmee om te gaan.

De hoofdstukken 4 tot en met 6 bouwen voort op dit hoofdstuk en geven
mogelijke oplossingen voor de besproken onderhandelingsstoornissen. In hoofdstuk
4 worden per onderhandelingsprobleem kort enige veelbelovende oplossingen
aangegeven. De hoofdstukken 5 en 6 gaan op twee concrete oplossingen
uitgebreider in: inhoudelijke en procedurele normering van de letselschaderegeling
respectievelijk geschiloplossing door derden. Deze twee onderwerpen kunnen
naar mijn idee de meeste besparingen in de beslissings- en foutkosten bij de
letselschadeafwikkeling opleveren.

5           Oplossingen voor de onderhandelingsproblemen

Hoofdstuk 4 gaat in op mogelijke oplossingen voor de onderhandelingsproblemen
bij de afdoening van letselschadegevallen. Uit de diagnose van de acht onderhande-
lingsproblemen in hoofdstuk 3 worden eerst de doelstellingen van mogelijke
oplossingen afgeleid. Deze doelstellingen zijn:
•      Een cooperatieve, probleemoplossende basishouding van partijen;
•     Focus op belangen,
•      Aandacht voor het integratieve onderhandelingspotentieel;
•         Voorkomen van een te optimistische kijk op de eigen onderhandelingspositie;

Een open en gezamenlijk proces van informatie-uitwisseling en -vergaring,
•     Een goede communicatie tussen partijen;
•       Een evenwichtigere machtsverhouding tussen partijen en het beperken van

gebruik van onderhandelingsmacht;
• Betere afstemming van de belangen van de belangenbehartiger, de client

en de wederpartij met betrekking tot de wijze van afdoening van de
schadeclaim.

Vervolgens worden een aantal voorbeelden van oplossingen gegeven die tot de
genoemde doelen kunnen leiden. Enerzijds beschrijf ik een aantal oplossingen
op macro-niveau die door de letselschadebranche, de wetgever, de rechter of de
wetenschap (verder) ontwikkeld kunnen worden en die de schaderegelende partijen
zouden kunnen stimuleren tot het aannemen van het gewenste onderhandelingsge-
drag. Anderzijds schets ik ook enige oplossingen op partij-niveau. Ik heb steeds
aan de hand van het criterium van het terugbrengen van beslissings- en foutkosten
getoetst ofdeze oplossingen een relevante bijdrage zouden kunnen leveren. Daarbij
heb ik gebruik gemaakt van de (empirische) gegevens die ik heb verkregen in het
kader van mijn eerdere studie naar de praktijk van afwikkeling van letselschade-
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claims en de kennis die ik heb opgedaan door gesprekken met praktijkdeskundigen
en lezing van algemene literatuur over personenschade.2

De geschetste oplossingen op macroniveau komen er enerzijds op neer dat
de onderhandelingsruimte meer wordt beperkt en/ofwordt ingekleurd en anderzijds
dat de schaderegelende partijen meer worden begeleid binnen de (nog) aanwezige
onderhandelingsruimte om zodanig tot beslissingen over het schadegeval te kunnen
komen dat de beslissings- en foutkosten minimaal zijn. Als mogelijke oplossingen
worden onder meer aangedragen: meer procedurele en materiele normen, een
gedragscode, betere toegankelijkheid van de rechter, meer aansluiting tussen de

preprocessuele fase en de procedurele fase, meer aandacht in de opleiding van
professionals voor probleemoplossend onderhandelen.

De oplossingen op partijniveau hebben allen betrekking op hoe partijen bij
de letselschaderegeling kunnen omgaan met de oplossing van hun tegenstelling(en).
In dat kader doe ik onder andere de volgende suggesties: het werken met vaste

contactpersonen, rolwisseling door belangenbehartigers, gezamenlijk 'case
management', gezamenlijke vergaring van informatie, het gebruiken van
alternatieve geschiloplossing bij moeizame onderhandelingen, het hanteren van
tan belangenbehartiger voor beide partijen bij kleine schadeclaims en het gebruik
van ook andere beloningsmethoden dan de urendeclaratie.

De betrokken partijen kunnen zelf in belangrijke mate aan verbetering van
de kwaliteit van de letselschaderegeling bijdragen en ervoor zorgen dat de
beslissings- en foutkosten binnen de perken blijven. Er is echter steeds sprake
van vrijwilligheid. Dat betekent dat om tot een structurele kwaliteitsverbetering
te kunnen komen de wetgever, de rechter en met name de letselschadebranche
zelf op macroniveau actiever zullen moeten (gaan) optreden.

6          Materi8le en procedurele normen

Hoofdstuk 4 vormt echter louter een 'tour d'horizon'. In hoofdstuk 5 werk ik de
aanbeveling uit hoofdstuk 4 om meer materiele en procedurele normen tot stand
te brengen nader uit. Een belangrijke oorzaak van de hoge beslissings- en
foutkosten bij de letselschaderegeling is dat het preprocessuele proces van
afdoening van schadeclaims thans in belangrijke mate ongestructureerd en
ongereglementeerd is. In geval van normering komt het verloop en de uitkomst
van de schaderegeling meer vast te liggen. Materiele normen zorgen ervoor dat
de inhoudelijke oplossingsmogelijkheden worden beperkt en tegelijkertijd
verduidelijkt. De procedurele normen vestigen een tijdpad voor de afwikkeling
en de omgangsregels geven het kader voor de communicatie tussen partijen.

2        Weterings 1999.
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Normering brengt mee dat de omvang van de onderhandelingsruimte afneemt en

bijgevolg ook de beslissingskosten bij de letselschaderegeling. Er wordt dan een
verbetering van de kwaliteit van de schaderegeling bereikt wanneer tevens de
foutkosten afnemen, maar ook wanneer de foutkosten gelijk blijven often minste
in mindere mate toenemen dan de beslissingskosten afnemen. Bij het laatste ligt
de grens: een goede norm leidt tot een afname van de som van de beslissings- en

foutkosten (en dus tot een betere kwaliteit van de letselschaderegeling ). Voor
het vestigen van een referentiekader en het terugdringen van de beslissings- en
foutkosten is in principe niet doorslaggevend wat voor soort norm wordt gehanteerd
(bindend, suggererend, scherp of vaag), zolang de norm maar bekend en
waarneembaar is.

Ik pleit in dit hoofdstuk dus (andermaal) voor het opstellen van meer normen.
Maar door wie moeten de normen op het letselschadeterrein opgesteld worden?
Bezien vanuit het algemeen belang dient de overheid er voor zorg te dragen dat
normen tot stand komen, aangezien goede normen de beslissings- en foutkosten
bij de schaderegeling (= maatschappelijk probleem) terugdringen. Voor de overheid

(wetgever) is echter 'slechts' een zelfstandige rol weggelegd voor het scheppen
van het algemene kader aan de hand van vage/open normen. Zij kan echter het

algemene kader beter niet zel fverder invullen maar de letselschadesector stimuleren
die normen tot stand te brengen. Het ontbreekt de wetgever en de rechter immers
aan de benodigde deskundigheid en expertise om scherpe normen met betrekking
tot het afwikkelen van letselschadeclaims te kunnen opstellen. Andere redenen

die pleiten voor zelfregulering zijn onder meer: snellere opstelling en aanpassing
van normen, groter draagvlak, mogelijk betere kwaliteit, lagere kosten van
monitoring en implementatie, en efficientere kostenallocatie. Maar omdat

zelfregulering ook nadelen kan hebben, zoals bijvoorbeeld bevoordeling van
bepaalde groepen, is een zekere mate van toezicht en controle door de overheid
wel wenselijk vanuit het perspectiefvan het algemeen belang. Ook vanuit bezien
vanuit het perspectief van de private belangen ('public choice'-theorie) heeft

zelfregulering met een zekere bemoeienis van de overheid de voorkeur. Het
uitgangspunt is dat de wetgever pas in beweging komt wanneer actief lobbyende
belangengroepen daarom vragen. Zelfregulering is voor de belangengroepen op
het letselschadeterrein een aantrekkelijkere optie dan overheidsregulering
(behoudens het opstellen van open normen), omdat'rent-seeking' en bevoordeling
van bepaalde belangengroepen mindergoed mogelijk is in een open en competitief
proces met andere belangengroepen dan in een ondoorzichtig proces van lobbyen
bij de overheid. In geval van zelfregulering kan de overheid wel een belangrijke
rol (buffer) spelen aangezien de verschillende vertegenwoordigers van belangeng-
roepen elkaar vaak zullen wantrouwen en daarom wellicht niet tot normen komen.
Uit de public choice theorie volgt dat die betrokkenheid van de overheid echter
actief door de belangengroepen gevraagd zal moeten worden.
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Na de vaststelling dat zelfregulering zowel vanuit het perspectiefvan het algemeen
belang als de private belangen de voorkeur heeft. ga ik nader in op normering door
de letselschadebranche. De spelers op het letselschadeterrein hebben allemaal een
zeker financieel belang bij normering. Verzekeraars hebben daarnaast, omdat zij
de hoofdorganisatie op het letselschadeterrein vormen en een belangrijke
maatschappelijke functie met betrekking tot het vergoeden van letselschade hebben,
tevens een morele verplichting tot het bijdragen aan een toegankelijke schaderege-
ling voor slachtoffers. In geval van zelfregulering dienen alle belangen vertegen-
woordigd te zijn, tenzij het gaat om eenzijdig gerichte normen. Het is echter de
vraag of er sprake is van een voldoende organisatiegraad bij de verschillende
betrokkenen. Met name bij slachtoffers kan dat een probleem vormen. In dat geval
is er voor de overheid een taak weggelegd om het algemeen belang te bewaken
en deel te nemen aan een normeringsoperatie, wat verder gaat dan het optreden
als buffer en/of procesleider. Voorts gaat dit hoofdstuk in op het bijdragen door
de belangengroepen aan het opstellen van normen en de kosten daarvan, het
besluitvormingsproces, de invloed van normering op de jaarlijkse schadelast van
verzekeraars. het schadevergoedingsniveau volgend uit de opgestelde normen en
het suggererende karakter van normen in geval van zelfregulering.

Vervolgens analyseer ik welke mate van sturing door materiele normen
maatschappelijk gezien wenselijk is met betrekking tot het vaststellen in een
concreet geval van de aansprakelijkheid, de schadevergoeding en de schuldverde-
ling. Thans wordt in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht veel met
open normen gewerkt met betrekking tot deze onderwerpen. Dienen er echter geen
scherpere normen te komen? Mijn conclusie is dat vanuit het perspectief van
compensatie en preventie van schade inderdaad scherpere normen gewenst zijn
met betrekking tot het vaststellen van aansprakelijkheid en schade.

Tenslotte gaat dit hoofdstuk in op hoe normen er concreet uit zouden kunnen
zien. Met name wordt aandacht besteed aan materiele normen voor de begroting
van schade. Gezien de richtlijnen in de wet en jurisprudentie bestaat er vooral
behoefte aan meer en scherpere normen voor het vaststellen van de schade(vergoe-
ding). Naar mijn idee kan eerder met standaardoplossingen gewerkt worden, in
plaats van steeds maatwerk toe te passen in het concrete geval, naarmate de
beslissings-en foutkosten bij het vaststellen van een schadepost hoger liggen. Dat
laatste hangt vooral af van de frequentie waarmee een schadepost voorkomt
(kleine/grote schadepost) en de complexiteit van begroting van een schadepost.
Dit betekent dat schade minder concreet begroot hoeft te worden en er meer met
scherpe normen die abstraheren van de concrete situatie gewerkt kan worden bij
kleine schadeposten die zich lastig laten vaststellen (verhoudingsgewijs hoge
beslissingskosten) en bij smartengeld en toekomstschade omdat daar gezien de
lastige begroting de foutkosten snel hoog kunnen zijn. Normen kunnen op
verschillende wijzen abstraheren van de concrete feiten en omstandigheden. Dit
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kan heel ver gaan, bijvoorbeeld door de schadevergoedingsbedragen te normeren
(zoals bij de kilometervergoeding). Er kan echter ook voor worden gekozen om
met gemiddelden en bandbreedten te werken (b.v. bij smartengeld) of de
uitgangspunten voor de vaststelling te objectiveren (b.v. bij toekomstige
arbeidsvermogenschade). Bij wijze van voorbeeld geef ik aan hoe toekomstige
arbeidsvermogensschade genormeerd zou kunnen worden door het hanteren van
carritreprofielen en gemiddelde inkomens als uitgangspunt bij de begroting.
Tenslotte ga ik kort in op hoe procedurele normen eruit zouden kunnen zien.
Dergelijke normen zullen waarschijnlijk gemakkelijker tot stand kunnen komen
en geaccepteerd worden binnen de letselschadebranche dan materiele normen.

7           Geschiloplossing door derden

Hoofdstuk 6 gaat over de wijze waarop externe geschiloplossing kan bijdragen
aan het binnen de perken houden van de beslissings- en foutkosten bij de
afwikkeling van letselschadeclaims. Wanneer slachtoffers, verzekeraars en hun
belangenbehartigers de schikkingsonderhandelingen efficienter en effectiever
voeren, zullen de beslissings- en foutkosten bij de letselschaderegeling op een
lager niveau liggen. Materiele en procedurele normen kunnen daaraan bijdragen,
aangezien zij zorgen voor een meer transparante en voorspelbare schaderegeling.
Een efficient en effectief geschilbeslechtingsmechanisme kan echter het geheel
complementeren en uitkomst bieden voor die schadegevallen waarin de betrokken
partijen zelfniet vlot tot bevredigende beslissingen kunnen komen. Wanneer de
schaderegeling moeizaam verloopt, blijven de partijen thans vaak stug dooronder-
handelen. Doorgaans levert dat uiteindelijk wel overeenstemming op (de meeste
schadeclaims worden immers geschikt). De beslissingskosten zijn dan echter vaak
hoog en de foutkosten geregeld ook. Een eenvoudige, snelle, goedkope en
toegankelijke methode om een (te) langdurig meningsverschil tussen de partijen
over een bepaalde kwestie op te lossen of te beslechten, kan daarom eveneens
bijdragen aan een kwalitatief betere afwikkeling van letselschadeclaims.

De traditionele wijze van geschilbeslechting door de rechter lijkt niet altijd,
ofalthans slechts voor een bepaalde categorie gevallen, te voorzien in de behoeften
van de schaderegelende partijen. Gezien de nadelen (kostbaar, lange afhandelings-
duur, polarisatie en win-verlies risico) is deze methode met name geschikt voor
zaken met een groot financieel belang waarin sprake is van een distributiefgeschil
over een juridisch vraagstuk en/of zaken waarin de precedentwerking van de
rechterlijke procedure belangrijk is. Aangezien de rechterlijke procedure de
beslissingskosten flink omhoog stuwt, is het toepassingsbereik relatief beperkt
en zijn veel letselschadegevallen niet geschikt zijn voor behandeling door de
rechter.
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Alternatieve geschiloplossing (ADR) kan voor bepaalde categorieen letselschadege-
vallen enbepaalde onderhandelingsproblemen een goede optie zijn en een welkome

aanvulling op geschilbehandeling door de rechter vormen. ADR kan voordelen
hebben op het vlak van de kosten, de afhandelingssnelheid, de oplossingsmogelijk-
heden en de aansluiting bij de schikkingsonderhandelingen. Er kunnen echter ook

bepaalde nadelen aanwezig zijn, zoals een onvoldoende kwaliteit van de procedure
en de geschiloplosser. De kwaliteit kan echter gewaarborgd worden wanneer er
een netwerk wordt opgezet met geschiloplossers die gespecialiseerd zijn op het
terrein van letselschade en die partijen vertrouwen vanwege hun (bewezen)
deskundigheid, ervaring, kwaliteit en onafhankelijkheid. De verschillende

belangengroepen op het letselschadeterrein zouden lijsten met geschikte mediators,
arbiters en andere geschiloplossers kunnen opstellen, waaruit partijen in een
concreet geval kunnen kiezen. Een ander nadeel is dat beide partijen moeten
instemmen met ADR waardoor er moeilijk druk mee op de onderhandelingen kan
worden gezet. Er is steeds sprake van vrijblijvendheid van het gebruik en deetname
aan ADR. Gezien de potentiele voordelen van ADR en het beperkte toepassingsge-
bied van de overheidsrechter in de praktijk kan men zich dan ook afvragen of van
overheidswege voor sommige schadegevallen geen herorientatie op het monopolie
van de overheidsrechter met betrekking tot gedwongen deelname van partijen
behoortplaats te vinden. Zo zoubijvoorbeeld door de overheid/wetgever verplichte
deelname aan'med-arb' voor geschillen bij schadeclaims tot een bepaald financieel

belang voorgeschreven kunnen worden.
Mediation, arbitrage en'final offer' arbitrage lijken de ruimste toepassings-

mogelijkheden op het letselschadeterrein lijken te hebben. Mediation is een
geschilbehandelingsmethode die sterk aansluit bij de onderhandelingen door
partijen zelfen waarvan de kosten en de afhandelingsduur doorgaans beperkt zijn.
De kenmerken van mediation maken dat het bij veel onderhandelingsproblemen
hulp kan bieden. Met name wanneer de belangentegenstelling tussen partijen
kleiner is en/of het belang van de zaak beperkter, lijkt mediation een goede optie
te kunnen vormen. Dat geldt zeker voor de letselschadegevallen waarin de
aansprakelijkheidsvraag reeds beantwoord is. Mediation is minder geschikt wanneer

erjuridische knopen doorgehakt moeten worden ofhet scheppen van een precedent
gewenst is.

Arbitrage is de ADR-methode die het verste afstaat van onderhandelen door

partijen zelf en die het meeste lijkt op de gerechtelijke procedure. Het is eveneens
met name geschikt wanneer er sprake is van een inhoudelijk conflict over een
zuiverdistributiefonderwerp, zoals de aansprakelijkheidsvraag, en de omstandighe-
den dusdanig zijn bij de schaderegeling dat partijen verwachten niet, of althans

niet snel, tot een beslissing omtrent de verdeling van de tegengestelde belangen

te kunnen komen (ook niet met ondersteuning van een mediator). Arbitrage kan
een efficienter mechanisme voor dergelijke gevallen vormen. Maar aangezien

245



Hoofdstuk 7

de kosten van arbitrage ook vrij hoog liggen en geheel voor rekening van partijen
komen, is deze methode niet voor alle letselschadegevallen geschikt doch slechts
voorzaken met een behoorlijk belang (boven 20.000 euro). Wel zou voor kleinere
schadegevallen (beneden 5.000 euro) een eenvoudigere en volledig schriftelijke
procedure gehanteerd kunnen worden.

'Final offer' arbitrage is een variant op 'gewone' arbitrage. De arbiter geeft
echter niet zijn eigen visie op de zaak, maar kiest uit de laatste standpunten van
partijen. Het voordeel is dat de beslissingskosten (heel)laag zijn en de doorlooptijd
kort is. Tevens worden de partijen sterk geprikkeld om redelijke standpunten in
te nemen. Het nadeel is dat de foutkosten hoog kunnen zijn. Het risico is aanwezig
dat de arbitereen onredelijk standpunt als de uitkomst van de zaak moet aanmerken.
Voorts kunnen in vergelijkbare schadegevallen hele andere uitkomsten bereikt
worden. Daarmee is 'final offer' arbitrage met name geschikt voor de kleinere
schadeclaims.

Na de behandeling van deze drie ADR-methoden komen enkele geschilbehan-
delingsmethoden aan bod die 'slechts' voor specifieke schadegevallen bruikbaar
lijken, zoals 'med-arb', 'arb-med', mini-trial, feitenonderzoek en neutrale evaluatie.
De meeste methoden hebben wat de aanpak van onderhandelingsproblemen betreft
een specifiek en beperkt toepassingsgebied: het bijeenbrengen van afwijkende
inschattingen van partijen ten aanzien van de feiten en/of het recht. De manier
waarop de procedures tot een 'reality check' voor partijen komen, verschilt wel
en daarmee ook de categorie schadegevallen (binnen dit onderhandelingsprobleem)
waarvoor zij het meest in aanmerking komen.

Alternatieve geschilbehandeling kan 'offline' plaatshebben, dat wil zeggen:
binnen een fysieke ruimte met directe menselijke communicatie. Een 'online'
behandeling aan de hand van elektronische hulpmiddelen is echter bij de meeste
ADR-methoden ook mogelijk. Het nadeel van de meeste geschiloplossingsmetho-
den is dat zij 'offline' al snel te duur en/of te tijdsconsumerend zijn voor de
behandeling van schadeclaims met een (heel) beperkte financiele waarde. Online
Dispute Resolution (ODR) zou voor dergelijke letselschadegevallen een sneller
en kostenefficienter alternatief kunnen vormen, terwijl het vaak wel dezelfde
voordelen heeft als de 'offline' ADR versie. Dergelijke schadegevallen hebben
momenteel eigenlijk geen forum, en zouden dat niet hebben ook bij meer aanbod
en gebruik van ADR op het letselschadeterrein, terwijl daar soms wel behoefte
aan is. Ook zou het gebruikt kunnen worden bij gevallen die weliswaar een
behoorlijk belang hebben, maar waarbij het conflict tussen partijen beperkt is.
Wanneer de 'online' behandeling geen succes blijkt, kan dan eventueel op een
'offline' behandeling worden overgestapt. Ook kunnen 'online' elementen, zoals
bijvoorbeeld het gebruik van e-mail, in de'gewone' procedures worden verwerkt.

Tenslotte gaat dit hoofdstuk in op hoe de letselschadebranche met ADR kan
omgaan. ADRzal steeds belangrijker gaan geworden en steeds meergeYnstitutiona-
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liseerd raken. De praktijkdeskundigen zullen uiteindelijk vanuit de wetgevende
en rechterlijke macht, maatschappij en clienten steeds meer prikkels ontvangen
om zich te informeren over de mogelijkheden van ADR en hun werkzaamheden
daarop aan te passen. Het verdient aanbeveling dat de professionals op het
letselschadeterrein zich reeds nu meer gaan verdiepen in en vertrouwd raken met
ADR. Tevens zou het goed zijn wanneer de verschillende belangengroepen
specifiek beleid gaan ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van ADR in de
letselschadepraktijk, zich gaan bezighouden met de opleiding en aanwijzing van
specifieke alternatieve geschiloplossers voor het letselschadeterrein en zich zetten
aan het opstellen van kwaliteitsnormen.

247



Summary

1               Introduction

This book is a report of a study into how personal injury claims can be handled
in a more efficient and more effective manner. In chapter 1 I stated that the aim
ofthis study is to investigate how decision-making with regard to cases ofpersonal
injury and the resultant consequences (nature, seriousness and extent ofthe liability
and damage) can be made faster, cheaper, less conflictive and less incriminatory.

The previous chapters show that, in my opinion, there are three different
fronts on which work could and should be done in order to achieve a qualitatively
better settlement of personal injury claims:
•       A greater focus, both on a file level and macro level, on how the settlement

negotiations between victims, insurers and their respective representatives
can be conducted in a more efficient and more effective manner.

•     The introduction of more structure and organization in the out-of-court
settlement ofpersonal injury claims by the drawing up ofclear and acceptable
standards. Substantive standards, procedural standards as well as a code of
conduct with rules on interparty communication, can help ensure that
settlement negotiations about personalinjury claims proceed more smoothly.

•          The setting up, offering and application ofeffective, speedy and tailor-made
dispute resolution methods, so that tough negotiation problems between the

parties settling a claim damages can be resolved in a smooth, efficient and
effective manner.

In short, the key words in this study are: negotiation, standardization and dispute
resolution by third parties. In the following sections, I will cast a brief look back
at the previous chapters and summarise them. In doing so, I will also try to
formulate the most important conclusions and recommendations.

2                 The qualitity of personal injury claim settlements

This book opens with an introductory chapter, in which amongst other things,
the context for this study, its relevance, the problem description, the research
questions, the book's structure and the research methodology are explained. In
chapter  1, it is stated that the aim of this study is to examine how the settlement

ofpersonal injury claims can be qualitatively improved. This book builds further
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on  my earlier, empirical study  from  1999: This previous study showed  that
although many personal injury claims are settled out of court and only a small
percentage (1 - 5%) will come before the courts, the settlement proces is often
problematical. The settlement of personal injury claims often takes a long time,
is accompanied by high costs and is frustrating for both the victim and the
professionals concerned. Moreover, many authors and practice experts indicate
that similar claims do not always lead to similar results. The quality of personal
injury claim settlements is therefore not optimal at present. Consequently, the
theoretical objectives of the legal rules on liability and damages, e.g. the
compensation and prevention ofdamage, are also not optimally realised in practice.

In investigating how the settlement ofpersonal injury claims can be improved,
it is assumed that the quality of the personal injury claim settlement increases i f
the sum ofthe decision costs and error costs decreases. Decision costs are all costs
involved in decision-making by the court, and in the pre-trial phase by the victim
and the liability insurer ofthe defendant (ortheir respective representatives), about
the nature, seriousness and extent of the liability and damage. The error costs
concern the chance of errors being made in the taking of these decisions and the
extent of the consequences of such errors. In this study, I mainly focus on how
the decision costs can be reduced, although the error costs will continue to play
an important role in this regard (serving as a kind of'tochstone'). Proposals for
the reduction of the decision costs can only be acceptable i fthe error costs thereby
decrease, remain the same or, at the very least, increase to a lesser degree.

Furthermore, in investigating how to reduce decision costs and error costs,
it is assumed that negotiations, in practice, constitute the usual manner ofhandling
disputes with regard to personal injury claims. The vast majority ofpersonal injury
claims (95-99%) are settled outside the courts. From this perspective ('settling
a personal injury claim means negotiating'), the problem description ofthis study
is: 'Which negotiation problem causes decision costs and error costs and how can
these negotiation problems be resolved in such a way that the quality ofpersonal
injury settlements increases?'

3            Settling a personal injury claim means negotiating

Chapter 2 offers a brief overview o f the current state of relevant knowledge and
theory concerning negotiating, as far as this is relevant for the settlement of
personal injury claims. The most important reason for this introduction to the
literature on negotiating is that I feel that it is important to first understand why
parties negotiate, what actually happens in negotiations and in which way

1 Weterings 1999.
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negotiations can be approached. before discussing the most common negotiation
problems and possible solutions. Moreover, negotiating about personal injury
claims has not received a lot ofattention in practice and it seems that negotiators
working in the field of personal injury claims are frequently not fully aware of
the negotiation methods and techniques they use and/or of the consequences of
this with regard to the settlment of personal injury claims.

As a method of managing a dispute concerning personal injury claims,
negotiating often has advantages for victims, insurers and their representatives
by comparison to litigation. The advantages frequently referred to are: reduction
ofcosts, reduction ofrisk, a quicker settlement, more flexibility, fewer psychologi-
cal consequences and a greater involvement and control. However, the conflicting
parties are not the only ones for whom negotiation has advantages. For the judicial
system, it means that the workload can be reduced and the focus shifted to really
important issues. The government benefits by saving on the costs ofmaintaining
the judicial system. Also in terms of the objectives of the legal rules on liability,
e.g. the compensation and prevention of damage, litigation is only preferable in
those cases where a smooth and/or fair out-of-court resolution ofthe conflict does
appear to be attainable (= high decision costs and/or error costs).

Negotiating in a legal context, in other words settling, means negotiating
with lawyers playing a key role and the law and judicial procedure in the
background. On the one hand this implies that legal rules, as laid down by state
law and in case law, influence the procedure as well as the content ofthe decision-
making process between the parties with regard to the personal injury claim. On
the other hand, it means that the judicial procedure is an imminent alternative if
the injured party and the insurer (or their representatives) cannot find a solution
to their dispute through negotiating (or any other dispute resolution method).
Because of the presence of'the shadow of the law', negotiation is, in principal,
an acceptable dispute resolution method. The outcome must fall within the scope
for decision-making offered under the applicable legal standards to the judge and
hence the negotiating parties. In addition, each party may also decide to take legal
action against the other party against the latter's will. Settlement is an acceptable
method for handling disputes concerning personal injury claims as long as the
decision costs and the error costs are acceptable. However, even ifthis is the case,
it still should be the objective to aim for the lowest possible decision costs and
error costs. In this respect, standards (legal and otherwise) can play an important
role.

The  'shadow'  of the law indeed limits the number of outcomes that can be
realised through negotiation. However, legal standards frequently 'only' offer
a framework for solving a dispute concerning a personal injury claim. In most
cases there is, to a lesser or greater extent, a degree ofuncertainty as to the court's
eventual decision. On the one hand, this offers the parties in question room to
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negotiate and achieve a satisfactory solution. Room for negotiations is also created
by the (other) costs and expenses of the civil proceedings. On the other hand, this
uncertainty often leads to different estimates by parties with respect to the probable
outcome of legal proceedings, which in turn influences their attitude during the
settlement negotiations. The greaterthe uncertainty as to whatthe court may decide,
the smaller the chance of an amicable agreement, or at any rate, reaching an
agreement against low decision costs and error costs.

The degree ofefficiency and effectiveness ofnegotiating/settling as a dispute
resolution method therefore largely depends on the applicable (legal and nonlegal)
standards. Moreover, the course (decision costs) and outcome (error costs) of the
settlement of personal injury claims is largely determined by the position of the
conflicting parties in the settlement negotiations. With respect to the different
aspects ofnegotiation (content, power, atmosphere, support base and procedure)
the parties in question can choose between various degrees of competition or
cooperation. The literature on negotiation makes a distinction between two
strategies through which lawyers in general approach negotiations (i.e. the whole
complex  of the different aspects of negotiation):the competitive approach  and
the problem-solving approach.

For a very long time, the competitive approach to negotiations has been
extensively applied in legal practice. This approach involves a win-lose perspective:
one party tries to maximize its own interests and for this the other party must
sacrifice its interests. In the problem-solving or cooperative approach, the question
of conflict of interests is approaches differently. A party does not merely focus
on its own interests, but also focuses on those of the other party. It tries not to
merely 'translate' the injury into monetary terms, but also to seek integrative (non-
financial) solutions that maximize the interest o fboth parties. Ifthis is not possible,
it tries to negotiate in a distributive manner whereby the decision costs and error
costs remain low for both parties. (win-win approach). The conflict model that
is often applied during the settlement ofpersonal injury claims corresponds with
the competitive approach to negotiation. The so-called 'harmoniemodel' is a
mixture of the competitive and problem-solving approaches.

The discussion in chapter 2 regarding the phenomenon of negotiation and
the relevant literature on this topic already indicates the area in which improvement
ofthe quality ofthe settlement ofpersonal injury claims can be sought: increasing
the 'shadow ofthe law' in the negotiations, on the one hand, and promoting more
frequent application by the parties in question of a problem-solving approach to
negotiation, on the other hand..
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4               The most important negotiation problems when settling personal
injury claims

After this introduction to the literature on negotiation, chapter 3 addresses the
eight most important negotiation problems that are responsible for the fact that
the pre-trial decision-making concerning personal injury claims is not always
efficient and does not always produce fair results. Before drawing up proposals
for qualitative improvements, it is necessary to first identify the most frequent
and greatest negotiation problems. It is also important to identify the most
important causes of these problems.

Based on a literature survey and my earlier (empirical) research from 1999,
I have identified the following eight as the most important negotiation problems:
• competitive interaction;
• purely positional negotiation;
• solely distributive negotiation;
• asymmetrical distribution of information;
• exuberant optimism by the parties;
• difficult communication;
• unbalanced power assessment;
• individual interests different from those of the representative

These negotiation problems, or coordination problems, cause decision costs and
error costs and reduce the potential advantages to the parties in the event of a
settlement. Sometimes this may even result in a complete breakdown iii
negotiations, leading to the case to be brought before the court.

If the parties in question, such as the settling parties (at case level) and/or
the relevant market actors, courts, legislature and other parties (at policy level)
want to achieve a more efficient and effective out-of-court settlement ofpersonal
injury claims, they must be aware of these negotiation obstacles and try to avoid
them or deal with them as best as possible.

Chapters 4 up to and including 6 continue building on this chapter and offer
possible solutions to the above-mentioned negotiation problems. In chapter 4,
a number of promising solutions are presented. Chapters 5 and 6 discuss two
concrete solutions more extensively: substantive and procedural standardisation,
and dispute resolution by third parties. respectively. In my opinion, these two
solutions can generate the greatest savings in decision costs and error costs.
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5           Solutions to negotiation problems

Chapter 4 discusses possible solutions to negotiation problems with regard to the
settlement of personal injury claims. On the basis of the diagnosis of the eight
negotiation problems in chapter 3 the objectives for possible solutions are defined.
These objectives are:
• cooperative, problem-solving attitude of parties;
•      Focus on interests;
•      Focus on the integrative negotiation potential;
•      Preventing a too optimistic view on one's own negotiation position;
•         An open process of exchanging and collecting information;
•      A positive communication between the parties;

A greater balance of power between parties;
•      More connection between the interests ofthe representative, his client and

the other party.

In this chapter, a number of solutions are described that may lead to the above-
mentioned goals. On the one hand, I give some examples of possible solutions
on case level, such as alternative dispute resolution, role reversal by representatives,
joint collecting of information, one representative for both parties, and the use
of other fee arrangements than the hourly fee. On the other hand, I also offer
examples ofsolutions that can be further developed on policy level by the relevant
market actors, the courts and the legislatory. The possible solutions that are
mentioned include: more substantive and material standards, a code of conduct,
and greater accessibility of the courts.

The parties concerned can make an important contribution themselves to
the improvement of the quality of the settlement of personal injury claims.
However, in order to realise more structural qualitative improvements, the
legislatory, the courts and in particular the relevant market actors will have to
take initiative on policy level.

6           Substantive and procedural standards

Chapter 4 is, however, merely a 'tour d'horizon'. In chapter 5, I elaborate on the
recommendation in chapter 4 to establish more substantive and procedural
standards.  The  fact that the out-of-court settlement of personal injury claims  is
largely unstructured and unregulated at present, is an important cause of the
decision and error costs.  In the event of standardisation, the course and outcome
ofthe settlement process will be more distinct. As a result ofsubstantive standards
the possible solutions are restricted and/or clarified. The procedural standards

254



Summan'

establish a time schedule. Standardisation decreases the room for negotiation
between the parties concerned and as a result the decision costs also decrease.
Improvement of the quality of the settlement of personal injury claims will be
achieved if the error costs also decrease, remain the same or increase to a lesser
degree. This should be the limit: a good standard willlead to a decrease of the
sum of the decision and error costs. In order to reduce decision and error costs
it is, in principle, not decisive what kind ofstandard is used (binding ofsuggesting,
indefinite or specific), as long as a standard has informative value.

Who should draw up these standards? From the perspective of the public
interest, it is the task ofthe government to develop standards, since good standards
reduce the decision costs and error costs. However, the government (legislature)
can only play an role in creating a general framework by drawing up indefinite
standards. The legislator and the courts lack the expertise and skills to formulate
specific rules. This means that the governernment should stimulate the relevant
market actors to establish more specific rules. Other reasons for self-regulation
are, amongothers: faster development ofstandards, greater chance ofcompliance,
lower monitoring and implementation costs, and a more efficient cost allocation.
However, since self-regulation may also have certain disadvantages, such as the
favouring of certain interest groups, it is desirable to have a certain degree of
supervision and control by the government.

Self-regulation with a certain involvement ofthe government is also preferable
from the perspective ofthe private interests ('public choice' theory). The starting-
point ofthis theorie is that the legislature only interferes ifactive lobbying interest
groups request for this. For the interest groups self-regulation is a more attractive
option than government regulation because 'rent-seeking' and the favouring of
certain interest groups are more di fficult in an open and competitive process with
other interest groups than in a non-transparent process oflobbying the government.
However, in the event of self-regulation the government can play an important
role (buffer) as the various representatives ofinterest groups will frequently distrust
each other and therefore not be able to develop standards. It follows from the public
choice theory that involvement of the government will, however, have to be
actively requested by the interest groups.

After the statement that self-regulation is preferable from the perspective
of the public interest as well as that ofthe private interests, I discuss the drawing
up of substantive and procedural standards by the relevant market actors. The
different parties, like insurers and lawyers, all have a financial interest in
standardisation. The question is, however, whether the various parties involved
have a sufficient degree of organisation. This may in particular be a problem for
victims. In that case there is a task for the government to guard the public interest
and take part in a proces of self-regulation. In addition, this chapter discusses the
contribution by the interest groups to the development of standards and the costs

255



Summary

involved, the decision-making process, the level of damages resulting from the
established standards and the non binding nature of standards in the event ofself-
regulation.

After this, I analyse which degree of specificity of substantive standards is
socially desirable with regard to determining liability and damage in a concrete
case. At present most legal rules on liability and damages are indistinct. However,
is may be desirable to formulate more specific standards. It is my conclusion that
from the perspective of compensation and prevention of damage, more specific
standards are indeed required. Finally, this chapter discusses how material and

procedural standards could be defined in practice.

7 Dispute resolution by third parties

Chapter 6 discusses the ways in which dispute resolution by third parties can
contribute to limiting the decision costs and error costs. In case of a long term
disagreement between the negotiating parties, a third party can help to solve the

dispute.
Legal proceedings do not always seem to meet the needs of the parties, or

at least only in certain cases. Alternative Dispute Resolution (ADR) may be a good
option for certain categories of personal injury claims and certain negotiation
problems. ADR may also offer advantages as lower costs, less delay, less risks
and the possibility of win-win solutions. It may, however, also have certain

disadvantages such as an insufficient quality of the proceedings and the quality
of the person solving the dispute. Nevertheless, quality can be guaranteed when
a network is set up with persons who are specialised in personal injury disputes
and are trusted by the parties in question because of their (proved) expertise,

experience, quality and independence.
Mediation, arbitration and ' final offer' arbitration seem to have the broadest

scope for application in the field of personal injury. Mediation is a dispute
resolution method which fits in well with the negotiations by parties themselves
and the costs and duration ofthe process are generally limited. The characteristics
of mediation are such that it can offer assistance with many negotiation problems.
Mediation can in particular be a good option when the conflict of interests between
parties is not so great and/or in case of a small claim. This definitely applies to

personal injury claims in which the liability question has already been answered.
Mediation is less suitable when legal decisions have to be made or when it is
necessary to create a precedent.

Arbitration is the Adr-method that is most similar to legal proceedings. It
is very suitable in the event of a substantive conflict concerning a purely
distributive issue, such as the extent of liability, and the conditions are such that
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the parties in question do not expect to arrive at a decision in the short term (also
not with the help ofa mediator). In such cases arbitration may be a more efficient
mechanism. However, since the costs ofarbitration are also rather high and have
to be paid entirely by the parties in question, this method is not suitable for all
personal injury claims, but only for cases with a considerable interest (above 20,000
euros). For smaller claims (below 5,000 euros) it is hower possible to use a more
simple procedure (no hearing).

In 'final offer' the arbitrator is required to resolve the dispute by choosing
one or the other of the 'final-offers' submitted by the disputants. The arbitrator
lacks the power to impose any other result. The advantage is that the decision costs
are (very)low. Furthermore, the parties are greatly stimulated to adopt reasonable
positions. The disadvantage is that the error costs can be high. There is a risk that
the arbitrator must declare an unreasonable offer as the outcome of the case.  It
may also lead to complete different outcomes in similar cases. This implies that
'final offer' arbitration is particularly suitable for smaller personal injury claims.

After discussing these three Adr-methods, I discuss some dispute resolution
procedures that 'only' seem to be useful for specific cases. such as 'med-arb'.
'arb-med', mini trial, fact finding and early neutral evaluation. Most of these
methods have a specific and limited scope with regard to dealing with negotiation
problems: bringing together different estimations of the parties with respect to
the facts and/or the law.

Alternative dispute resolution can take place 'offline', which means: within
a physical space with direct human communication. An 'online' handling of a
dispute through electronic appliances is, however, also possible for most Adr-
methods. The disadvantage of most dispute resolution methods is that they soon
become too expensive and/or time consuming for personal injury claims with a
(very) limited financial value. Online Dispute Resolution (ODR) could be a faster
and more cost-efficient alternative for such cases, while it often has the same
advantages as 'normal' ADR.

Finally, this chapter examines how the market actors could apply ADR. ADR
will become more institutionalised. In the future the practice experts will be
stimulated more and more by the legislature, the courts, society and clients to
explore the possibilities ofADR and adapt their activities to ADR. It is advisable
that professionals in the field of personal injury already collect information and
get acquainted with ADR. It is also recommended that the various interest groups
develop specific policy concerning the use ofADR in the field ofpersonal injury
and start with the training and appointment ofspecific mediators and arbitrators.

257



Literatuurlijst

Abe11987 R. Abel. The real tort crisis- too few claims, Ohio State Law Journal

1987. p. 443-467
Adler 2000 M.D. Adler. Expressive theories of law. A skeptical overview.

University of Pennsylvania Law Review 2000, p. 1363-1502
Adler & Silverstein 2000 R.S. Adler & E.M. Silverstein. When David meets Goliath. Dealing

with power differentials in negotiation, Harvard Negotiation Law
Review 2000, p. 1-49

Akkermans 1997 A.J. Akkermans. Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal
verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar wenselijkheid,
grondslagen en afgrenzing van aansprakelijkheid naar rato van
veroorzakingswaarschijnlijkheid, Deventer: Tjeenk Willink 1997

Allen 2000 D.W. Allen, Transaction costs, in: B. Bouckaert & G. de Geest

(eds.), Encyclopedia of law and economics, Cheltenham: Edward
Elgar 2000, nr. 0740 (zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Anderson 1994 D.A. Anderson, Improving settlement devices. Rule 68 and beyond,
Journal of Legal Studies 1994. p. 225-246

Anderson & Rowe 1995 D.A. Anderson & T.D. Rowe, Empirical evidence on settlement
devices. Does rule 68 encourage settlement?. Chicago-Kent Law
Review 1995, p. 519-545

ANWB 1998 ANWB, Wetsvoorstel verkeersongevallen. VR 1998-2, p. 33-37
Arlen 1990 J. Arlen, Reconsidering efficient tort rules for personal injury. The

case of single activity accidents. William and Mary Law Review
1990. p. 41-103

Arlen 1993 J. Arlen. Compensation systems and efficient deterrence, Maryland
Law Review 1993. p. 1093-1136

Arlen 2000 J. Arlen, Tort damages, in: B. Bouckaert & G. de Geest (eds.),
Encyclopedia of law and economics, Cheltenham: Edward Elgar
2000, nr. 3500 (zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Arnold 1996 T.  Arnold.  Vocabulary of ADR procedures (part 3), Dispute
Resolution Journal october 1996, p. 74-77

Arnold, Leach & Evans 1988 T. Arnold, S. Leach & J. Evans, Mini-Trials. Opportunities for
compromise. Texas Bar Journal 1988-1, p. 34-36

Ashenfelter 1987 0. Ashenfelter. Arbitration and the negotiation process, American
Economic Review  1987, p. 342-346

Ashenfelter e.a. 1992 0. Ashenfelter e.a., An experimental comparison of dispute rates
in alternative arbitration systems. Econometrica 1992. p. 1407-1433

Ashenfelter e.a. 1997 0. Ashenfelter e.a., Arbitrator and negotiator behavior under an
appellate system. Working paper     1997 te vinden     op

http://gsbwww.uchicago.edu/labor/ashenfelter.pdf.
Ashenfelter & Bloom 1984 0.  Ashenfelter & D.E. Bloom, Models of arbitration behaviour.

Theory and evidence. American Economic Review 1984. p. 111-124
Asser/Hartkamp 4-Ill (2002) A.S. Hartkamp. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van

het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. De verbintenis uit de wet,
Zwolle: Tjeenk Willink 2002

Atiyah 1997 P.S. Atiyah. The damages lottery. Oxford: Hart  1997

259



Literatuurlijst

Axelrod 1984 R. Axelrod, The Evolution ofcooperation, New York: Basic Books
1984

Ayres & Braithwaite 1992 1.Ayres & J. Braithwaite, Responsive regulation. Transcending the
deregulation debate.  New York: Oxford University Press  1992

Ayres & Gertner 1989 1. Ayres & R. Gertner, Filling gaps in incomplete contracts. An
economic theory ofdefault rules, Yale Law Journal 1989, p. 87-130

Ayres & Nalebuff 1997 I. Ayres & B.J. Nalebuff. Common knowledge as a barrier to
negotiation, UCLA Law Review 1997, p. 1631-1660

Babcock e.a. 1995 L. Babcock e.a.. Biased judgements of fairness in bargaining,
American Economic Review 1995, p. 1337-1343

Babcock & Loewenstein 1997 L. Babcock & G. Loewenstein, Explaining bargaining impasse. The
roleofsel f-servingbiases, Journal ofEconomic Perspectives 1997,
p. 109-126

De Backer 2000 H. de Backer, De rol van de advocaat bij bemiddeling, in: H. van
Houtte & P. Wautelet, Mediatie van handelsgeschillen. Acco:
Leuven 2000, p. 99-111

Bailey & Rubin 1994 M.J.  Bailey  & P.H. Rubin, A positive theory of legal change.
International Review of Law and Economics  1994, p. 467-478

Baird. Gertner& Picker 1994 D.G. Baird, R.H. Gertner & R.C. Picker, Game theory and the law,

Cambridge: Harvard University Press  1994
Baldwin & Cave 1999 R. Baldwin & M. Cave, Understanding regulation. Theory, strategy

and practice. Oxford: Oxford University Press  1999
Barendrecht 1992 J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid. Beschou-

wingen over vage en scherpe normen, over binding aan het recht
en over rechtsvorming, diss, Tilburg, Deventer 1992

Barendrecht 1995 J.M. Barendrecht, Een pleidooi voorinformatieverburgerlijk recht,
NTBR  1995, p. 165-170

Barendrecht 1996a J.M. Barendrecht. Beginselen van schadeberekening. NTBR 1996-2.

p. 41-42

Barendrecht 1996b J.M. Barendrecht, Vereenvoudigde afdoening van regresvorderingen,
in: W.H. van Boom, T. Hartlief & J. Spier (red.), Regresrechten,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 137-162

Barendrecht 1999a J.M. Barendrecht, Verenigbare en onverenigbare belangen:
onderhandelingen in de letselschadepraktijk en de onvervulde
behoefte aan normen, in: LSA symposionbundel 1999. Het belang
van de dader. Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, p. 77-83

Barendrecht 1999b J.M. Barendrecht, De toekomst van het aansprakelijkheidsrecht in
drievoud. De doorwerking van voorspelde maatschappelijke
ontwikkelingen, de cyclus van kwaliteits- en veiligheidsverwachting-
en en de kwaliteit van het aansprakelijkheidsrecht zelf, in: J.M.
Barendrecht & E. Bauw (red.), Privaatrecht in de 21' eeuw.
Aansprakelijkheidsrecht, Deventer 1999, p. 67-91

Barendrecht 2000 J.M. Barendrecht, Rechtvorming naar behoefte. Welke normen
hebben partijen in civielrechtelijke geschillen nodig?, NJB 2000,
p. 690-698.

Barendrecht 2002a J.M. Barendrecht. Aansprakelijkheid en welzijn, NJB 2002-12, p.
605-617

Barendrecht 2002b J.M. Barendrecht. Civiele rechtspraak in de klassieke vorm schiet
te kort, NJB 2002, p. 753-754

260



Literatuurlijst

Barendrecht & Van den Akker J.M. Barendrecht & E.J.A.M. van den Akker. informatieplichten
1999 van dienstverleners. Vandwaling tot zel fstandig leerstuk: informa-

tieplichten van artsen. advocaten. notarissen. banken. aannemers.
verzekeraars en anderen, Deventer: Tjeenk Willink 1999

Barendrecht & Van Beukering- J.M. Barendrecht & E.J.M. van Beukering-Rosmuller. Recht rond
Rosmuller 2000 onderhandeling. Naar verbintenissenrecht, procesrecht en

rechtspraktijk die sporen met moderne geschiloplossingsmethoden.
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000

Barendrecht & Storm 1995 J.M. Barendrecht& H.M. Storm, Berekening van schadevergoeding,
Zwolle: Tjeenk Willink 1995

Barendrecht & Weterings J.M. Barendrecht & W.C.T. Weterings, Rechtshulp: een groot goed
2000a met schadelijke bijwerkingen, Advocatenblad 2000-12, p. 435-451

Barendrecht & Weterings J.M. Barendrecht& W.C.T. Weterings. Efficientere afdoening van
200Ob regresvorderingen. Een studie naar de mogelijkheden van verdere

normering van de afdoening van regresvorderingen, Tilburg:
Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht 2000

Barrie 2002 P. Barrie, Compensation for personal injuries, Oxford: Oxford
University Press 2002

Bartel 1991 B.C. Bartel, Med-arb as a distinct method of dispute resolution.

History, analysis, and potential. Willamette Law Review 1991, p.
661-692

Basu 1998 K. Basu, Social norms and the law, in: P. Newman (ed.), The new
Palgrave dictionary ofeconomics and the law, London: Macmillan
1998

Bazerman e.a. 2000 M.H. Bazerman e.a., Negotiation. Annual Review of Psychology
2000. p. 279-314

Bazerman & Neale 1992 M.H. Bazerman & M.A. Neale, Negotiating rationally, New York:
The Free Press 1992

Bea12000 B.L. Beal, Online mediation. Has its timecome?, Ohio State Journal

on Dispute Resolution 2000, p 735-768
Bebchuk 1984 L.A. Bebchuk, Litigation and settlement under imperfect informati-

on, RAND Journal of Economics 1984, p. 404-415
Bebchuk & Chang 1999 L.A. Bebchuk & H.F. Chang. The effect of offer-of-settlement rules

on the terms of settlement, Journal of Legal Studies  1999, p. 489-
513

Bebchuk & Guzman 1996 L.A. Bebchuk & A.T. Guzman, How wouldyou liketo pay for that?
The strategic effects of fee arrangements on settlement terms.
Harvard Negotiation Law Review 1996, p. 53-63

Becker 1983 G.S.  Becker. A theory of competition among pressure groups for
political influence. Quarterly Journal ofEconomics 1983, p. 371-400

Becking 1993 K.M. Becking (red.), Final-offer arbitrage, s-Gravenhage: SDU
1993

Beekhuis 1995 L.H. Beekhuis, N.A.I. Minitrage: een welkome aanvulling, TvA
1995, p. 66-69

Beer 2000 J.M. Beer, Normering in het schaderegelingsproces, in: LSA
symposionbundel 2000. De kwaliteit van het schaderegelingsproces,
Lelystad: Koninklijke Vermande 2000, p. 17-23

Beer & Collignon-Smit J.M. Beer & A.F. Collignon-Smit Sibinga. Smartengeld, een
Sibenga 2000 praktische benadering met oog voor de toekomst. in: M. Jansen,

Smartengeld. Den Haag: ANWB 2000. p. 6-11

261



Literatuurlijst

Bell&0'Connell 1997 P.A. Bell & J. O'Connell, Accidental justice. The dilemmas of tort
Law, New Haven: Yale University Press 1997

Ben-Shahar 2000 O. Ben-Shahar, Causation and forseeability, in: B. Bouckaert &
G. de Geest (eds.), Encyclopedia oflaw and economics, Cheltenham:
Edward Elgar 2000, nr. 3300 (zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Benson 1998 B.L. Benson. Arbitration, in: B. Bouckaert & G. de Geest (eds.),
Encyclopedia of law and economics, Cheltenham: Edward Elgar
2000. nr. 7500 (zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Van den Berg 1995 A.J. van den Berg, N.A.I. Minitrage Reglement - Met een verklaren-
de woordenlijst. Advocatenblad 1995. p. 664-671

Van den Bergh 1990 R.J. van den Bergh, Economische analyse van het consumentenrecht,
AA 1990, p. 185-191

Van den Bergh 1998 R.J. van den Bergh, Automatische vergoeding van schade geleden
door zwakke verkeersdeelnemers: een rechtseconomische kritiek,
in M. Faure & T. Hartlief (red.), Verkeersaansprakelijkheid in
Nederland en Belgie, Antwerpen: Intersentia 1998

Van den Bergh 1999 R. van den Bergh, Sel f-regulation ofthe medical and legal professi-
ons: remaining barriers to competition and EC-Law, in: B. Bortolotti
& G. Fiorentini (eds.), Organized interests and self-regulation. An
economic approach. New York: Oxford University Press 1999, p.
89-130

Van den Bergh 2000a R.J.  van den Bergh, Boekbeschouwing: W.C.T. Weterings.
Vergoeding van letselschadeen transactiekosten, RM Themis 2000,
p. 71-72

Van den Bergh 200Ob R.J. van den Bergh. Averechts recht, oratie Rotterdam, Antwer-
pen/Groningen 2000

Van den Bergh 2001 R.J. van den Bergh, Rechtseconomische kanttekeningen, in: R.J.
van den Berg e.a., Aansprakelijkheid: gronden en grenzen. Deventer:
Kiuwer 2001, p. 133-141

Van den Bergh & Faure 1991     R. van den Bergh & M. Faure, Self-regulation of the professions
in Belgium, International Review of Law and Economics 1991, p.
165-182

Berkelaar 1998 A. Berkelaar, Professioneel anders omgaan met conflicten:
bemiddeling, Nieuwsbrief Mediation 1998-2

Bernstein 1992 L. Bernstein, Opting out ofthe legal system. Extralegal contractual
relations in the diamond industry. Journal of Legal Studies 1992.

p. 115-157
Bernstein 2001 L. Bernstein, Private commercial law in the cotton industry. Creating

cooperation through rules, norms, and institutions, Michigan Law
Review 2001, p. 1724-1790

Bierman & Fernandez 1998 H.S.  Bierman & L. Fernandez, Game theory with economic
applications, Reading: Addison-Wesley 1998

Binmore 1998 K. Binmore, Game theory and the social contract. Volume II: Just
playing, MIT Press 1998

Binmore e.a. 1991 K, Binmore e.a., Do people exploit their bargaining power? An
experimental study, Games and Economic Behavior 1991. p. 295-
322

Birke&Fox 1999 R. Birke & C.R. Fox. Psychological principles in negotiating civil
settlements. Harvard Negotiation Law Review  1999, p.  1-57

262



Literatuirlijst

Van Bladel 2002 C.B.E. van Bladel, Arbitrage in de praktijk. Een empirisch onder-
zoek naar institutionele arbitrage, met name bij de Raad van
Arbitrage voor de Bouw. Boom Juridische uitgevers 2002

Bloembergen 1965a A.R. Bloembergen, Naareen nieuw verkeersongevallenrecht. oratie,
Deventer: Kluwer  1965

Bloembergen 1965b A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad,
Deventer: Kluwer 1965

Bloembergen 1978 A.R. Bloembergen, Hetrapport overhet ongevallenrecht, NJB  1978,
p. 693-708

Bloembergen 1982 A.R. Bloembergen, Schadevergoeding: algemeen, Decl 1, Monogra-
fieen Nieuw BW B-34, Deventer: Kluwer 1982

Bloembergen 1996 A.R. Bloembergen, Wolfsbergen en de rechtseconomie, in: M.E.
Franke e.a. (red.). Onrechtmatige daad, BW-krant jaarboek 1996.
Deventer: Gouda Quint 1996, p. 25-38

Bloembergen 1998 A.R. Bloembergen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap in het
wetsvoorstel verkeersaansprakelijkheid, NTBR 1998. p. 169-174

Bloembergen & Van Wersch A.R. Bloembergen & P.J.M. van Wersch, Verkeersslachtoffers en
1973 hun schade, Deventer: Kluwer 1973

De Boeck 2000 A. de Boeck, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming
en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen: Intersentia
Rechtswetenschappen 2000

Bolt 1992 A.T. Bolt, Loterij ofrechtspraak. Een rechtsvergelijkend onderzoek
naar het Amerikaanse recht inzake schadevergoeding bij letsel en

overlijden, Deventer: 1992
Bolt& Spier 1996 A.T. Bolt& J. Spier, m.m.v. O.A. Haazen, De uitdijende reikwijdte

van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Preadvies NJV.
Zwolle: Tjeenk Willink 1996

Bonenkamp 2001 H.J. Bonenkamp, Het mediationproces, in: H.J. Bonenkamp e.a.
(red.). Handboek mediation, Den Haag: SDU Uitgevers 2001, p.
105-140

Bonenkamp e.a. 2001 H.J. Bonenkamp e.a. (red.). Handboek mediation, Den Haag: SDU
Uitgevers 2001

Borking  1997 J.J. Borking, Partijen moeten hun problemen zelf oplossen. De
resultaten van zeven jaar geschillenoplossing in de ICT-branche.
Automatiseringsgids 1997-11

Borking 2001 J.J. Borking. Geschillenoplossing van offline naaronline. De visie
van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, Computer-
recht 2001-5. p. 240-244

Boskey 1993 J.B. Boskey, Blueprint fornegotiations, Dispute Resolution Journal

1993, p. 8-18
Boulle & Nysic 2001 L. Boulle & M. Nesic, Mediation. Principles, proces, practice,

London: Butterworths 2001
Bouman & Tilanus-Van H.A. Bouman en G.M. Tilanus-van Wassenaer, Schadevergoeding:
Wassenaer 1998 personenschade. Monografieen Nieuw BW BW B-37, Deventer:

Kluwer 1998
Bovbjerg 1994 R.R. Bovbjerg, Liability and liability insurance: Chicken and egg,

destructive spiral, or risk and reaction?. Texas Law Review 1994,
p. 1655-1680

Bovbjerg, Sloan & Blumstein R. Bovbjerg, F. Sloan& J. Blumstein, Valuing life and limb in tort.
1989 Scheduling "pain and suffering". Northwestern University Law

Review 1989. p. 920-976

263



Literatuurlijst

Bowles 1982 R. Bowles, Law and the economy, Oxford: Martin Robertson  1982
Brazil e.a. 1986 W.A. Brazil e.a., Early neutral evaluation. An experimental effort

to expedite dispute resolution, Judicature 1986, p. 279 e.v.
Brenninkmeijer 1999 A.F.M. Brenninkmeijer. Tijdige geschilbeslechtingzonder rechter:

ADR en tijdigheid van de rechtspraak. Trema 1999-10, p. 42-46
Brenninkmeijer 2001 a A.F.M. Brenninkmeijer. Onderhandelen. in: H.J. Bonenkamp e.a.

(red.). Handboek mediation, Den Haag: SDU Uitgevers 2001, p.
39-61

Brenninkmeuer 2001 b A.F.M. Brenninkmeijer. Mediation, in: H.J. Bonenkamp e.a. (red.).
Handboek mediation, Den Haag: SDU Uitgevers 2001, p. 1-17

Brenninkmeijer 2001 c A.F.M. Brenninkmeijer, Diverse vormen van mediation. in: H.J.
Bonenkamp e.a. (red.). Handboek mediation, Den Haag: SDU
Uitgevers 2001. p. 141-154

Brewer & Mills 1999 T.J. Brewer & L.R Mills, Combining mediation & arbitration.
Combining the virtues of mediation and arbitration can offer real
advantages to clients, Dispute Resolution Journal 1999-4, p. 32-39

Brickman 1994 L. Brickman. On the relevance of the admissibiltiy ofscientific
evidence. Tort system outcomes are principally determined by
lawyers' rates of return, Cardozo Law Review 1994, p. 1755-1797

Brown & Ayres 1994 J.G. Brown & I. Ayres. Economic rationales for mediation, Virginia
Law Review 1994, p 323-402

Brown & Marriott 1999 H.J. Brown& A.L. Marriott. ADR. Principles and practice, London:
Sweet & Maxwell 1999

Van Bruggen 1997 J. van Bruggen (red.), Praktisch opgelost. Mediation als methode
voor conflicthantering. Den Haag: SDU 1997

Van Bruggen & Schreuder- J. van Bruggen & M. Schreuder-Tromp, De mediator en zijn
Tromp 2001 competenties. in: H.J. Bonenkamp e.a. (red.). Handboek mediation.

Den Haag: SDU Uitgevers 2001. p. 75-104
Bruinsma 1997 F. Bruinsma. ADR als praktijk in Nederland en als mode uit de

Verenigde Staten, in: M.A. Kleiboer, N.J.H. Huls & H.J. de Kluiver,
Alternatieve wegen naar het recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1997.
p. 91-101

Brunet 1987 E. Brunet, Questioning the quality ofalternative dispute resolution,
Tulane Law Review 1987. p. 1-23

Buchanan 1978 J.M. Buchanan. From private preferencestopublic philosophy. The
development of Public Choice, in: J.M. Buchanan e.a. (eds.). The
economics ofpolitics. London: IEA 1978, p. 1-20

Buhring-Uhle 1996 C. Buhring-Uhle. Arbitration and mediation in international
business. Designingprocedures foreffective conflict management.
The Hague: Kluwer Law International 1996

Burgess & Burgess 1996 H. Burgess & G. Burgess, Constructive confrontation. A transforma-
tive approach to intractable conflict. Mediation Quarterly 1996. p
305-337

Burgess & Marbarger 1993 P.L. Burgess & D.R. Marbarger. Do negotiated and arbitrated
salaries differ under final-offer arbitration?. Industrial and Labor
Relations Review 1993, p 548-559

Bunon 1993 J.W. Burton, Conflictresolution asapoliticalphilosophy. in: D.J.D.
Sandole & H. van der Merwe (eds.). Con flict resolution theory and
practice. Integration and application. Manchester: Manchester
University Press 1993. p. 55-64

264



Literatiturlijst

Calabresi 1970 G. Calabresi, Thecosts ofaccidents. A legal and economic analysis.
New Haven: Yale University Press 1970

Calfee & Crasswell 1984 J.E. Calfee & R. Crasswell. Some effects ofuncertainty on
compliance with legal standards. Virginia Law Review 1984, p
965-1003

Calvert 1991 M.D. Calvert, Out with the old, in with the new. The mini-trial is
the new wave in resolving international disputes, Journal of Dispute
Resolution 1991. p. 111-125

Cane 1993 P. Cane, Atiyah's Accidents, compensation and the law. London:
Butterworths 1993

Cane 1996 P. Cane, Tort law and economic interests, Oxford: Clarendon Press

1996

Card 1990 D.E. Card, Strikes and wages. A test of an asymmetric information
model. Quarterly Journal Of Economics  1990, p. 625-659

Carpenter & Kennedy 2001 S.L. Carpenter & W.J.D. Kennedy, Managing public disputes. A
practical guide forgovernment, business, and citizens'groups, San
Francisco: Jossey-Bass Publishers 2001

Carrington 2000 P.D. Carrington, Virtual arbitration, Ohio State Journal on Dispute
Resolution 2000, p. 669-674

Carroll. Abrahamse & Vaiana S.J. Carroll, A.F. Abrahamse & M.E. Vaiana, The costs of excess
1995 medical claims for automobile personal injuries. Santa Monica:

RAND 1995
Charness 1996 G.B. Charness, Alternative dispute resolution and the settlement

gap, in: D.A. Anderson, Disputeresolution. Bridgingthe settlement

gap, Greenwich: JAI Press 1996
Chin-A-Fat & Steketee 2001 B.E.S. Chin-A-Fat & M.J. Steketee, Bemiddeling in uitvoering,

TMD 2001, p. 84
Claassens & Van Schoubroeck H. Claassens & C. Van Schoubroeck, Praktische ervaringen met
1998 de Belgische schadevergoedingsregeling, in: M. Faure & T. Hartlief

(red.), Verkeersaansprakelijkheid in Belgieen Nederland, Antwer-
pen: 1ntersentia 1998

Clermont & Currivan 1978 K.M. Clermont & J.D. Currivan, Improving on the contingent fee,
Cornell Law Review 1978, p. 529-639

Coase 1960 R. Coase, The problem ofsocial cost, Journal of Legal Studies  1960.

p. 1-44

Coleman 1992 J. L. Coleman, Risksand wrongs, Cambridge University Press  1992

Cona 1997 F.A. Cona. Application of online systems in alternative dispute
resolution, Buffalo Law Review 1997, p. 991-992

Condlin 1992 R.J. Condlin. Bargaining in the dark. The normative incoherence
o f lawyer dispute bargaining role, Maryland Law Review 1992, p.
1-104

Conlin 1999 M. Conlin. Empirical test of a separating equilibrium in National
Football League contract negotiations. Rand Journal of Econo-
mics1999. p. 289-304

Conlon, Moon & Ng 2001 D.E. Conlon. H. Moon & K.Y. Ng, Putting the cart before the horse.
The benefits of arbitrating before mediating. Journal of Applied
Psychology 2002, p. 978-993

Cooter 1982 R.D. Cooter. Economics analysis of punitive damages. Southern
California Law Review 1982, p 79-101

Cooter 1989 R.D. Cooter, Punitive damages for deterrence. When and how
much?. Alabama Law Review. 1989. p 1143-1196

265



Literatuurlijst

Cooter 1996 R. D. Cooter. Decentralized law for a complex economy. The
structural approach to adjudicating the new law merchant, University
of Pennsylvania Law Review 1996, p. 1643-1696

Cooter 1998 R.D. Cooter. Expressive law and economics, Journal of Legal

Studies 1998. p. 585 e.v.
Cooter 2000a R.D. Cooter. Do good laws make good citizins? An economic

analysis ofintemalized norms. Virginia Law Review 2000. p. 1577
e.v.

Cooter 200Ob R.D. Cooter. Three effects of social norms on law. Expression.
deterrence. and internalization, Oregon Law Review 2000, p. 1 e.v.

Cooter& Eisenberg 2001 R.D. Cooter & M.A. Eisenberg, Fairness, character, and efficiency
in firms. University of Pennsylvania Law Review 2001, p. 1717
e./

Cooter. Marks & Mnookin R. Cooter. Marks & R.H. Mnookin, Bargaining in the shadow of
1982 the law. A testable model of strategic behaviour. Journal ofLegal

Studies 1982. p. 225-251
Cooter& Rubinfeld 1994 R. Cooter & D. Rubinfeld, An economic model of legal discovery.

Journal of Legal Studies 1994. p. 435 e.v.
Cooter&Ulen 2000 R. Cooter & T. Ulen. Law and economics. Reading: Addison-Wesley

2000

Craswell&Calfee 1986 R. Craswell & J.E. Calfee, Deterrenceand uncertain legal standards,
Journal of Law, Economics and Organization 1986, p. 279-303

Craver 1997 C.B. Craver, Effective legal negotiation and settlement, Charlottes-
ville: Michie 1997

Crawford 1979 V.P. Crawford, On compulsory arbitration schemes, Journal of
Political Economy 1979, p. 131-160

Croson & Mnookin 1997 R. Croson & R.H. Mnookin. Does disputing through agents enhance
cooperation? Experimental evidence, Journal ofLegal Studies 1997.
p. 331-346

Cross 1996 F.B. Cross. The role of lawyers in positive theories of doctrinal
evolution, Emory Law Journal 1996, p. 523-590

Curran 1993 C. Curran. The American experience with self-regulation in the
medical and legal professions, in: M. Faure e.a. (red.), Regulation
of professions, Maklu: Antwerpen 1993

Curran 1998 C. Curran, Regulation ofthe professions. in: P. Newman (ed.), The
new Palgrave dictionary of economics and the law. London:
Macmillan 1998

Van Dam 1989 C.C.  van Dam. Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid.
Deventer: Kluwer 1989

Van Dam 2001 M. van Dam. Verkeersongevallen. Een rechtseconomisch. empirisch
en positiefrechtelijk onderzoek naar de werking van aansprakelijk-
heid, verzekering en veiligheidsregulering in het verkeer. Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2001

Danzon 1983 P.M. Danzon. Contingency fees for personal injury litigation, Bell
Journal of Economics 1983, p. 213-224

Danzon 1984 P.M. Danzon. Tort reform and the role of government in private
insurance markets. Journal of Legal Studies  1984. p 517-549

Danzon 1985 P.M. Danzon. Medical malpractice. Theory. evidence, and public
policy, Cambridge: Harvard University Press  1985

266



Literatuurlijst

Danzon 1998 P.M. Danzon, Medical malpractice. in: P. Newman (ed.). The new
Palgravedictionary ofeconomics and the law, London: Macmillan
1998

Danzon & Lillard 1983 P.M. Danzon & L. Lillard. Settlementout of court. The disposition
of medical malpractice claims. Journal of Legal Studies  1983. p
345-377

Daughety 2000 A.F. Daughety, Settlement. in: B. Bouckaert & G. de Geest,
Encyclopedia oflaw & economics. Cheltenham: Edward Elgar 2000,
nr. 7400 (zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Daughety & Reinganum 1994 A.F. Daughety & J.F. Reinganum, Settlement negotiations with two-
sided asymmetric information. Model duality. information distributi-
on, and efficiency, International Review of Law and Economics
1994, p, 283-298

Daughety & Reinganum 1995 A.F. Daughety & J.F. Reinganum, Keeping society in the dark. On
the admissibility ofpretrial negotiations as evidence in Court. Rand
Journal of Economics 1995, p 203-221

Dawes & Thaler 1988 R.M. Dawes & R. H. Thaler, Cooperation, Journal of Economic
Perspectives 1988, p. 187-197

Deurvorst 1996 T. Deurvorst, Abstracte schadeberekening en de expansie van de
aanspraak op schadevergoeding, NTBR 1996-2. p. 37-41

Dewees, Duff & Trebilcock D. Dewees. D. Duff & M. Trebilcock, Exploring the domain of
1996 accident law. Taking the facts seriously. New York: Oxford

University Press 1996
Diamond, Landsman & Saks S.S. Diamond, S. Landsman & M. Saks, Juror judgments about
1998 liability and damages. Sources of variability and ways to increase

consistency. De Paul Law Review 1998, p. 301-325
Diver 1983 C.S. Diver. The optimal precision ofadministrative rules, Yale Law

Journal 1983. p. 65-109
Van Driel 1989 M. van Driel, Zelfregulering. Hoog opspelen of thuisblijven,

Deventer: Kluwer 1989
Duijvis & Reedijk 1997 W. Duijvis & J. Reedijk, Kwaliteitsmanagement in de praktijk van

een klein of middelgroot bedrij f, Deventer: Kluwer  1997
Ehrlich & Posner 1974 I. Ehrlich & R.A. Posner, An economic analysis of legal rulemaking,

Journal of Legal Studies 1974, p. 257-286
Eijlander 1993 Ph. Eijlander. Zelfreguleringen wetgevingsbeleid. in Ph. Eijlander

e.a. (red.), Overheid enzelfregulering, Zwolle: Tjeenk Willink 1993
Eisen 1998 J.B. Eisen. Are we ready for mediation in cyberspace?, Brigham

Young University Law Review 1998, p. 1305-1358
Eisenberg 1976 M. Eisenberg. Private ordening through negotiation. Dispute

settlement and rule-making, Harvard law Review 1976. p. 63 7 e.v.
Ellickson 1989 R. C. Ellickson, Bringing culture and human frailty to rational

actors. A critique of classical law and economics, Chicago-Kent
Law Review 1989, p. 23-55

Ellickson 1991 R.C. Ellickson, Order without law. How neighbors settle disputes,
Cambridge: Harvard University Press  1991

Ellickson 1998 R.C. Ellickson. Law and economics discovers social norms. Journal
of Legal Studies 1998. p. 537-552

Ellickson 2001 R.C. Ellickson. The evolution of social norms. A perspective from
the legal academy. in: M. Hechter & K-D. Opp (eds.), Social norms,
New York: Russel Sage Foundation 2001

267



Literatiturlijst

Ellis 1982 D.D. Ellis, Fairness and efficiency in the law of punitive damages.
Southern California Law Review 1982, p. 1-78

Ellison 1994 G. Ellison. Cooperation in the prisoner's dilemma with anonymous
random matching, Review of Economic Studies 1994, p. 567-588

Elzas 2000 R.Ph. Elzas, Normering en vergoeding van personenschade, TVP
2000. p. 70-73.

Epstein 1973 R.A. Epstein, A theory of strict liability, Journal of Legal Studies
1973, p. 151 e.v.

Epstein 1988 R.A. Epstein, The political economy of product liability reform,
American Economic Review 1988, p. 311-315

Epstein 1989 R.A. Epstein, The unintended revolution in product liability law,
Cardozo Law Review 1989, p. 2193-2222

Eshuis 1998 R. J. J. Eshuis. Een kwestie van tijd. Onderzoek naar de doorlooptij-
den in handelszaken. Den Haag: WODC 1998 (Onderzoek en beleid
nr. 171)

Etzioni 2000 A. Etzioni. Social norms. Internalization. persuasion, and history,
Law & Society Review 2000, p. 157-178

Evans 2000 H. Evans. Why settlements favour claimants, New Law Journal

2000, p. 432

Eykman 1998 L.G. Eykman, Schikken onder professionals, in: B. Wessels (red.),
Onderhandelen. bemiddelen en schikken, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink  1998

Faes 1994 W. Faes. Commercieel onderhandelen. Zaventem: Kluwer  1994
Farber 1980 H.S. Farber. An analysis of final-offer arbitration, Journal of

Conflict Resolution 1980, p. 683-705
Farber & Bazerman 1986 H.S.  Farber & M.H. Bazerman, The general basis of arbitor

behaviour. An empirical analysis of conventional and final-offer
arbitration, Econometrica 1986. p. 1503-1528

Farber & Bazerman 1989 H.S. Farber & M.H. Bazerman, Divergent expectations as a cause
of disagreement in bargaining. Evidence from a comparison of
arbitration schemes. Quarterly Journal ofEconomics 1989, p. 99-120

Farber & White 1991 H.S. Farber & M. White, Medical malpractice. An empirical
examination of the litigation process, Rand Journal of Economics
1991, p. 199-217

Farmer & Pecorino 1998 A. Farmer & P. Pecorino. Bargaining with informative offers. An

analysis of final-offer arbitration. Journal of Legal Studies  1998.

p. 415-432

Farmer& Pecorino 2002 A. Farmer & P. Pecorino.Pretrial bargaining with self-serving bias
and asymmetric information. Journal of Economic Behavior and

Economics 2002, p. 1-14
Farmer, Pecorino & Stango A.  Farmer, P. Pecorino & V. Stango. The causes of bargaining
2000 failure. Evidence from major leaque baseBall. University of

Alabama. Department of Economics, Finance and Legal Studies

Working Paper no. 00-08-04 (2000)
Faure 1991 M.G. Faure. Rechtseconomie en privaatrecht. Kunnen rechtsregels

bijdragen tot de reductie van ongevaiskosten?. in: E.H. Hondius
e.a. (red.). Rechtseconomie en recht. Kennismaking meteen gebied
in opkomst. Zwolle Tjeenk Willink 1991

Faure 1993a M.G. Faure. Ongevallenpreventie doorefficiente aansprakelijkheids-
regels en verzekeringspolissen op competitieve verzekeringsmark-
ten. VA 1993, p. 3-22

268



Literatuttriust

Faure 1993b M.G. Faure. (G)een schijn van kans, Antwerpen  1993
Faure 1995 M.G. Faure, Over beschermde slachtoffers, vrijgevige rechters en

zuchtende verzekeraars. NJB  1995. p. 1227-1235
Faure 1996 M.G. Faure, Milieuaansprakelijkheid in de risicomaatschappij.

Justitiele verkenningen 1996. p. 35-47
Faure & Van den Bergh 1989 M.G. Faure & R.J. Van den Bergh. Objectieve aansprakelijkheid.

verplichte verzekering en veiligheidsregulering. Antwerpen: Maklu
1989

Faure & Hartlief 1995 M.G. Faure & T. Hartlief, Gevolgen van de uitbreidende werkge-
versaansprakelijkheid. Beleidsconsequenties voor verzekeraars?,
in: M.G. Faure en T. Hartlief (red.). Verzekering en de groeiende
aansprakelijkheidslast, Deventer: Kluwer 1995

Faure & Hartlief 1998 M.G.  Faure & T. Hartlief, Verzekering en financiering van
beroepsziekten: enkele tips voor de SER, NJB 1998. P 1135-1142

Faure & Hartlief 1999 M.G. Faure & T. Hartlief, Het Kabinet en de claimcultuur, NJB
1999, p 2007-2015.

Faure & Hartlief 2001 M.G. Faure & T. Hartlief (red.), Schade door arbeidsongevallen
en nieuwe beroepsziekten, Den Haag 2001

Faurot & McAllister 1992 D.J. Faurot & S. McAllister, Salary arbitration and pre-arbitration
behaviour in Major League Baseball, Industrial and Labor Relations
Review 1992, p 697-710

Fehr & Schmidt 2000 E.  Fehr & K.M. Schmidt, Theories of fairness and reciprocity.
Evidence and economic implications, in: M. Dewatripont, L.P.
Hansen & S.J. Turnovsky (eds.). Advances in economics and
econometrics. Theory and applications.Cambridge: Cambridge
University Press 2000

Fenn & Vlachonikolis 1990 P. Fenn & I. Vlachonikolis, Bargaining behaviour by defendant
insurers. An economic model, The Geneva Papers on Risk and
Insurance 1990, p. 41-52

Feuille 1975 P. Feuille, Final-offer arbitration and the chilling effect, Industrial
Relations 1975, p. 302-310

Fisher 1984 R. Fisher. Comment, Journal of Legal Education 1984, p. 124 e.v.
Fisher. Kopelman & Kupfer R. Fisher. E. Kopelman & A. Kupfer Schneider. Beyond Machiavel-
Schneider 1994 li. Tools for coping with conflict. Cambridge: Harvard University

Press  1994

Fisher, Ury & Patton 1991 R. Fisher, W. Ury & B. Patton. Getting to yes. Negotiating
agreement without giving in, New York: Penguin Books 1991

Fiss 1984 O. Fiss. Against settlement, Yale Law Journal 1984, p. 1073-1090
Fletcher 1972 G.P. Fletcher, Fairness and utility in tort theory, Harvard Law

Review 1972. p. 537 e.v.
Fox 1993 L.J. Fox, Mini-Trials, Litigation 1993-4. p. 36-41
Franken & Borking 2000 H. Franken & J,J. Borking, Tien jaar Stichting Geschiloplossing

Automatisering, TvA 2000-1. p. 3-7
Franklin 1967 M.A. Franklin, Replacing the negligence lottery. Compensation

and selective reimbursement. Virginia Law Review 1967. p. 774-8 14
Frenk 1995 N. Frenk. Toerekening naar kansbepaling. NJB 1995. p. 484 e.v.
Frenk 1999 N.  Frenk. De directe schadeverzekering als vervanging van

aansprakelijkheid. NJB 1999. p. 1547-1554
Fredericq 1990 S. Fredericq, Moderne risico's en vergoeding van letselschade,

Brussel: Bruylant 1990

269



Literatuurlijst

Friedman 1969 A.E. Friedman, An economic analysis of settlement. Stanford Law
Review 1969, p. 67-100

Galanter 1974 M. Galanter, Why the haves come out ahead. Speculations on the
limits of legal change, Law & Society Review 1974, p. 95-160

Galanter 1996 M. Galanter, Real world torts. An antidote to anecdote, Maryland
Law Review 1996, p. 1093-1160

Geelhoed 1993 L.A. Geelhoed, Deregulering. herregulering en zelfregulering, in:
Ph. Eulander e.a. (red.), Overheid en zelfregulering. Zwolle: Tjeenk
Willink 1993

De Geest 1990 G. de Geest, Public Choice en rechtseconomie, AA 1990, p. 666-673
De Geest 1994 G. de Geest. Economische analyse van het contracten- en quasi-

contractenrecht. Een onderzoek naar de wetenschappelijke waarde
van de rechtseconomie, Antwerpen: MAKLU Uitgevers 1994

Genn 1987 H. Genn, Hard bargaining. Out ofcourt settlement in personal injury
actions, Oxford: Clarendon Press 1987

Genn 1998 H. Genn, The Central London County Courtpilotmediation scheme:
evaluation report, Research Series 5/98 (Lord Chancellor's
Department London)

Genn 1999 H. Genn, Mediation in action. Resolving court disputes without trial.
London: Calouste Gulbenkian Foundation 1999

Gertner& Miller 1995 R.H. Gertner & G.P. Miller, Settlement escrows, Journal of Legal
Studies 1995. p. 87-122

Van Gerven e.a. 2000 W. van Gerven e.a.. Tort law, Oxford: Hart Publishing 2000
Giesen 2001 1. Giesen, Bewijs en aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend

onderzoek naarde bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico
en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2001

Giesen 2002 1.  Giesen. De 'bindendheid' van normen bij normering van
schadevergoeding, TVP 2002, p. 127-129

Giesen, Kamminga & 1. Giesen, Y.P. Kamminga & J.M. Barendrecht, Normering van
Barendrecht 2001 schadevergoeding voorarbeidsongevallen en beroepsziekten: over

draagvlak, differentiatie en smartengeld, in: M.G. Faure & T.
Hartlief, Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 131-158

Giesen& Vranken 2003 1. Giesen & J.B.M. Vranken (red.), De Hoge Raad binnenstebuiten.

Verslag van een experiment, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2003

Gifford 1985 D.G. Gifford. A context-based theory of strategy selection in legal
negotiation, Ohio State Law Journal 1985. p. 41-94

Gilson& Mnookin 1994 R.J. Gilson & R.H. Mnookin, Disputing through agents: cooperation
and conflict between lawyers in litigation, Columbia Law Review
1994, p. 509-566

Gilson & Mnookin 1995 R.J. Gilson & R.H. Mnookin. Cooperation and competition in
litigation. Can lawyersdampen conflict?, in: K.J. Arrow e.a. (eds.),
Barriers toconflict resolution. New York: Norton 1995. p 184-211

Goldberg. Sander & Rogers S.B. Goldberg. F.E.A. Sander & N.H. Rogers. Dispute resolution.
1999 Negotiation. mediation and other processes, New York: Aspen Law

& Business 1999
Goodpaster 1993 G. Goodpaster, Rational decision-making in problem-solving

negotiation. Compromise. interest-valuation, and cognitive error,
Ohio State Journal on Dispute Resolution 1993, p. 299-360

270



Literatuitrlijst

Goodpaster 1997 G. Goodpaster. A guide to negotiation and mediation. New York:
Transnational Publishers 1997

Gould 1973 J. Gould. The economics oflegal conflicts, Journal of Legal Studies
1973. p. 279-300

Granat 1996 R.S. Granat, Creating an environment for mediating disputes on
the internet, http://www.law.vill.edu/ncair/disres/granat.html.

Greenhalgh & Chapman 1995 L. Greenhalgh& D.1. Chapman. Joint decision making. The
inseparability of relationships and negotiation, in: R.M. Kramer
& D.M. Messick (eds.). Negotiation as a social process. Sage
Publications 1995

De Groot 1979 G.R.J. de Groot, Schaderegeling bij verkeersongevallen, Zwolle:
Tjeenk Willink 1979

Gross & Syverud 1991 S.R. Gross & K.D. Syverud, Getting to no: a study of settlement
negotiations and the selection of cases for trial. Michigan Law
Review 1991, p. 319-393

Gulliver 1979 P.H. Gulliver, Disputes and negotiations. A cross-cultural perspecti-
ve. New York: Academic Press 1979

De Haas & Hartlief 1996 S.P. de Haas & T. Hartlief. Collectivering en institutionalisering

van regres: instrumenten voor kostenbeheersing, Den Haag: Verbond
van Verzekeraars  1996

De Haas & Hartlief 1998 S.P. de Haas & T. Hartlief. Verkeersaansprakelijkheid. Vergoeding

van personenschade in Europees perspectief, Deventer: Kiuwer 1998
Haist & Fromm 1992 F. Haist & H. Fromm. Kwaliteit in de onderneming, Deventer:

Kluwer 1992
Hammerstein 2000 A. Hammerstein, De vastgelopen schaderegeling. wat heeft de

rechter te bieden?, in: LSA symposionbundel 2000. De kwaliteit
van het schaderegelingsproces, Lelystad: Koninklijke Vermande
2000, p. 65-72

Harbough & Chakraborty 2002 R. Harbaugh & A. Chakraborty, Credible comparisons in multi-issue
bargaining, Claremont Colleges Working Paper No. 2002-04

Harris e.a. 1984 D. Harris e.a., Compensation and support for illness and injury,
Oxford: Clarendon Press 1984

Harris 1991 D. Harris, Evaluating the goals of personal injury law: some
empirical evidence, in: P. Cane & J. Stapleton (eds.). Essays for
Patrick Atiyah, Oxford: Clarendon Press 1991, p. 289-308

Hartlief1997 T. Hartlief. Ieder draagt zijn eigen schade. Enige opmerkingen over
de fundamenten van en ontwikkelingen in het aansprakelijkheids-
recht, Deventer: Kluwer  1997

Hartlief 1999 T. Hartlief, Van daders en slachtoffers: op weg naareen afnemende
reikwijdte van het aansprakelijkheidsrecht?, in: LSA symposionbun-
del 1999. Het belang van de dader,, Lelystad: Koninklijke Vermande
1999, p. 1-27

Hartlief2002 T. Hartlief, Open normen in het schadevergoedingsrecht: de
artikelen 6:98.99 en 101 BW, WPNR 2002 (nr. 6472). p. 8-18

Hartlief & Tjittes 1999 T. Hartlief & R.J.P.L. Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid,
Deventer: Kluwer  1999

Den Hartog 1985 G.A. Den Hartog. Wederkerige verwachtingen. Konventie, norm.
verplichting. diss. UvA Amsterdam 1985

Den Hartog 1995 G.A. Den Hartog, A conventionalist theory ofobligation, R&R
1995, p. 8-25

271



Literatuurlijst

Van den Hauwe 2000 L. van den Hauwe, Public Choice. Constitutional political economy
and law and economics. in: B. Bouckaert & G. de Geest, Encyclope-
dia oflaw & economics, Cheltenham: Edward Elgar 2000, nr. 0610
(zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Hay 1995 B.L. Hay. Effort, information. settlement. trial. Journal of Legal
Studies  1995, p. 29-62

Hay 1996 B.L. Hay. Contingent  fees and agency costs, Journal of Legal
Studies 1996, p. 503-533

Hay 1997 B.L. Hay. Optimal contingent fees in a world ofsettlement, Journal
of LegaIStudies 1997, p 259-278

Hay & Spier 1998 B. Hay & K. Spier, Settlement of litigation. in: P. Newman (ed.).
The new Palgrave dictionary of economics and the law. London:
MacMillan 1998

Haydock 1984 R.S. Haydock, Negotiation practice, New York: John Wiley & Sons
1984

Hechter&Opp 2001 M. Hechter & K.-D. Opp, Introduction, in: M. Hechter & K-D. Opp
(eds.), Social norms, New York: Russel Sage Foundation 2001

Van Heijningen 1985 J.A.M. van Heijningen, De standaardregeling een novum in het
Nieuwe Burgerlijk Wetboek, WPNR 1985 (5741), p. 369-376

Hendrikse 1993 G.W.J. Hendrikse, Moderne organisatietheorieen. Schoonhoven:
Academic Service 1993

Hendrikse 1998 G.W.J. Hendrikse, Speltheorie en ondernemingsgedrag, Utrecht:
Lemma 1998

Hennekam 2000 J.F.M. Hennekam, Normering van schadevergoeding, in: LSA
symposionbundel 2000. De kwaliteit van het schaderegelingsproces,
Lelystad: Koninklijke Vermande 2000, p. 9-16

Henry 1988 K.L. Henry, Med-Arb. An alternative to interest arbitration in the
resolution of contract negotiation disputes. Ohio State Journal on
Dispute Resolution 1988, p. 385-398

Henslere.a. 1991 D.R. Henslere.a., Compensation foraccidental injuries in the United
States, Santa Monica: Rand Institute for Civil Justice 1991

Herrnann 1989 P.J. Hermann, Better. earlier settlements through economic leverage,
Solon: Jury Verdict Research 1989

Hesselink 1993 M. Hesselink, Stelsel scherpe normen geeft schijnzekerheid. Over
falsificatie van rechtsregels door de burgerlijke rechter, WPNR  1993
(nr. 6109), p. 725-732

Van den Heuvel 2001 E. van den Heuvel. Online Dispute Resolution als oplossing voor
e-disputes: een verkenning, Computerrecht 2001. p. 66-72

Hill 1997 R. Hill, Med-Arb. New coke or swatch?, Arbitration International
1997. p. 105-110

Hill 1999 R. Hill, On-Line arbitration. Issues and solutions, Arbitration
International 1999, p. 199-208

Van Hilten-Kostense 2000 E.M. van Hilten-Kostense, De vastgelopen schaderegeling, in: LSA
symposionbundel 2000. De kwaliteit van het schaderegelingsproces,
Lelystad: Koninklijke Vermande 2000, p. 73-82

Hoellering 1982 M.F. Hoellering, The mini-trial, Arbitration Journal December  1982,

p. 48-50
Hoellering 1997 M.F. Hoellering, Mediation & arbitration: A growing interaction.

Dispute Resolution Journal 1997, p. 24

272



Literatiturlijst

Holzhauer & Teijl 1988 R.W. Holzhauer & R. Teijl, Geschillenbeslechting als economisch
perspectief, in: H.J. Snijders e.a. (red.), Overheidsrechter gepas-
seerd. Conflictbeslechting buiten de overheidsrechter om. Arnhem:
Gouda Quint  1988. p. 489-499

Holzhauer & Teijl 1995 R.W. Holzhauer & R. Teijl. Inleiding rechtseconomie, Arnhem:
Gouda Quint 1995

Hondius 1999 E.H. Hondius, De zwakke partij in het contractenrecht; over de
verandering van paradigma van het privaatrecht. in: T. Hartlief &
C.J.J.M. Stolker (red.), Contractsvrijheid. Deventer 1999

Hondius 2002 E.H. Hondius, Schadenormeringop Europeesniveau, NTBR 2002,
p. 105-108

Honord 1999 T. Honord, Responsibility and fault, Oxford: Hart Publishing  1999
Horne 2001 C. Horne. Sociological perspectives on the emergence ofsocial

norms. in: M. Hechter& K-D. Opp(eds.), Social norms, New York:
Russel Sage Foundation 2001

Van Houtte 2000a H. van Houtte, Mediatie en/of recht?. in: H. van Houtte & P.
Wautelet, Mediatie van handelsgeschillen, Acco: Leuven 2000

Van Houtte 200Ob H. van Houtte, Inleiding, in: H. van Houtte & P. Wautelet, Mediatie
van handelsgeschillen, Acco: Leuven 2000, p. 12-13

Hubben & Angenent L.G. Hubben & J.H. Angent, Medische schadeclaims in Nederland
1980-1990, Nijmegen 1992

Huls & Kleiboer 1997 N.J.H. Huls & M.A. Kleiboer. 'Alternative dispute resolution'
(ADR). in: M.A. Kleiboer, N.J.H. Huls & H.J. de Kiuiver, Alterna-
tieve wegen naar het recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri  1997

Ison 1967 T.G. Ison, The forensic lottery. A critique on tort liability as a

system of personal injury compensation. London: Stapples Press
1967

Issacharoff 2002 S. Issacharoff, The content of our casebooks. Why do cases get
litigated, Florida State University Law Review 2002, p. 1266-1287

Jacobs 1998 W.A. Jacobs, ADR en consument. Een rechtsvergelijkende studie
naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing, Kluwer:
Deventer 1998

Jagtenberg 2000 R. Jagtenberg, ADR-onderwijs in Nederland, TMD 2000-3, p.  50-54
Jolls, Sunstein & Thaler 1998 C. Jolls, C.R. Sunstein & R.H. Thaler, A behavioral approach to

law and economics, Stanford Law Review 1998, p. 1471-1550
Kagan 1994 R.A. Kagan. Do lawyers cause adversariallegalism? A preliminary

inquiry. Law & Social Inquiry 1994. p. 1-62
Kahneman & Tversky 1995 D. Kahneman & A. Tversky, Conflict resolution: a cognitive

perspective, in: K. Arrows e.a. (eds.), Barriers to conflictresolution,
New York: Norton 1995

Kakalik e.a. 1996 J.L. Kakalik e.a., An evaluation of mediation and early neutral
evaluationunderthe Civil Justice Reform Act, Santa Monica: Rand
institute for Civil Justice 1996

Van der Kam 2000 E. van der Kam, Kwaliteit gewogen. Verschillende perspectieven
op kwaliteit van civiele rechtspleging, Boom Juridische uitgevers
2000

Kamminga & Weterings 2003 Y.P. Kamminga & W.C.T. Weterings, Begroting van smartengeld
(HR 17 november 2000, NJ 2001, Druiff/B.C.E. Bouw). in: I. Giesen

& J.B.M. Vranken (red.). De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag
van een experiment, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003,
p. 111-121

273



Literatuurlijst

Kandori 2002 M. Kandori, Introduction to repeated games with private monitoring,
Journal of Economic Theory 2002. p. 1-15

Kaplan 1991 M.J.G.P. Kaplan. Benaderingen.  in: M.J.G.P. Kaplan (red.),
Onderhandelen. Structuren en toepassingen, Schoonhoven:
Academic Service 1991

Kaplow 1992 L. Kaplow, Rules versus standards. Duke Law Journal 1992,p. 557-
629

Kaplow 1994 L. Kaplow, The value of accuracy in adjudication. An economic
analysis. Journal of Legal Studies 1994. p. 307-401

Kaplow 2000 L. Kaplow. General characteristics of rules, in: B. Bouckaert & G.
de Geest, Encyclopedia oflaw & economics, Cheltenham: Edward
Elgar 2000, nr. 9000 (zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Kaplow& Shavell 1994 L. Kaplow & S. Shavell. Accuracy in the determination of liability,
Journal of Law and Economics 1994, p. 1-16

Kaplow & Shavell 1996 L. Kaplow & S. Shavell, Accuracy in the assessment of damages.
Journal of Law and Economics 1996, p. 191-210

Kaplow & Shavell 1999 L. Kaplow & S. Shavell, Economic analysis of law. NBER Working
Paper  1999 nr. 6960, http://www.nber.org/papers/w6960

Kaplow & Shavell 2001 L. Kaplow & S. Sharell, Fairness versus welfare, Harvard Law
Review 2001. p. 961-1388

Kasperse e.a. 1995 J.D.P.  Kasper e.a., Produktenaansprakelijkheid, klachten en
kwaliteit, Utrecht: Lemma  1995

Ten Kate 1989 J. ten Kate. Schikkingen tijdens civielrechtelijke geschillen. Enige

psychologische kanttekeningen bij het gedrag van onderhandelaars,
RdW 1989. p. 63-79

Ten Kate & Van Koppen 1997  J. Ten Kate & P.J. van Koppen, Schikken of niet. in: P.J. van
Koppen. D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (red.), Het hart van de
zaak. De psychologie van het recht, Deventer: Kluwer 1997, p. 44-
62

Katsh & Rifkin 2001 M.E, Katsh & J, Rifkin, Online dispute resolution. Resolving
conflicts in cyberspace. San Francisco: Jossey-Bass 2001

Katsh, Riskin & Gaitenby 2000 E. Katsh. J. Riskin & A. Gaitenby, E-commerce, E-disputes. and
E-dispute resolution. In the shadow of 'eBay law', Ohio State
Journal on Dispute Resolution 2000, p. 705-734

Katz 1990 A. Katz. The strategic structure of offer and acceptance. Game
theory and the law of contract formation, Michigan Law Review
1990. p. 215-295

Keating 2000 G.C. Keating. Distributive and corrective justice in the tort law of
accidents, Southern California Law Review 2000, p. 193-224

Keltner & Robinson 1996 D. Keltner & R.J. Robinson, Extremism. power. and the imagined
basis of social conflict, Current Directions in Psychological Science

1996. p. 101-105

Kennan & Wilson 1993 J. Kennan & R.Wilson, Bargaining with private information, Journal
of Economic Literature 1993, p. 45-104

Kerkmeester 1989 H.0. Kerkmeester. Recht en speltheorie. Een economisch model
voor het ontstaan van staten en recht, Lelystad: Koninklijke
Vermande 1989

Kerkmeester 1995 H.0. Kerkmeester. Rationele keuzes en sociale normen: over een
conventionele verplichtingstheorie. R&R 1995. p. 91-98

Kerkmeester 1998 H.0. Kerkmeester, Punitive damages ter compensatie van een lage
veroordelingskans. NJB 1998, p. 1807-1813

274



Literatiturlijst

Kerkmeester 1999 H.0. Kerkmeester. Tijdigheid van rechtspraak als economisch
probleem. Trema 1999-10, p. 14-18

Kerkmeester 2001 H.O. Kerkmeester. Recht en sociale normen. RdW 2001, p. 51-70
Kerkmeester& Holzhauer H.0. Kerkmeester & R.W. Holzhauer, Rechtseconomische annota-
1999 ties. Deventer: Gouda Quint 1999
Kerkmeester & De Mulder H.0. Kerkmeester & R.V. de Mulder, Bes lissingstheoretische
1988 criteria voor de beslechting van een juridisch geschil door een

onafhankelijkederde. in: H.J. Snijderse.a. (red.).Overheidsrechter
gepasseerd. Conflictbeslechting buiten de overheidsrechter om,
Arnhem: Gouda Quint 1988

Kessler & McClellan 1996 D.  Kessler & M. McClellan, Do doctors practice defensive
medicine?, Quarterly Journal of Economics 1996. p. 353-390

Kessler & McClellan 2000 D.P. Kessler & M.B. McClellan, How liability law affects medical
productivity, Journal of Health Economics 2002, p. 931-955

Kiesler& Sproul 1992 S. Kiesler & L. Sproul. Group decision making and communication
technology, Organizational Behavior and Human Decision Processes
1992. p. 96-124

Knol 1986 P.C. Knol, Vergoeding van letselschade. Zwolle: Tjeenk Willink

1986

Kobayashi & Parker 2000 B.H. Kobayashi & J.S. Parker, Civil procedure: general, in: B.
Bouckaert & G. de Geest. Encyclopedia of law & economics,
Cheltenham: Edward Elgar 2000, nr. 7000 (zie ook
http://encyclo.findlaw.com)

Kooger & Labohm 1999 R. Kooger & A.N. Labohm, Conflicthantering en de onderneming.
Mediation als succesvol alternatief. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers  1999

Van Koppen & Ten Kate  1997    P.J. Van Koppen & J. Ten Kate, De rechter tussen partijen, in: J.
ten  Kate  e.a. (red.). Miscellanea. Jurisconsulto vero Dedicata,
Deventer: Kluwer 1997, p. 217-228

Korobkin 2000 R. Korobkin, A positive theory of legal negotiation, Georgetown
Law Journal 2000. p. 1789-1831

Korobkin & Guthrie 1994 R. Korobkin & C. Guthrie. Psychological barriers to litigation
settlement. An experimental approach, Michigan Law Review 1994.
p. 107-194

Korobkin & Ulen 2000 R.B. Korobkin & T.S. Ulen, Law and behavioral science. Removing
the rationality assumption from law and economics. Cali fornia Law
Review 2000. p. 1051-1144

Kottenhagen 1998 R.J.P. Kottenhagen, Vergoeding van immateriele schade, een
rechtsgebied in stroomversnelling?, NTBR 1998, p. 137-141

Kottenhagen & Kottenhagen- R.J.P. Kottenhagen & P.A. Kottenhagen-Edzes. Eindelijk naar een
Edzes 1995 nieuw ongevallenrecht, NJB 1995. p 1115-1123
Kremer 2000 F.Th. Kremer, De visie van de verzekeraar op de schaderegeling,

in: LSA symposionbundel 2000, De kwaliteit van het schaderege-
lingsproces, Lelystad: Koninklijke Vermande 2000, p. 3-8

Kritzer 1991 H.M. Kritzer, Let's make a deal. Understanding the negotiation
process in ordinary litigation, Madison: The University ofWisconsin
Press 1991

Labohm 1998 A.N. Labohm. Mediation. in: L.G. Eykman e.a.. Onderhandelen,
bemiddelen en schikken. Tjeenk Willink: Deventer 1998, p. 16-39

Lambros 1986 T.D. Lambros. The summary jury trial - an alternative method of
solving disputes, Judicature 1986. p. 286 e.v.

275



Literatuurlijst

Lambros 1993 T.D.  Lambros. The summary jury trial. An effective aid to settle-

ment, Judicature 1993, p. 6-8
Landes & Posner 1987 W.M. Landes & R.A. Posner, The economic structure of tort law,

Cambridge: Harvard University Press 1987

Langevoort 1998 D.C. Langevoort, Behavioral theories ofjudgement and decision

making in legal scholarship: A literature review, Vanderbilt Law
Review 1998. p. 1499 e.v.

Lahuis & Langbroek 1998 K. Lahuis & P.M. Langbroek, Het congres 'Kwaliteit van recht-
spraak op de weegschaal'. Een inleiding. in: P.M. Langbroek, K.
Lahuis & J.B.J.M. ten Berge (red.), Kwaliteit van rechtspraak op
de weegschaal. Deventer: Tjeenk Willink  1998

Van der Laken 1985 F.R. van der Laken, Hoger beroep in bouwarbitrage gewenst, TvA
1985, p. 1-9

Landes 1971 W. Landes, An economic analysis ofthe courts, Journal of Law and

Economics 1971, p. 61-107
Landes & Posner 1979 W.M. Landes & R,A. Posner, Adjudication as a private good,

Journal of Legal Studies 1979, p. 235-284
Landes & Posner 1987 W.  Landes  & R.A. Posner, The economic structure of tort law,

Cambridge: Harvard University Press 1987
Law Commission 1994 Law Comission, Personal injury compensation: How much is

enough?. Law Commission no. 255 (1994)
Lax & Sebenius 1986 D.A. Lax & J.K. Sebenius, The manager as negotiator. Bargaining

for cooperation and competitive gain, New York: Free Press  1986

Lax & Sebenius 199la D. Lax & J. Sebenius, The power of alternatives or the limits to
negotiation. in: J.W. Breslin & J.Z. Rubin(eds.), Negotiationtheory
and practice, Cambridge: The Program on Negotiation at Harvard
Law School 1991, p. 97-114

Lax & Sebenius 1991b D.A. Lax & J.K. Sebenius. Negotiating through an agent, Journal
of Conflict Resolution  1991, p 474-493

Lax & Sebenius 1999 D. Lax & J. Sebenius, The manager as negotiator. The negotiator's
dilemma: creating and claiming value, in: S. Goldberg, F. Sander
& N. Rogers, Dispute Resolution, Boston: Little Brown and Co.
1999, p. 51 e.v.

Lemmink 1991 J.G.A.M. Lemmink. Kwaliteitsconcurrentie tussen ondernemingen,
Maastricht: Datawyse  1991

Lempereur 1998 A. Lempereur, Negotiation and mediation in France. The challenge
of skill-based learning and interdisciplinary research, Harvard

Negotiation Law Review 1998, p. 151-174
Levin 2001 M.S. Levin, The propriety ofevaluative mediation: Concerns about

the nature and quality ofan evaluative opinion. Ohio State Journal
on Dispute Resolution 2001, p. 267 e.v.

Levine 1989 D.I. Levine, Early neutral evaluation. The second phase, Journal
on Dispute Resolution 1989, p. 1 e.v.

Leviton & Greenstone 1997 S.C. Leviton & J.L. Greenstone, Elements of mediation, Pacific
Grove: Brooks/Cole Publishers  1997

Lewicki, Saunders & Minton R.J. Lewicki. D.M. Sanders & J.W Minton, Negotiation, Boston:
1999 McGraw-Hill 1999

Lide 1996 E.C. Lide, ADR and cyberspace. The role of alternative dispute
resolution in online commerce, intellectual property and defamation,
Ohio State Journal on Dispute Resolution  1996, p. 192-222

276



Literatiturlijst

Lind& Tylor 1988 E.A. Lind & T.R. Tylor. The social psychology of procedural justice.
New York: Plenum Publishing  1988

Lindenbergh 1998 S.D. Lindenbergh. Smartengeld. diss. Leiden  1998
Lindenbergh 1999 S.D. Lindenbergh. De hoogte van het smartengeld in Nederland:

een verkenning van de top, VR  1999, p 129-134
Lindskold & Han 1988 S. Lindskold & G. Han. GRIT as a foundation for integrative

bargaining, Personality & Social Psychology Bulletin 1988, p. 335-
345

Lodder 2001 A.R. Lodder. Dossieronline geschillenoplossing-eADRof ODR:

wereldwijde geschillenoplossing. wereldwijd recht, Computerrecht
2001. p. 232-239

Loewenstein e.a. 1993 G. Loewenstein e.a., Self-serving assesments offairness and pre-trial
bargaining. Journal of Legal Studies 1993, p. 73-126

Loonstra 1993 C.J. Loonstra, Final-offer arbitrage als sluitstuk van collectief
overleg, in K.M. Becking(red.). Final-offerarbitrage. 's-Gravenha-
ge: SDU 1993

Loonstra 1998 C.J. Loonstra, Final-offer arbitrage (FOA), Rotterdam: Erasmus
Centre for Labour Law and Industrial Relations  1998

Loos 1996 M.B.M. Loos, Toekomst voor de standaardregeling, in: J.M. van
Buren-Deee.a. (red.), Consumentzondergrenzen (Van Delft-Baas
bundel), Deventer: Kluwer 1996, p. 83-98

Lovenheim 1996 P. Lovenheim, How to mediate your dispute, Berkeley: Nolo Press
1996

Lowenthal 1982 G.T. Lowenthal. A general theory ofnegotiation process. strategy,
and behaviour, Kansas Law Review 1982, p. 69-114

Lunney & Oliphant 2000 M. Lunney & K. Oliphant, Tort law. Text and materials. Oxford:
Oxford University Press 2000

Macey 1998 J.R. Macey, Public Choice and the law. in: P. Newman (ed.), The
new Palgrave dictionary of economics and the law, London:
MacMillan 1998, p. 171-183

MacGillavry& Kil 2001 H.J. Bonenkamp e.a. (red.). Conflicten, in: Bonenkamp e.a. (red.).
Handboek mediation, Den Haag: SDU Uitgevers 2001, p. 19-37

Mackaay 1980 E.J.P. Mackaay. Economics of information and law, Montreal:
Groupe de recherche en consommation  1980

Mackaay 1990 E. Mackaay, Het aansprakelijkheidsrecht. AA 1990. p 743-749
Van Manen 1995 J.C.H. van Manen, Militant of minitrant? Advocaat in minitrage,

NJB 1995, p. 1503-1504
Malsch 1997 M. Malsch. De uitkomst van de zaak voorspellen, in: P.J. van

Koppen. D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (red.), Het hart van de
zaak. Depsychologie van hetrecht, Deventer: Kluwer 1997, p. 519-
523

Mastenbroek 1983
Mastenbroek 1991 W.F.G. Mastenbroek, Onderhandelen. de bomen en het bos, in

M.J.G.P. Kaplan (red.). Onderhandelen. Structuren en toepassingen.
Schoonhoven: Academic Service 1991

Mastenbroek 2002 W.F.G. Mastenbroek. Negotiation as Emotion Management,
Heemstede: Holland Business Publications 2002

McAdams 1997 R.H. McAdams, Theorigin, development. and regulation of norms.
Michigan Law Review 1997, p, 338-433

McAdams 2000 R.H. McAdams. A focal point theory of expressive law, Virginia
Law Review 2000. p. 1649-1730

277



Literatuurlijst

McChesney 1997 F.S. McChesney, Money for nothing. Politicians, rent extraction
and political extortion, Cambridge: Harvard University Press 1997

McChesney 1998 F.S. McChesney. Rents from regulation, in: P. Newman (ed.), The
new Palgrave dictionary of economics and the law, London:
MacMillan 1998

McEwin 2000 R.I. McEwin. No-fault compensation systems, in: B. Bouckaert &
G.de Geest (eds.), Encyclopedia of law & economics, Cheltenham:
Edward Elgar 2000. nr. 3600 (zie ook http:\\encyclo. findlaw.com)

Mcintosh & Holmes 2003 D. Mcintosh & M. Holmes, Personal injury awards in EU and EFTA
countries, The Hague: Kluwer Law International 2003

McKersie 1999 R.B. McKersie, Agency inthecontextoflabornegotiations, in: R.H.
Mnookin &L.E. Susskind (eds.), Negotiating on behalf of others:
Advice to lawyers, business executives. sports agents, diplomats,

politicians and everybody else, New York:  Sage  1999
Van der Meij 1994 R. van der Meij, De onderhandelingsgids. Praktische handleiding

voor succesvol onderhandelen, Amsterdam: VNU  1994
Menkel-Meadow 1983 C. Menkel-Meadow. Legal negotiation. A study of strategies in

search ofa theory. American Bar Foundation Research Journal 1983.

p. 905-937
Menkel-Meadow 1984 C. Menkel-Meadow. Towards another view of legal negotiation.

The structure ofproblem-solving, UCLA Law Review 1984, p. 754-
842

Menkel-Meadow 1993 C. Menkel-Meadow, To solve problems, not makethem. Integrating
ADR in the law school curriculum, Southern Methodist University
Law Review 1993, p. 801-812

Menkel-Meadow 1999 C. Menkel-Meadow. Do the haves come out ahead in alternative

justice systems? Repeat players in ADR, Ohio State Journal on

Dispute Resolution 1999, p. 19-61
Menkel-Meadow 2001 C.J. Menkel-Meadow. Aha? Is creativity possible in legal problem

solving and teachable in legal negotiation?, Harvard Negotiation
Law Review 2001, p. 97-144

Meyerowitz 1985 S.A.  Meyerowitz, The arbitration alternative, American Bar
Association Journal 1985, p. 78 e.v.

Miceli 1994 T.J. Miceli, Do contingent fees promoto excessive litigation?,
Journal of Legal Studies 1994, p. 211-224

Michaelsen e.a. 1989 L. K. Michaelsen e.a.. A realistic test of individual versus group
consensus decision making, Journal of Applied Psychology 1989,
p. 834-839

Mnookin 1993 R.H. Mnookin, Why negotiations fail. An examination of barriers
to the resolution of conflicts, Ohio State Journal on Dispute
Resolution 1993. p. 235-256

Mnookin 1998 R.H. Mnookin, Alternative dispute resolution, in: P. Newman (ed.),
The new Palgrave dictionary of economics and the law, London:

MacMillan 1998, p. 56-60
Mnookin & Cohen 1999 R.H. Mnookin & J.R. Cohen. Introduction, in: R.H. Mnookin &

L.E. Susskind (eds.), Negotiating on behalf of others. Advice to
lawyers. business executives. sports agents, diplomats, politicians
and everybody else. New York: Sage 1999, p. 3-8

Mnookin & Kornhauser 1979 R.H. Mnookin & L. Komhauser. Bargaining in the shadow of the
law. The case of divorce. Yale Law Review  1979. p. 950-957

278



Literatiturlust

Mnookin. Peppet & Tulumello R.H. Mnookin. S.R. Peppet & A.S. Tulumello. Beyond winning.
2000 Negotiating to create value in deals and disputes, Cambridge:

Harvard University Press 2000
Mnookin & Ross 1995 R. Mnookin & L. Ross. Introduction, in: K.J. Arrow e.a. (eds.),

Barriers to conflict resolution. New York: Norton 1995
De Mol 1988 B.A.J.M. de Mol, Medisch letsel in het ziekenhuis: no-faultverzeke-

ring. Deventer: Kluwer 1988
De Moor 1997 W. de Moor, Stress- en conflictmanagement. Houten/Antwerpen:

Bohn Stafteu Van Loghum  1997
Moore 1996 C.W. Moore, The mediation process. Practical strategies for

resolving conflict, San Francisco: Jossey-Bass 1996
Mueller 1989 D.C. Mueller. Public choice IL New York: Cambridge University

Press 1989
Mulder 1989 F.A. Mulder, Managerenproductkwaliteit, Deventer: Kluwer 1989
Mulder 1997 Th.J. Mulder, Rechter lost IT-probleem niet op, Automatiseringsgids

1997-5
Nalebuff 1998 B. Nalebuff, Prisoners' dilemma, in : P. Newman (ed.), The new

Palgravedictionary o feconomics andthe law. London: MacMillan
1998

Neale & Bazerman 1991 M.A.  Neale & M.H. Bazerman, Cognition and rationality in
negotiation, New York: Free Press 1991

Nieuwenhuis 1997 J.H. Nieuwenhuis, De ramp op het Pikmeer, Deventer: Kluwer  1997
Nolan-Haley 1992 J.M. Nolan-Haley. Alternative dispute resolution in a nutshell. St.

Paul: West Publishing 1992
Noone 1997 M. Noone, Mediating personal injury disputes, in: J. Macfarlane

(ed.), Rethinking disputes. The mediation alternative, London:
Cavendish Publishing 1997

O'Conner & Arnold 2001 K.M. O'Conner & J.A. Arnold, Distributive spirals. Negotiation
impasses and the moderating effects of disputant self-efficacy,
Organizational Behavior and Human Decision Processes 2001. p.
148-176

O'Conner & Arnold 2002 K.M. O'Conner & J.A. Arnold, The shadow of the past. How past
negotiation performance affects future negotiation performance,
2002 http://papers.ssm.com/so13/delivery.cfm/SSRN_ID320360_co-
de020726600.pdf?abstractid=320360

O'Conne!11979 J. O'Connell, The lawsuit lottery. Only the lawyers win, New York:
Free Press 1979

Ogus 1994 A.I. Ogus, Regulation. Legal form and economic theory, Oxford:
Clarendon Press  1994

Ogus 1995 A.I. Ogus, Rethinking self-regulation, Oxford Journal of Legal
Studies 1995, p. 97-108

Ogus 2000 A.I. Ogus 2000, Self regulation, in: B. Bouckaert & G. de Geest

(eds.), Encyclopedia of law & economics, Cheltenham: Edward
Elgar 2000, nr. 9400 (zie ook http:\\encyclo.findlaw.com)

Ogus & Veljanovski 1984 A.I. Ogus & C.G. Veljanovski. Readings in the economics of law
and regulation. Oxford: Clarendon Press 1984

Olekalns e.a. 1996 M. Olekalns e.a.. The proces of negotiating. Strategy and timing
as predictors of outcomes. Organizational behavior ans Human
Decision Processes 1996-1, p. 68-77

Olson 1971 M. Olson. The logic ofcollective action. Public goods and the theory
o f groups, Cambridge: Harvard University Press  1971

279



Literatuurlijst

Ott & Schafer 1997 C. Ott & H-B. Schafer, Negligence as untaken precaution, limited
information, and efficient standard formation in the civil liability
system. International Review of Law and Economics 1997-1, p.
15-29

Oude Vrielink 2000 M. Oude Vrielink, Wat doe je eraan? Een conceptueel model en
een methode van waarneming ter bestudering van regels. RdW 2000-
1.p. 21-40

Panther 2000 S. Panther, Non-legal sanctions, in: B. Bouckaert & G. de Geest,
Encyclopedia oflaw & economics, Cheltenham: Edward Elgar2000.
nr. 0780 (zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Parker ]999 C. Parker. Just lawyers. Regulation and access to justice, Oxford:
Oxford University Press 1999

Parks & Conlon 1995 J.M. Parks & E.J. Conlon. Compensation contracts. Do agency
theory assumptions predict negotiated agreements? Academy of
Management Journal 1995, p, 821-838

Pauweis & Roodhooft 1994 W. Pauwels & F. Roodhooft, De principaal/agent-literatuur: een
overzicht. Economisch en Sociaal Tijdschrift 1994-1, p 121-152

Peeperkorn 1994 D.H.M. Peeperkorn. De schaderegelingsverhouding, een voetnoot,
in: LSA symposionbundel 1994, Begroting van schade, verandering
en verzekering. Lelystad: Koninklijke Vermande  1994

Peeperkorn 2001 D. Peeperkorn, Schets van een arbitrage-instituut voor personenscha-
de, AV&S 2001-3. p. 65

Pe12000 M. Pel, Mediation naast rechtspraak. Uitvoering landelijk project

Mediation Rechterlijke macht, Justitiele Verkenningen 2000-9, p.
25-40

Pel 2001a M. PeI, Mediation en justitiele infrastructuur, in: H.J. Bonenkamp
e.a. (red.), Handboek mediation. Den Haag: SDU Uitgevers 2001.
p. 214-223

Pe12001b M. Pei, La mddiationjudiciaire in Frankrijk. De wettelijke regeling

in Frankrijk vergeleken met de projectmatige aanpak in Nederland,
TMD 2001-2, p. 29-32

Pelzman 1976 D. Pelzman. Toward a more general theory of regulation, Journal
of Law and Economics 1976. p. 211-240

Perritt 2000 H.H. Perritt, Dispute resolution in cyberspace. Demand for new
forms of ADR, Ohio State Journal on Dispute Resolution 2000, p.
675-703

Peterson 1983 M.A. Peterson. New tools for reducing civil litigation expenses,
Santa Monica: Rand Institute for Civil Justice 1983

Pinkley.Neale & Bennett 1994 R.L. Pinkley. M.A. Neale& R.J. Bennett, The impact of alternatives
to settlement in dydic negotiations, Organizational Behavior and
Human Decision Processes 1994, p. 97-116

Plant 1999 C. Plant. Blackstone's guide to the Civil Procedure Rules, London:
Blackstone  1999

Van der Ploeg & De Ru 1995 T.J. van der Ploeg & H.J. de Ru, Tussen publiek- en privaatrecht.
in: T.J. van der Ploeg e.a. (red.). In plaats van overheid. Recht
scheppen door particuliere organisaties. Zwolle: Tjeenk Willink
1995

P'ng 1983 I.P.L. P'ng. Strategic behaviour in suit, settlement and trial, Bell

Journal of Economics 1983, p. 539-550
Pogarsky & Babcock 2001 G. Pogarsky & L. Babcock. Damage caps, motivated anchoring.

and bargainingimpasse. Journal of Legal Studies 2001, p 143-159

280



Literatuurlijst

Polinsky 1989 A.M. Polinsky, An introduction to law and economics, Aspen Law
& Business 1989

Polinsky& Rubinfeld1988 A.M. Polinsky& D.L. Rubinfeld, The deterrent effects of settlements
and trials, International Review of Law and Economics 1988. p.
109-116

Polinsky & Shavell 1998 A.M. Polinsky & S. Shavell, Punitive damages. An economic

analysis, Harvard Law Review  1998, p. 869-962

Polinsky & Shavell 2000 A.M. Polinsky & S. Sharell, Punitive damages, in: B. Bouckaert
& G. de Geest, Encyclopedia of law & economics, Cheltenham:
Edward Elgar 2000, nr. 3700 (zie ook http://encyclo.findlaw.com)

Ponte 1995 L.M. Ponte, Putting mandatory jury trial back on the docket.
Recommendations on the exercise ofjudicial authority. Fordham
Law Review 1995, p. 1069-1098

Posner 1973a R.A. Posner. An economic approach to legal procedure and judicial

administration, Journal of Legal Studies 1973, p. 399-458
Posner 1973b R.A. Posner, The economic approach to law. Texas Law Review

1973. p 757-783
Posner 1981 R.A. Posner, The concept of corrective justice in recent theories

of tort law, Journal of Legal Studies 1981, p. 187 e.v.
Posner 1986 R.A. Posner. The summary jurytrial and othermethodsof alternati-

ve dispute resolution: some cautionary observations, University of
Chicago Law Review 1986, p. 366-393

Posnerl998 R.A. Posner. Economic analysis of law. Boston: Little, Brown and

Comp 1998
E.A. Posner 1996 E.A. Posner, The regulation of groups. The influence of legal and

nonlegal sanctionson collective action. UniversityofChicago Law
Review 1996. p. 133 e.v.

E. A. Posner 1998 E.A. Posner, Symbols, signals, and social norms in politics and the
law, Journal of Legal Studies  1998, p 765-798

E.A. Posner 200Oa E.A. Posner, Law and social norms, Cambridge: Harvard University
Press 2000

E.A. Posner 200Ob E.A. Posner. Law and social norms. The case of tax compliance.

Virginia Law Review 2000, p. 1781-1819
Prein 1996 H. Prein, Trainingsboek conflicthantering, Houten: Bohn Stafleu

Van Loghum  1996
Priest 1985 G,L. Priest, Reexaminingthe selectionhypothesis, Journal of Legal

Studies 1985, p. 215-243
Priest 1987 G.L. Priest, The current insurance crisis and modern tort law, Yale

Law Journal 1987, p. 1521-1590
Priest & Klein 1984 G.L. Priest & B. Klein, The selection of disputes for trial, Journal

of Legal Studies 1984, p.  1-55
Pritchard & Zywicki 1999 A.C.  Pritchard & T.J. Zywicki, finding the constitution. An

economic analysisoftradition's role in constitutional interpretation.
NorthCarolina Law Review 1999. p. 409-521

Pruitt 1981 D.G. Pruitt, Negotiation behaviour, New York: Academic Press

1981

Pruitt 1987 D.G. Pruitt. Solutions not winners. Community mediators help
neighbours. families and ex-lovers solve their problems without
going to court, Psychology Today december 1987. p. 58-62

281



Literatuurlijst

Pruitte.a. 1989 D.G. Pruitt e.a.. Processofmediation in dispute settlement centers.
in: K. Kressel & D.G. Pruitt(eds.), Mediation research. Theprocess
and effectiveness ofthird-party intervention, San Francisco: Jossey-
Bass 1989

Pruitt 1991 D. Pruitt, Strategic choice in negotiation. in: J.W. Breslin & J.Z.
Rubin (eds.), Negotiation theory and practice, Cambridge: The
Program on Negotiation at Harvard Law School, 1991, p. 27-46

Pruitt & Rubin 1986 D.G. Pruitt & J. Z. Rubin, Social conflict. Escalation. stalemate.
and settlement, New York: Random House 1986

Rachlinski 2000 J. J. Rachlinski, The limits of social norms. Chicago-Kent Law
Review 2000, p. 1537-1567

Raiffa 1982 H. Raiffa, The art and science ofnegotiation. Cambridge: Harvard
University Press 1982

Ramseyer & Nakazato 1989 M. Ramseyer & M. Nakazato, The rational litigant. Settlement
amounts and verdict rates in Japan, Journal of Legal Studies 1989,
p. 263-290

Reinganum & Wilde 1986 J.F. Reinganum & L.L. Wilde, Settlement. litigation, and the
allocation of litigation costs, Rand Journal of Economics 1986, p.
p. 557-568

Renckens 2000a M.L.M. Renckens. Fabeltjeskrant, VR 2000. p 118-121
Renckens 200Ob M.L.M. Renckens. Gemeenschappelijk overleg of conflictmodel.

TVP 2000. p. 76-77.
Richters 1991 H.W. Richters. Schikkingenenproceskansen, diss. Rotterdam  1991
Rickman 1994 N. Rickman, The economics ofcontingency fees in personal injury

litigation. Oxford Review of Economic Policy  1994, p. 34-50
Riskin 1996 L.L. Riskin, Understanding mediators' orientations, strategies, and

techniques: A grid for the perplexed. Harvard Negotiation Law
Review  1996. p. 7-51

Ritsema van Eck & Huegenin E.J. Ritsema van Eck & P. Huguenin, Conflicthantering en
1993 Onderhandelen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 1993
Robbins 1995 S.P. Robbins, Gedrag in organisaties, Schoonhoven: Academic

Service  1995
Rolph. Moller& Petersen 1994 E. Rolph. E. Moller& L. Petersen, Escaping the courthouse: Private

alternative dispute resolution in Los Angeles, Santa Monica: Rand
Institute for Civil Justice 1994

Rome 2001 D.L. Rome, Resolving businessdisputes. Fact-findingand impasse.
Dispute Resolution Journal nov. 2000-jan 2001, p. 8-15

De Roo 2000 A.J. de Roo, Mediation via het internet. TMD 2000-3, p. 59-60
De Roo 2002 A. de Roo. ADRon-line: ODR, AA 2002, p. 587-591
Rosen 1992 S. Rosen. The market for lawyers, Journal of Law & Economics

1992. p. 215-246
Rosenthal 1974 D.E. Rosenthal. Lawyer and client: who's in charge, New York

Russell Sage Foundation 1974
Ross 1970 H.L. Ross. Settled out of court. The social process of insurance

claims adjustment. Chicago: Aldine Publishing 1970
Ross 1973 S. Ross. The economic theory of agency: the principal's problem.

American Economic Review 1973, p. 134-139
Ross 1995 L. Ross, Reactivedevaluation in negotiationand conflict resolution,

in: K. Arrow e.a. (eds.). Barriers to con flict resolution. New York:
Norton  1995, p. 26-42

282



Literatwirlijst

Ross & Conlon 2000 W.H. Ross & D.E. Conlon. Hybrid forms of third-party dispute
resolution. Theoretical implications of combining mediation and
arbitration, Academy of Management Review 2000-2. p 416-427

Rubin & Bailey 1994 P.H. Rubin & M. J. Bailey. The roleoflawyers in changing the law,
Journal o f Legal Studies  1994, p, 807-831

Rubin&Brown 1975 J.Z. Rubin & B.R. Brown. The social psychology of bargaining and
negotiation. New York: Academic Press  1975

Rubin & Sander 1988 J.Z. Rubin & F.E.A. Sander, When should we use agents? Direct
vs. representativenegotiation, Negotiation Journal 1988. p. 395-401

Rubinfeld 1984 D.L. Rubinfeld, On determining the optimal magnitude and length
of liability in torts, Journal of Legal Studies 1984, p. 551-563

Rubinfeld & Scotchmer 1993 D.L. Rubinfeld & S. Scotchmer, Contingent fees for lawyers. An
economic analysis, Rand Journal of Economics 1993. p. 343-356

Ruers 1998 R.F. Ruers. Normering van smartengeld. of: hoe kan de juridische
lijdensweg worden bekort!, TMA 1998, p. 141-144

Ruh11997 J.B. Ruhl, Thinking of mediation as a complex adaptive system,

Brigham Young University Law Review 1997, p. 777 e.v.
Sally 1995 D. Sally, Conversation and cooperation in social dilemmas. A meta-

analysis ofexperiments from 195 8 to 1992, Rationality & Society
1995, p. 58-92

Salomons 1993 R.A. Salomons, Schadevergoeding: zaakschade, Monografieen
Nieuw BW B-38, Deventer: Kluwer 1993

Sander & Goldberg 1994 F.E. Sander & S.B. Goldberg. Fitting the forum to the fuss: a user-
friendly guide to selecting an ADR procedure, Negotiation Journal
1994, p. 49-67

Sanders 1996 P.  Sanders, Het nieuwe arbitragerecht, Deventer: Kluwer  1996
Sanders 2001 P. Sanders, Het Nederlandse arbitragerecht: nationaal en internatio-

naal, Deventer: Kluwer 2001
Sappington 1991 D. Sappington, Incentives in principal-agents relationships. Journal

of Economic Perspectives  1991, p. 45-66
Schadevergoeding (auteur) A.R. Bloembergen. A.T. Bolt & R.J.B. Boonekamp (red.), Scha-

devergoeding (losbl.). Deventer
Schiifer 2000 H.-B. Schafer, Tort law: general, in: B. Bouckaert & G. de Geest,

Encyclopedia of law & economics, Cheltenham: Edward Elgar 2000,
nr. 3000 (zie ook http:\\encyclo.findlaw.com)

Schelling 1960 T.  Schelling. The strategy of conflict. Cambridge: Harvard
University Press  1960

Schirmeister 1996 F.C. Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoe-
dingsrecht. De vergoeding van letselschade in de Verenigde Staten,
Lelystad: Koninklijke Vermande  1996

Schlichers & Van Ruiten 1993 F.P.H. Schlichers & A.A.M. van Ruiten, Letselschade. in: M.L.M.
Renckens (red.), Schaderegeling voorslachtoffers. Alphen aan den
Rijn: Samson  1993

Schmitz 1999 S.J. Schmitz, Giving meaning to the second generation of ADR
education. Attorneys' duty to learn about ADR and what they must
learn, Journal of Dispute Resolution 1999. p. 29-56

Schonewille 2001 M.A. Schonewille, Andere vormen van Alternatieve Geschiloplos-
sing, in: H.J. Bonenkamp e.a. (red.), Handboek mediation. Den
Haag: SDU Uitgevers 2001. p. 325-330

Schoordijke.a. 1999 H.C.F. Schoordijke.a.. Ronddetafel. De juridische kaders van het
onderhandelen. Deventer: Kluwer 1999

283



Literatiturlijst

Schoots 1991 R.M. Schoots, Integraal onderhandelen: op zoek naar een kompas
voorde onderhandelaar M/V, in: M.J.G.P. Kaplan (red.), Onderhan-
delen. Structuren en toepassingen. Schoonhoven: Academic Service
1991

Schuck 1992 P.H. Schuck, Legal complexity. Some causes, consequences and
cures, Duke Law Journal 1992, p. I e.v.

Schuyt 1983 C.J.M. Schuyt, Recht en samenleving, Assen  1983

Schuyt 1994 C.J.M. Schuyt, De sociologie van het recht. in: A. Schreiner (red.),

Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van
het recht, Deventer: Kluwer  1994

Schwartz 1998 G.T. Schwartz. Insurance, deterrence and liability, in: P. Newman

(ed.), The new Palgrave dictionary of economics and the law,
London: MacMillan 1998

W.F. Schwartz 1998 W.F. Schwartz. Legal standards ofcare, in: P. Newman (ed.). The
new Palgrave dictionary of economics and the law, London:
MacMillan 1998

Schwartz & Scott 1995 A.  Schwartz  & R.E. Scott. The political economy of private
legislatures. University ofPennsylvania Law Review 1 995, p. 595-
653

Sharma 1997 A. Sharma, Professional as agent: Knowledge asymmetry in agency
exchange, Academy of Management Review  1997, p. 758-798

Shavell 1979 S. Shavell, On moral hazard and insurance, Quarterly Journal of
Economics 1979. p. 541-562

Shavell 1980 S. Shavell, Strict liability versus negligence, Journal of Legal
Studies 1980. p. 1-25

Shavell 1982 S. Shavell. Suit, settlement, and trial. A theoretical analysis under
alternative methods forthe allocation of legal costs. Journal ofLegal
Studies 1982, p. 55-81

Shave111985 S. Shavell, Uncertainty over liability and the determination of civil
liability, Journal of Law and Economics 1985, p. 587-609

Shavell 1987 S. Shavell, Economic analysis ofaccident law, Cambridge: Harvard

University Press 1987
Shave111995 S. Shavell. Alternative dispute resolution: An economic analysis.

Journal of Legal Studies 1995. p. 1-28
Shavell 1997 S. Shavell.The fundamental divergence between the private and

the social motive to use the legal system, Journal of Legal Studies
1997, p. 575-612

Simmons 1996 W.0. Simmons, An economic analysis ofmandatory mediation and
the disposition Of medical malpractice claims, Journal of Legal

Economics 1996. p. 41-70
Simoens 1999 D. Simoens, Buitencontractueleaansprakelijkheid. Decl II: schade

en schadeloosstelling, Antwerpen: Story-Scientia 1999
Singer 1994 L.R. Singer, Settling disputes. Conflict resolution in business,

families and the legal system. Boulder: Westview Press  1994

Slagter & Kaplan 1991 W.J. Slagter & M.J.G.P. Kaplan. Zakelijke conflictoplossing, in:
M.J.G.P. Kaplan (red.), Onderhandelen. Structuren en toepassingen,
Schoonhoven: Academic Service 1991

Sleeuw 2001 R.A. Sleeuw. De Stichting Collectieve Regeling Personenschade,

van dispuutnaardialoog; van chaos naarstructuur, Letsel & Schade

2001-2, p. 22 e.v.

284



Literatuurlijst

Slijk 1996 B. Slijk. Bemiddeling voorkomtescalatie van het geschil. Automati-
seringsgids  1996, week 20

Sloan 1998 F. Sloan. Automobile accidents, insurance. and tort liability, in: P.
Newman (ed.), The new Palgrave dictionary of economics and the
law, London: Macmillan 1998. p. 140-143

Sloan & Hsieh 1990 F.A. Sloan & C.R. Hsieh. Variability in medical malpractice
payments. Is the compensation fair?. Law & Society Review 1990.
p. 997-1039

Smith&Cox 1985 J.K. Smith & S.R. Cox, The pricing oflegal services. A contractual
solution to the problem o f bilateral opportunism, Journal o f Legal
Studies 1985, p. 167-183

Snijders 2000 H.J. Snijders. Nederlands arbitragerecht: een artikelsgewijs
commentaar op de art.  1020-1076 Rv, Deventer: Kluwer 2000

Snijders 2002 H.J. Snijders, Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als
centraal thema revisited en updated. Ars Aequi 2002, p. 483-498

Snijders, Ynzonides & Meijer H.J. Snijders. M. Ynzonides & G. Meijer. Nederlands burgerlijk
2002 procesrecht, Deventer: Kluwer 2002

Spier  1992 K.E.  Spier. The dynamics of pretrial negotiation, Review of
Economic Studies 1992. p. 93-108

Spier 1994 K.E. Spier, Settlementbargainingandthedesign ofdamage awards,
Journal of Law, Economics and Organization  1994. p. 84-95

Spier 1997 K.E. Spier. A note on the divergence between the private and the
social motive to settle under a negligence rule, Journal of Legal
Studies 1997, p. 613-621

Stapleton 1995 J. Stapleton, Tort. insurance and ideology, Modern Law Review
1995. p. 820-845

Stichting De Ombudsman Stichting De Ombudsman. Letselschaderegeling. Onderhandelen
2003 met het mes op tafel of een zoektocht naar de redelijkheid, Hilver-

sum: 2003
Stein & Rueb 2002 P.A. Stein & A.S. Rueb, Compendium burgerlijk procesrecht,

Deventer: Kluwer 2002
Stempel 1996 J. Stempel, Reflections on judicial ADR and the multi-door

courthouse at twenty. Fait accompli. failed overture, or fledging
adulthood?, Ohio State Journal on Dispute Resolution 1996, p. 297
e.v.

Stevens 1966 C.M. Stevens. Is compulsory arbitration compatible with bargaining?
Industrial Relations 1966, p. 38-52

Stigler 1971 G.J. Stigler. The theory of economic regulation, Bell Journal of
Economics and Management Science 1971, p. 3-21

Stiglitz 1987 J.E. Stiglitz, Principal and agent (ii), in: J. Eatwell. M. Milgate &
P. Newman (eds.), The new Palgrave: a dictionary of economics.
London: Macmillan 1987, p 966-972

Stolker 1989 C.J.J.M. Stolker, Van arts naar advocaat. Aansprakelijkheid voor
medische fouten in Amerika: een les voor Nederland?. Deventer:
Kluwer 1989

Storm 2000 H.M. Storm. Mediation. een waardig alternatief. Over de rol van
mediation in het schaderegelingsproces. TVP 2000-3, p. 74-75

Struyven 1998 D. Struyven. CEPINA: een specifieke arbitrageprocedure voor de
snelle regeling van kleine geschillen, TvA  1998. p. 45-46

Studiegroep Verkeersaanspra- Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid. Vergoeding van schade

kelijkheid 1978 door dood en letsel, Den Haag  1978

285



Literatuurlijst

Stulberg 2000 J.B. Stulberg, Mediation, democracy, and cyberspace, Ohio State
Journal on Dispute Resolution 2000, p. 619-642

Sugarman 2000 S.D. Sugarman, A century of change in personal injury law,
California Law Review 2000, p. 2403-2437

Sunstein 1996a C.R. Sunstein, On the expressive function of law, University of
Pennsylvania Law Review  1996, p. 2021-2053

Sunstein 1996b C.R. Sunstein, Social norms and social roles, Columbia Law Review
1996, p. 903-968

Sunstein 1997 C.R. Sunstein, Behavorial analysis of law, University of Chicago
Law Review 1997, p. 1175 e.v.

De Swart 1997 C.J. de Swart, Wie financiert de slachtofferbescherming?, Audalet

Symposium 24-11-1997, congresmap
Taylor S.E. Taylor, Positive illusions. Creative self-deception and the

healthy mind, New York: Basic Books 1989

Teijl & Holzhauer 1997 R.  Teijl & R.W. Holzhauer, Wisselende perspectieven in de
rechtseconomie, Deventer: Gouda Quint 1997

Teitz2001 L.E. Teitz, Providing legal services forthe middle class in cyberspa-

ce. The promise and challenge of on-line dispute resolution,
Fordham Law Review 2001, p. 985-1016

Teply 1992 L.L. Teply, Legal negotiation in a nutshell, St. Paul: West Publishing
Co. 1992

Thiessen & McMahon 2000 E.M. Thiessen & J.P. McMahon, Beyond win-win in cyberspace,
Ohio State Journal on Dispute Resolution 2000, p. 643-667

Tilanus-Van Wassenaer G.M. Tilanus-van Wassenaer, Des daders recht op de waarheid, in:
LSA symposionbundel 1999, Het belang van de dader, Lelystad:
Koninklijke Vermande 1999, p. 29-35

Tjittes 1984 R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, Deventer:
Kluwer  1994

Tobbe 1994 H. Tobbe, Harmoniemodel in letselschaderegeling?, VR 1994, p.
157-162

Tollison 1988 R.D. Tollison, Public Choice and legislation, Virginia Law Review

1988, p. 339-371

Tollison 1998 R.D. Tollison, Rent seeking, in: P. Newman (ed.), The new Palgrave
dictionary of economics and the law, London: Macmillan  1998

Trachte-Huber 1995 E.W. Trachte-Huber, Negotiation. Stategies for law & business,
Dallas: Texas Lawyer Press 1995

Trebilcock 1976 M. J. Trebilcock, The doctrine of inequality of bargaining power.
Post-Benthamite economics in the House of Lords, University of
Toronto Law Journal 1976, p. 359-385

Trebilcock 1987 M. Trebilcock, The social insurance deterrence dilemma of modern
North Americantortlaw, San Diego Law Review 1987, p. 929-1002

Trebilcock 1989 M.J. Trebilcock, Incentive issues in the design ofno-fault compensa-
tion systems, University of Toronto Law Journal  1989, p.  19 e.v.

Van Troch 2000 X. van Troch, Mediation - methodiek, in: H. van Houtte & P.
Wautelet, Mediatie van handelsgeschillen, Acco: Leuven 2000

Tromp 1998 J.M. Tromp, Personenschade  in de praktijk. Enige praktische
aspecten van de letselschaderegeling, Alphen aan den Rijn: Samsom

Bedrij fslnformatie  1998
Tullock 1980a G. Tullock, Efficient rentseeking, in: J.M. Buchanan, R.D. Tollison

& G, Tullock (eds.). Toward a theory of the rent-seeking society,
College Station: Texas A&M University Press 1980, p. 97-112

286



Literatuurlust

Tullock 198Ob G. Tullock. Trials on trial. Thepure theoryo f legal procedure, New
York: Columbia University Press 1980

Tzankova 2001 I.N. Tzankova, De Civil Procedure Rules en de pre-action protocols
van Lord Woolf, TvP 2001, p. 1-12

Tzankova & Weterings 2002 I.N. Tzankova & W.C.T. Weterings, Lessen uit het buitenland met
betrekking tot procedurele normering van de personenschaderege-
ling, TVP 2002-4, p. 129-132

Tzankova & Weterings 2003 I.N. Tzankova & W.C.T. Weterings, Preprocessuele afwikkeling
van personenschadeclaims. Een rechtsvergelijkende studie naarde
mogelijkheden tot structurering van het proces van buitengerechtelij-
ke afwikkeling van personenschadeclaims aan de hand van
procedurele normen en andere instrumenten, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2003

Ullmann-Margalit 1977 E. Ullmann-Margalit, The emergence ofnorms, Oxford: Clarendon
Press 1977

Ury 1993 W. Ury, Getting past no.: Negotiating with difficult people, New
York: Bantam Books 1993

Ury, Brett & Goldberg 1993 W.L. Ury, J.M. Brett & S.B. Goldberg, Getting disputes resolved.
Designing systems to cut the costs of conflict, Cambridge:  PON
Books 1993

Van 1995 A. Van, Onzekerheid over daderschap en causaliteit. Drie visies
op civielrechtelijke aansprakelijkheid, meerdaderschapen causali-
teit, Arnhem: Gouda Quint  1995

Valley e.a. 1992 K.L. Valley e.a., Agents as information brokers: The effects of
information disclosure on negotiated outcomes, Organizational
Behavior and Human Decision Processes 1992, p. 220-236

Veenhoven 1991 R. Veenhoven, Psychologie en onderhandelen, in: M.J.G.P. Kaplan
(red.), Onderhandelen. Structuren en toepassingen, Schoonhoven:
Academic Service 1991

Van Velthoven & Van Wijck B.C.J. van Velthoven & P.W. van Wijck, Recht en efficientie,
2001 Deventer: Kluwer 2001

Verkruisen 1997 W.G.  Verkruisen, De medische aansprakelijkheidsexplosie in
Nederland: de voorgeschiedenis en het te verwachten gevolg, NJB
1997, p. 846-853

Verkruisen 2000 W.G. Verkruisen, Een slachtoffer-advocaat kan niet ook voor een
aansprakelijkheidsverzekeraar optreden, TVP 2000. p. 67-68

Victorio 2001 R.M. Victorio, Internet Dispute Resolution (1DR). Bringing ADR
into the 21 st century, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal
2001, p. 279-300

Vidmar2000 N. Vidmar, Retribution and revenge, Duke Law School Public Law
and Theory Working Paper no. 2 (ook verschenen in J. Sanders &
V.L Hamilton (eds.), Handbook of Justice Research in Law, New
York: Kluwer Academic 2000, p. 31-63)

Viscusi 1988 W.K.  Viscusi,  Pain and suffering in product liability cases.

Systematic compensation or capricious awards?, International
Review of Law and Economics  1988, p. 203-220

Viscusi 1991 W.K. Viscusi, The dimensions of the product liability crisis, Journal
of Legal Studies 1991. p. 147-177

Visscher 2002 L.  Visscher. De preventieve werking  van het onrechtmatige
daadsrecht. Empirisch onderzoek naar de werking van aansprakelijk-
heidsregels, RdW 2002, p. 59-74

287



Literatiturlijst

Voss 2001 T. Voss, Game-theoretical perspectives on the emergence o f social
norms, in: M. Hechter& K-D. Opp(eds.), Social norms, New York:
Russel Sage Foundation 2001

Vranken 1999 J.B.M. Vranken, Rechtsvergelijkende gezichtspunten bij de
herziening van het procesrecht in eerste aanleg, in: W.D.H. Asser
& J.B.M. Vranken, Verantwoordelijkprocederen, Boom Juridische
uitgevers  1999, p. 33-88

Vranken & Weterings 2000 J.B.M. Vranken & W.C.T. Weterings, Organisatie van massaliteit.
Enkele beginselen en uitgangspunten bij het afwikkelen van
personenschade. TVP 2000-3. p. 54-62

Wackie Eysten 1999 P.A. Wackie Eysten. Arbitrage en mediation vergeleken, TvA  1999-
3, p. 83-89

Wackie Eysten 2001 P.A. Wackie Eysten, Formele aspecten, in: H.J. Bonenkamp e.a.
(red.), Handboek mediation. Den Haag: SDU Uitgevers 2001, p.
305-313

Wackie Eysten & Pel 2001 P.A. Wackie Eysten & M. Pel. Mediation: tips voor de advocaat,
Advocatenblad 2001. p. 376-389

Waldfogel 1998 J. Waldfogel. Reconciling asymmetric information and divergent
expectations theories of litigation. Journal of Law and Economics
1998. p. 451-476

Walters 2002 P. Walters. NMI informatie - cij fers en trends, TMD 2002-3. p. 59-
60

Walton & McKersie 1965 R.E.  Walton  & R.B. McKersie, A behavourial theory of labor
negotiations. An analysis o fa social interaction system. New York:
McGraw-Hill 1965

Van Wassenaer van Catwijck    A.J.0. van Wassenaer van Catwijck, Verkeersverzekering. rede
1977 Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink 1977

Van Wassenaer van Catwijck A.J.0. van Wassenaer van Catwijck. Verkeersverzekering in Noord-
1988 Amerika, VA 1988, p. 321-377

Van Wassenaer van Catwijck 0. Van Wassenaer van Catwijck, Slachtofferbescherming, VR  1989,
1989a p. 253-355

Van Wassenaer van Catwijck    A.J.0. van Wassenaer van Catwijck, Verkeersverzekering in
1989b Nederland. Reeks Studiekring Drion dl. 8, Deventer: Kluwer 1989

Wassenberg 1991 A.F,P. Wassenberg, Onderhandelen: arena, agenda en timing. Een
politiek- en economisch-sociologisch perspectief, in: M.J.G.P.
Kaplan (red.). Onderhandelen. Structuren en toepassingen,
Schoonhoven: Academic Service 1991

Watts 1994 A. Watts, Bargaining through an expert attorney, Journal of Law,
Economics and Organization 1994, p. 168-186

Weilere.a. 1993 P.C. Weilere.a., A measure ofmalpractic. Medical injury, malpracti-
ce litigation. and patient compensation, Cambridge: Harvard
University Press 1993

Weinribl989 E. Weinrib, Understanding tort law. Valparaiso University Law
Review 1989. p. 485 e.v.

Van der Werf 1984 H.G. van der Werf, Procederen of schikken? Aspecten van het
geldend maken van civiele rechten en bevoegdheden naar huidig
en toekomstig recht, Arnhem: Gouda Quint  1984

Wertheim 1930 W.F, Wertheim. Aansprakelijkheid voor schade buiten overeenk-
omst, Leiden: Eduard IJdo 1930

Weterings 1999 W.C.T.Weterings, Vergoeding van letselschade en transactiekosten.
Deventer: Tjeenk Willink 1999

288



Literatuurlijst

Weterings 2003 W.C.T. Weterings. Wettelijke rente bij toekomstige arbeidsvermo-
gensschade, Nieuwsbrief Personenschade 2003-11, p. 2-6

White 1984 J.J.  White,  The pros and cons of getting to yes, Journal of Legal
Education, 1984, p. 115-124

White 1992 M.J. White, Legal complexity and lawyers' benefit from litigation,
International Review of Law and Economics  1992, p. 381-395

Wiechmann A.J.A. Wiechmann, Polarisatie eenheilloze weg, TVP 2000. p. 64-
66

Williams 1983 G.R. Williams, Legal negotiation and settlement, St. Paul: West
Publishing 1983

Williamson 1979 O.E. Williamson, Transaction costs economics. The governance
of contractual relations, Journal of Law and Economics  1979, p.
233-261

Williamson O.E. Williamson, The economic institutions of capitalism: Firms,
markets, relational contracting, New York: Free Press 1985

Wilson 1998 R. Wilson, Private information and legal bargaining, in: P. Newman
(ed.), The new Palgrave dictionary of economics and the law,
London: Macmillan  1998

Van Winden 1983 F. van Winden, Economie van het overheidsgedrag en de relatie
tussen centrale en lagere overheid, Bestuurswetenschappen  1983,
p. 407-418

Winter 1997 R.K. Winter, Achieving meaningful civil justice reform. Is the
defense bar a problem?, New York Law School Law Review 1997,
p. 605-614

De Witt Wijnen 2000 O.L.O. de Witt Wijnen, Mediation in de praktijk, in: H. van Houtte
& P. Wautelet, Mediatie van handelsgeschillen, Acco: Leuven 2000

Wolthers 1991 M.D. Wolthers. De standaardregeling vergeleken met algemene
voorwaarden, in: M. van Delft-Baas en E.H. Hondius, Jaarboek
Konsumentenrecht 1991, Deventer: Kluwer 1991, p. 27-47

Wright 1995 R.W. Wright, Right, justice, and tort law, in: D.G. Owen, Philosop-
hical foundations of tort law, Oxford: Clarendon Press  1995

Yamshon 1994 D.  Yamshon,  Dial  'M' for mediation.  The  new  age of dispute
resolution by telephone & electronic communication., Dispute
Resolution Journal March 1994, p. 34 e.v.

Yang 1996 B.Z. Yang, Litigation, experimentation, and reputation, International
Review of Law and Economics 1996, p. 491-502

Young 1991 H.P. Young, Fair division, in: H.P. Young (ed.), Negotiation
analysis, Ann Arbor: University ofMichigan Press 1991, p. 25-45

Van Zaltbommel 1993 L.K. van Zaltbommel, De betekenis van het recht als systeem,
Zwolle: Tjeenk Willink 1993

Zdancewicz 1996 W.P. Zdancewicz, Alternative dispute resolution in the personal
injury forum, University ofMemphis Law Review 1996, p. 1169-
1186

Van Zeeland, Kamminga & C.M.C. van Zeeland, Y.P. Kamminga & J.M. Barendrecht, Waar
Barendrecht 2003 het mensen om gaat en wat het burgerlijk recht daarmee kan, NJB

2003, p. 818-827
Zywicki 2000 T.J. Zywicki. Public Choice and tort reform, George Mason

University School ofLaw 2000, Law and Economics Working Paper
No. 00-36

289



Bibliotheek K. U. Brabant

17 000 01569047 3


	Inhoudsopgave
	Lijst van gebruikte afkortingen
	Hoofdstuk I
 De kwaliteit van de letselschaderegeling
	Hoofdstuk 2   Letselschaderegelen is onderhandelen: relevante onder- handelingstheorie
	Hoofdstuk 3
 Onderhandelingsproblemen bij de letselschaderegeling
	Hoofdstuk 4   Verkenning van mogelijke oplossingen voor de onderhandelingsproblemen
	Hoofdstuk 5   Inhoudelijke en procedurele normering van de letselschaderegeling
	Hoofdstuk 6 
Conflictbehandeling door derden
	Hoofdstuk 7
 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
	Summary
	Literatuurlijst

