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Samenvatting  
 
 
1 Transactiekosten: lasten van claimafhandeling 
 
Het verhalen van schade via het aansprakelijkheidsrecht, in gerechtelijke 
procedures of in onderhandelingen tussen betrokken partijen en verzekeraars, 
kost de Nederlandse samenleving een bedrag in de orde van 1 à 2 miljard Euro 
per jaar. Die kosten worden onder meer gemaakt voor rechtshulp, voor 
claimafhandeling door verzekeraars en voor ingeschakelde deskundigen. Daarbij 
komen nog de kosten van onzekerheid, tijdsbesteding voor slachtoffers en hun 
emotionele lasten. De afwikkeling van aansprakelijkheid wordt door de 
betrokkenen vaak als omslachtig, tijdrovend en emotioneel slopend ervaren, en 
is ook in verhouding tot de uitgekeerde bedragen duur: een voorzichtige 
schatting is dat 50 Eurocent aan kosten worden gemaakt op iedere uitgekeerde 
Euro aan schadevergoeding.  

De lasten die partijen (schadelijders, schadeveroorzakers en de overheid) 
ervaren bij het verhalen van schade kunnen worden beschouwd als 
‘transactiekosten’. Omdat schadelijders in toenemende mate geneigd lijken te 
zijn hun schade te verhalen, en omdat dit een gecompliceerde en niet altijd 
effectief lijkende markt is, moet er rekening mee gehouden worden dat deze 
kosten de komende jaren zullen stijgen. 

 
 
2 Het onderzoek: vraagstelling en gehanteerde methodiek 
 
In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: “Met welke alternatieven 
voor de huidige procedures en mechanismen zouden de kosten van het verhalen 
van schade kunnen worden verlaagd?”. Doel was het inventariseren van 
buitenlandse, mogelijk minder belastende alternatieven voor de in Nederland 
gebruikelijke procedures en mechanismen om schade te verhalen.  
 Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn buitenlandse 
ervaringen met twaalf instrumenten in kaart gebracht, waarvan we bij aanvang 
van het onderzoek veronderstelden dat deze zouden kunnen bijdragen aan een 
reductie van de ‘transactiekosten’ van het aansprakelijkheidsrecht. De 
rechtsstelsels van zeven landen zijn daarbij betrokken. 

Het begrip ‘transactiekosten’ is afgebakend door uit te gaan van de in het 
aansprakelijkheidsrecht algemeen aanvaarde onderscheiding van Calabresi, die 
spreekt van tertiaire kosten (alle kosten van het behandelen van claims in het 
rechtssysteem). Deze kosten zijn nader uitgesplitst in zes soorten 
transactiekosten die in het schaderegelingsproces voorkomen. Het gaat om 
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kosten van rechtshulp en rechterlijke macht, kosten van ingeschakelde derden, 
kosten van door partijen bestede tijd aan claimafhandeling, kosten van 
onzekerheid, emotionele lasten van slachtoffers en kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking. 
 Over de transactiekosten van het aansprakelijkheidsrecht en de 
mogelijkheden om daarop te besparen bleek nog weinig bekend. Hoewel de 
omvang ervan alom als een groot probleem wordt ervaren, zijn er weinig ‘harde’ 
empirische gegevens en evaluatieonderzoeken die inzicht geven in de oorzaken, 
aard en omvang van transactiekosten, of in de effecten van reductiepogingen. 
Om toch tot gefundeerde uitspraken over reductiemogelijkheden te komen, zijn 
de empirische gegevens aangevuld met voorspellingen over het 
reductiepotentieel vanuit vier benaderingen uit de onderhandelingstheorie en de 
rechtseconomie en is er gekeken naar de kansrijkheid van de instrumenten, 
waarna een beredeneerde schatting van het besparende effect in drie 
onderscheiden delen (of trajecten) van de claimafhandeling kon worden 
gemaakt. Daarnaast is globaal getoetst hoe gemakkelijk deze instrumenten in te 
passen zijn in het Nederlandse systeem en zijn mogelijke neveneffecten op 
andere doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht onderzocht.  
 
 
3 Kern van het onderzoek: twaalf veelbelovende mechanismen 
 
Bij aanvang van het onderzoek zijn twaalf mechanismen geselecteerd die 
veelbelovend lijken als het gaat om hun mogelijkheden om de transactiekosten 
te verlagen. Het gaat om: 
 
1 Procedurele normering 
 

7 Schadefondsen 

2 Verbeterde geschiloplossing 
 

8 Materiële normering van schadevergoeding 

3 Normering van schuldaansprakelijkheid 
 

9 Uitsluiting of limitering van 
   aansprakelijkheid  

4 Risicoaansprakelijkheid 
 

10 Keuzerechten voor slachtoffers 

5 Alternatieve vergoedingssystemen 11 Economische en andere prikkels op  
     rechtshulpverleners en partijen 

6 Afwikkeling van massaschade 
 

12 Overige opties 

 
Onder procedurele normering verstaan we procedurele spelregels die voor 
individuele partijen (en hun belangenbehartigers) gelden bij de afwikkeling van 
een schadeclaim. Procedurele normen reguleren het preprocessuele 



                                                                           Samenvatting 

                                                                                  XXV 

schaderegelingsproces en beogen de schadeafwikkeling sneller en effectiever te 
laten verlopen.  
 Met verbeterde geschiloplossing wordt gedoeld op methoden die 
aangrijpen op tijdens de schadeafwikkeling rijzende geschillen. Toepassing van 
deze methoden kan door de overheidsrechter, of via alternatieven zoals 
mediation en kan op verschillende wijzen worden vormgegeven: bijvoorbeeld 
via publieke of private beslechting, formele of informele procedures, bindende 
of niet-bindende uitspraken en opgelegde of vrijwillige keuzes voor specifieke 
procedures.  

Normering van schuldaansprakelijkheid betreft het opstellen van 
duidelijkere criteria voor schuldaansprakelijkheid, zodat de transactiekosten die 
door het hanteren van ‘open’ normen ontstaan, voorkomen kunnen worden.  
 Het instrument dat we aanduiden met risicoaansprakelijkheid is een vorm 
van aansprakelijkheid waarbij in de meest absolute variant de schuldvraag niet 
speelt, omdat het risico bij de veroorzaker is neergelegd.  
 Alternatieve vergoedingssystemen zijn compensatiesystemen die het 
aansprakelijkheidsrecht gedeeltelijk of helemaal vervangen. Voorbeelden van 
alternatieve vergoedingssystemen zijn de first-party verzekeringen en no-fault 
systemen. 
 Procedurele mechanismen die de afwikkeling van grote aantallen 
gelijksoortige schadegevallen beter beheersbaar maken, worden behandeld 
onder de noemer afwikkeling van massaschade. Door bundeling van claims, een 
gecentraliseerde behandeling door de rechterlijke macht en een grotere mate van 
coördinatie en overleg tussen rechterlijke macht, rechtshulpverleners en 
(organisaties van) slachtoffers kan de afwikkeling van massaschade beter 
verlopen.  
 Schadefondsen zijn alternatieve bronnen van schadevergoeding voor 
slachtoffers in die gevallen waarin het aansprakelijkheidsrecht niet functioneert 
of minder goed kan functioneren. Diverse varianten van schadefondsen en 
verschillende financieringsbronnen zijn denkbaar.  
 Bij materiële normering van schadevergoeding gaat het om het fixeren van 
schadevergoedingen op bedragen die ofwel vastliggen, ofwel binnen zekere 
marges vallen. Met name bij moeilijk te calculeren schades, zoals immateriële 
schade en toekomstige inkomensschade, kan materiële normering een 
kostenbesparende optie zijn. 
 Uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid of bepaalde schadeposten 
beperkt de mogelijkheid van een benadeelde om een claim geldend te maken.   
 Keuzerechten voor slachtoffers houden in dat in het schaderegelingsproces 
aan slachtoffers keuzerechten worden geboden, zodat zij meer 
sturingsmogelijkheden krijgen en zo een actievere rol kunnen innemen.  
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Economische of andere prikkels op rechtshulpverleners en partijen kunnen 
rechtshulpverleners en partijen stimuleren om efficiënter te werken. Door 
middel van financiële of andere incentives (bijvoorbeeld varianten op het in 
Nederland gebruikelijke uurtarief zoals vaste tarieven per handeling of no cure 
no pay, of andere positieve dan wel sanctionerende prikkels) kan het met 
marktfalen samenhangend gedrag dat transactiekostenverhogend werkt, wellicht 
vermeden worden. 
 Overige opties betreft een korte opsomming van mogelijk kansrijke 
methoden om transactiekosten te verlagen, zoals informatietechnologie en 
kennisnetwerken. 
 
 
4 Uitkomsten van het onderzoek: meest kansrijke en kansrijke opties  
 
Vijf opties worden als meest kansrijk beoordeeld, mede omdat zij relatief 
gemakkelijk in kunnen worden gepast in de huidige juridische infrastructuur en 
zij geen grote en onwenselijke neveneffecten lijken te hebben. Drie daarvan zijn 
breed toepasbaar. Normering van de hoogte van schadevergoeding is vooral bij 
moeilijk te calculeren schades, zoals immateriële schade en toekomstige 
inkomensderving, een aantrekkelijke optie. Procedurele normering kan het 
schaderegelingsproces ordenen en verbeteren met behulp van gedrags- en 
communicatieregels, tijdslimieten, gestandaardiseerde brieven en/of verplichte 
processtappen. Verbeterde geschiloplossing kan een remedie zijn voor de lange 
wachttijden en dure procedures bij de overheidsrechter, en vooral ook een 
middel om een ontsporend schaderegelingsproces snel weer op de rails te 
krijgen. Daarbij valt onder meer te denken aan mediation, neutrale evaluatie, of 
het doorgeven van dossiers waarin de onderhandelingen zijn vastgelopen aan 
hogeren in de organisatie. Twee opties zijn meer beperkt toepasbaar. 
Risicoaansprakelijkheid komt in aanmerking in de situaties waarin vrijwel 
steeds aansprakelijkheid wordt aangenomen, zoals bij arbeidsongevallen. 
Normering van schuldaansprakelijkheid kan de transactiekosten voorkomen die 
door hanteren van ‘open’ normen ontstaan, bijvoorbeeld voor 
verkeersongevallen. Deze vijf opties kunnen elkaar aanvullen en versterken. 
 Andere opties zijn ook kansrijk: alternatieve vergoedingssystemen, zoals 
first-party verzekeringen en no-fault systemen, procedurele mechanismen die de 
afwikkeling van grote aantallen gelijksoortige schadegevallen beter beheersbaar 
maken, schadefondsen en keuzerechten voor slachtoffers, zodat zij meer 
sturingsmogelijkheden in het schaderegelingsproces krijgen. Uitsluiting of 
limitering van aansprakelijkheid komt minder in aanmerking.  
 Een laatste kansrijke optie is de verbetering van economische en andere 
prikkels op rechtshulpverleners en partijen. Deze verdient nader onderzoek, 
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mede omdat schadeafwikkeling steeds bedrijfsmatiger gebeurt in een niet 
optimaal werkende markt, zodat marktkrachten tegen een met andere 
mechanismen bereikte besparing zouden kunnen inwerken. Vooral het Duitse 
systeem, met genormeerde vaste bedragen voor de beloning van 
rechtshulpverleners, lijkt daarbij interessant te zijn. Het verkennen van 
mogelijkheden van informatietechnologie is eveneens aan te bevelen.  
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HOOFDSTUK I 

Het onderzoek 
 
 
1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
 
Het verhalen van schade, via gerechtelijke procedures of andere mechanismen, 
brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Het gaat daarbij om kosten die 
gepaard gaan met het (doen) functioneren van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke instanties, maar ook om kosten die een slachtoffer of 
benadeelde moet maken. Zo bedroegen bijvoorbeeld de geschatte kosten van 
afwikkeling van de 120.000 tot 180.000 in 1999 ingediende letselschadeclaims 
volgens Weterings tussen de 200 en de 600 miljoen Euro.1  De betrokken kosten 
zijn bovendien niet louter financieel van aard, maar bestaan tevens uit 
andersoortige lasten, zoals uit grote maatschappelijke onvrede over de praktijk 
van de afwikkeling van letselschade, die regelmatig in actualiteitenrubrieken en 
consumentenprogramma’s aan de orde komt, en die veel reacties los maakt. Een 
uitzending van het Tros programma Radar met als onderwerp ‘Misstanden in de 
letselschadebranche’ met een oproep om te reageren leverde volgens de KNP 
bijvoorbeeld 60.000 belpogingen op.2 De som van alle kosten die betrokken 
partijen (schadelijders, schadeveroorzakers en de overheid) moeten maken bij 
het verhalen van schade wordt aangeduid als ‘transactiekosten’.    
 In ‘Justitie over morgen’3 worden verschillende ontwikkelingen die vragen 
oproepen voor Justitie beschreven. Een daarvan betreft de afnemende acceptatie 
van risico’s. Omdat schadelijders – burgers, bedrijven, overheden – in 
toenemende mate geneigd lijken te zijn hun schades te verhalen, ligt het in de 
lijn der verwachting dat de maatschappelijke kosten van het verhalen van schade 
in de komende jaren zullen stijgen. Vanuit dat gezichtspunt wordt het van 
belang geacht onderzoek te verrichten naar alternatieven voor de huidige 
procedures en mechanismen, waarmee de transactiekosten kunnen worden 
teruggebracht. De opdrachtgever voor het onderhavige onderzoek is het 

                                                        
1  Weterings 2004, p. 3 e.v. met nadere bronnen en gegevens, zie hierna ook paragraaf 2.1 van 

hoofdstuk 3. 
2  Stichting de Ombudsman 2003, p. 12. 
3  Directie Algemene Justitiële Strategie, Ministerie van Justitie 2001. 
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Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie.4  
 
1.2 Doelstelling en probleemstelling 
 
“Met welke alternatieven voor de huidige procedures en mechanismen zouden  
de kosten van het verhalen van schade kunnen worden verlaagd?” 
 
Doel van dit onderzoek is het inventariseren van (mogelijk) goedkopere 
alternatieven voor de huidige procedures en mechanismen om schade te 
verhalen. Beoogde methode is een rechtsvergelijkend onderzoek in een zevental 
landen, teneinde veelbelovende alternatieven in kaart te brengen die kunnen 
bijdragen aan een reductie van de transactiekosten. Daarbij is het de bedoeling 
díe regelingen te selecteren die relatief eenvoudig voor de Nederlandse situatie 
geschikt kunnen worden gemaakt.  

Uitgangspunten voor het onderzoek zijn de drie kernvragen uit de 
startnotitie. 

1. Hoe is in relevante andere landen het verhaal van schades geregeld?; 
2. In hoeverre lijkt daarbij sprake van lagere transactiekosten dan in de 

huidige Nederlandse situatie?; 
3. Welke alternatieve procedures of mechanismen lijken in de 

Nederlandse context geschikt om een reductie van transactiekosten te 
bewerkstelligen? 

 
1.3 Methode van onderzoek 
 
Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, in het licht van het doel van het 
onderzoek, zijn deelvragen geformuleerd. Bij de nu volgende bespreking van 
deze deelvragen worden tevens de gemaakte keuzes verantwoord en de 
gebruikte onderzoeksmethoden kort toegelicht. Voor een uitgebreidere 
verantwoording wordt verwezen naar hoofdstuk 2, waarin de betreffende 
onderwerpen uitgebreider worden behandeld. 
 

a. Hoe wordt het begrip transactiekosten afgebakend?  
 
Op basis van literatuuronderzoek is gekozen voor de in het 
aansprakelijkheidsrecht algemeen aanvaarde onderscheiding van Calabresi, die 
spreekt van tertiaire kosten (alle kosten van het behandelen van claims in het 

                                                        
4  Het onderzoek is in maart 2004 afgerond.  
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rechtssysteem). Deze ook wel als ‘adminstrative costs’5 aangeduide kosten, 
worden in de literatuur niet verder onderverdeeld. Voor dit onderzoek is 
gekozen voor een onderscheiding naar besteding van deze kosten:  

- Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht; 
- Kosten van ingeschakelde derden, zoals getuigen en deskundigen; 
- Kosten van de tijd aan claimafhandeling besteed door slachtoffer en 

aansprakelijke partij (inclusief de bestede tijd van medewerkers van 
verzekeraars); 

- Kosten van onzekerheid (in de periode dat een claim nog niet is 
afgewikkeld kunnen partijen geen beslissingen nemen over de 
aanwending van de betrokken vermogensbestanddelen); 

- Emotionele lasten (secundaire victimisatie van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

- Kosten van systeem- en uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 
 
In hoofdstuk 2 worden deze categorieën nader toegelicht. 
 

b. Welke kansrijke opties voor het terugdringen van transactiekosten 
worden toegepast in de rechtsstelsels van de relevante andere landen?  

 
Er zijn veel soorten transactiekosten, de oorzaken zijn divers en er zijn talloze 
maatregelen denkbaar die deze terugdringen.6 Snellere afhandeling van dossiers 
zal de kosten van onzekerheid laten afnemen. Gespecialiseerde 
rechtshulpverleners en rechters zullen waarschijnlijk minder vaak deskundigen 
hoeven in te schakelen. Een respectvolle communicatie van de kant van 
verzekeraars zal invloed hebben op de emotionele lasten.     
 Om tot een voorselectie van de meest kansrijke aangrijpingspunten te 
komen, is eerst een literatuuronderzoek gedaan naar methoden tot reductie van 
transactiekosten. Dit onderzoek leverde weinig studies op waarop kon worden 
voortgebouwd. Vervolgens zijn voorstellen tot hervorming van het traditionele 
systeem van op schuld gebaseerd aansprakelijkheidrecht met volledige 
individuele schadevergoeding en voorbeelden van implementatie van dit soort 
hervormingsvoorstellen onderzocht. Achtergrond van deze voorstellen is 
weliswaar niet altijd expliciet de wens tot reductie van transactiekosten, maar 
wel vaak onvrede met bepaalde lasten van het huidige systeem, zoals het 

                                                        
5  De Nederlandse term ‘administratieve lasten’ wordt niet altijd in dezelfde zin  gebruikt. Zo loopt  

thans onder die benaming een grote operatie gericht op het terugdringen van de kosten van het 
voldoen aan informatieverplichtingen opgelegd door de overheid. Verantwoordelijke organisatie is 
het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal).   

6  Weterings 2004, hoofdstuk 4, noemt bijvoorbeeld vele tientallen bijdragen aan oplossingen voor   
 de door hem geïdentificeerde  coördinatieproblemen.  
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tijdrovende karakter van individuele claimafhandeling. Dit heeft geleid tot een 
voorlopige lijst van opties, die is voorgelegd aan een interne groep van 
onderzoekers op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, aan de 
begeleidingscommissie, aan een kring van internationale experts en aan een 
groep Nederlandse experts. Naar aanleiding daarvan is een selectie gemaakt van 
uitvoeriger te onderzoeken opties (zie de subparagrafen 2.1 tot en met 2.11 van 
hoofdstuk 3) en een lijst met alleen kort aan te stippen overige opties (hoofdstuk 
3, subparagraaf 2.12).  
 

c. Welke landen moeten nader worden onderzocht? 
 
Bij de keuze van de te onderzoeken landen is vooral nagegaan waar 
hervormingen van het aansprakelijkheidsrecht zijn ingevoerd, waarvan vermoed 
werd dat relevante reducties van transactiekosten konden worden bereikt. Op die 
grond zijn Zweden (o.a. medische aansprakelijkheid), Frankrijk (risico-
aansprakelijkheid), België (procedurele normering), het Verenigd Koninkrijk 
(procedurele normering en materiële normering van schadevergoeding), 
Duitsland (economische prikkels op rechtshulpverleners) en Nieuw Zeeland 
(vervanging aansprakelijkheid) geselecteerd. Daarbij heeft het onderzoek naar 
het recht in die landen zich geconcentreerd op de hervormingen, en is niet 
gepoogd een compleet beeld van het functioneren van het 
aansprakelijkheidsrecht in die landen te verkrijgen. De VS zijn vooral in de 
beschouwingen betrokken in verband met de aanwezigheid van empirisch 
materiaal en fundamenteel theoretisch onderzoek naar hervormingen van het 
aansprakelijkheidsrecht. In een latere fase bleken ook in andere landen 
interessante ontwikkelen te spelen, zodat de lezer hierna ook informatie over 
bijvoorbeeld Denemarken zal aantreffen.   
 

d. Wat zijn de uit evaluatieonderzoek blijkende (of anderszins 
geschatte) effecten op de transactiekosten? 

 
Er is slechts weinig empirisch materiaal over de mate waarin bepaalde 
hervormingen van het aansprakelijkheidsrecht leiden tot reducties in 
transactiekosten. Daarom is een methodiek ontwikkeld, die er op neer komt dat 
steeds de richting van het effect van een type hervorming op 18 verschillende 
componenten van transactiekosten wordt geschat (zie paragraaf 2.6 van 
hoofdstuk 2). De basis voor deze schatting is, welke effecten verwacht kunnen 
worden op grond van de theoretische perspectieven over het ontstaan van 
transactiekosten, die in paragraaf 2.3 van hoofdstuk twee worden geschetst. 
Waar deze schatting kan worden vergeleken met uitkomsten van empirisch 
onderzoek is dat gebeurd. De aldus verkregen resultaten zijn voorgelegd aan 
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experts, tijdens een expert meeting die heeft plaatsgevonden op 4 december 
2003.7 
 

e. Welke onderdelen van deze opties zijn vermoedelijk het meest 
kritisch voor wat betreft de effecten op de transactiekosten? 

 
Voor veel opties geldt dat de wijze waarop zij worden uitgevoerd grote invloed 
kan hebben op de te bereiken besparingen. Waar in de literatuur dat soort 
kritische factoren werden gevonden, of waar die anderszins te verwachten zijn, 
is dat vermeld bij de beschrijving van de betreffende opties (zie hoofdstuk 3). 
 

f. Wat zijn de uit evaluatieonderzoek blijkende, respectievelijk uit 
theoretische perspectieven naar voren komende neveneffecten op 
andere doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht? 

 
Op dit punt heeft meer empirisch onderzoek plaatsgevonden. Voorzover dat niet 
beschikbaar was, is getracht op basis van theoretische perspectieven tot een 
omschrijving van de verwachte effecten op  preventie en compensatie te komen 
(zie hoofdstuk 3, onder 5 van elke subparagraaf).  
 

g. In welke Nederlandse situaties zouden welke van de gevonden opties 
het meest voor toepassing in aanmerking komen? 

 
Op basis van de analyse uit hoofdstuk 3, zal daaropvolgend in hoofdstuk 4 een 
selectie worden gemaakt uit de twaalf beschreven instrumenten. Daarbij is 
rekening gehouden met specifieke verschillen van de Nederlandse situatie ten 
opzichte van de situatie in de landen waar deze optie al is ingevoerd of wordt 
overwogen. Met behulp van de expertmeeting is met name een vergelijking 
gemaakt van de institutionele omgeving (juridische infrastructuur, organisatie 
verzekeringswezen, etc.).  
 
1.4 Opzet van het rapport 
 
Hoofdstuk 2 begint met twee voorbeelden van hoe de afwikkeling van een 
schadeclaim kan verlopen. Dan volgt een definitie van het begrip 
transactiekosten (2.1),  een bespreking van de fasen van de claimbehandeling 
waarin de meeste transactiekosten ontstaan (2.2) en een analyse van 
verschillende theoretische invalshoeken voor het ontstaan van transactiekosten 
(2.3). Een korte beschrijving van de gevolgen van hoge transactiekosten komt 
                                                        
7  Zie bijlage 1 voor de lijst van deelnemende organisaties en het verslag van de expertmeeting. 
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dan aan de orde (2.4). Literatuur over de omvang van transactiekosten geeft 
indicaties van de omvang van de problematiek (2.5). In paragraaf 2.6 wordt een 
methode gepresenteerd voor de bepaling van de effecten van hervormingen die 
de transactiekosten zouden kunnen verminderen. Dit verkennende hoofdstuk 
sluit af met een schets van de hoofdlijnen van de juridische systemen voor de 
afwikkeling van schade (2.7).      

In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de veelbelovende manieren van 
reductie van transactiekosten (hierna aangeduid als ‘instrument(en)). De opzet 
van elke paragraaf is (nagenoeg) hetzelfde, zij het dat de beschrijving van 
afwikkeling van massaschade vanwege de bijzondere aard daarvan enigszins 
anders van opzet is. Dit geldt eveneens voor de subparagraaf ‘overige opties’, 
die enkel een beknopte opsomming bevat. Na de algemene inleiding (1) wordt in 
paragraaf 2 elk instrument beschreven. De indeling per subparagraaf is als volgt: 
na een algemene inleiding (2.-.1) wordt elk instrument op hoofdlijnen 
beschreven (2.-.2), waarna het aan de hand van enkele buitenlandse voorbeelden 
verder wordt geïllustreerd (2.-.3). Vervolgens wordt gekeken naar de aard en zo 
mogelijk de omvang van de besparingen die door het instrument kunnen worden 
behaald (2.-.4), de mogelijke neveneffecten op de preventie- en 
compensatiedoelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht en eventuele andere 
effecten (2.-.5) en wordt de inpasbaarheid van het instrument in de Nederlandse 
context besproken (2.-.6). Er wordt telkens afgesloten met een korte 
samenvatting (2.-.7).  

Hoofdstuk 4 gaat in op de voor de Nederlandse context meest bruikbare 
opties. Op basis van de analyse van hoofdstuk 3 en aan de hand van twee 
selectiecriteria, te weten het waarschijnlijke verlagende effect op de 
transactiekosten (1) en de inpasbaarheid van het instrument in de Nederlandse 
juridische en institutionele infrastructuur (2) wordt een selectievoorstel gedaan 
welke van de instrumenten de meest kansrijke opties zijn en welke als kansrijk 
zijn aan te merken. Daarbij wordt tevens de mening van de expertgroep tijdens 
de expertmeeting betrokken.          
 Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen.  
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HOOFDSTUK II 

Het verhalen van schades en transactiekosten 
 
 
1 Twee voorbeelden van het verhalen van schade 
 
Voorbeeld 1 
Een leverancier/importeur van speelgoed dat in speciaalzaken en in 
supermarkten wordt verkocht, betrekt opslagruimte (een magazijn) bij een 
opslagbedrijf. Het opslagbedrijf verzorgt ook de logistieke dienstverlening: 
afhandeling van orders en aansluiting op de administratieve systemen van de 
leverancier. Bij de invoering van een nieuwe software voor de logistieke 
afhandeling ontstaan grote problemen. De aansluiting op de financiële 
boekhouding van de speelgoedleverancier werkt niet goed. Gedurende een 
aantal weken ontstaan grote vertragingen bij het bijeenzoeken van orders in de 
magazijnen. Beide partijen proberen met man en macht de problemen op te 
lossen, maar daarbij gaat ook het nodige mis: miscommunicatie, ongelukkig 
geplande vakanties van medewerkers en te snelle beslissingen over de aanpak. 
Door dit alles kan veel minder speelgoed worden uitgeleverd dan normaal. Dit 
terwijl juist in deze periode een nieuw product op de markt werd gebracht, 
waarvoor veel televisiereclame werd gemaakt. Het uiteindelijke omzetverlies 
wordt geschat op 1 miljoen Euro. De speelgoedleverancier wil de schade 
verhalen. 

De speelgoedleverancier moet zich eerst oriënteren op de vraag welke 
advocaat deze zaak zou kunnen doen. Binnen het eigen bedrijf, en met het 
Amerikaanse moederbedrijf, is ook overleg nodig of het zinvol is een 
schadeclaim in te dienen. De ingeschakelde advocaat heeft veel informatie 
nodig. Die moet uit de dossiers van de betrokkenen worden verzameld, en ook 
alle gewisselde e-mails moeten bij elkaar worden gezocht. Er wordt door de 
financiële afdeling met veel moeite een berekening van de geleden schade 
gemaakt, waarop de externe accountant en de advocaat veel commentaar 
hebben, zodat daar veel uren en kosten in gaan zitten. Het blijkt dat essentiële 
beslissingen genomen zijn na overleg in telefoongesprekken, en op de werkvloer 
in het magazijn. Van die gesprekken moet een reconstructie worden gemaakt en 
de betrokkenen moeten hun herinnering van de gesprekken op papier 
vastleggen. Ook moet in kaart worden gebracht wat de contracten precies 
zeggen over de verplichtingen van het opslagbedrijf en de risico-verdeling. De 



Hoofdstuk II 

8 

verzekeringssituatie wordt bekeken, en na enige aarzeling wordt besloten hoe de 
directeur van het opslagbedrijf van de claim in kennis zal worden gesteld.    

Voor het opslagbedrijf is de claim, in de aansprakelijkstelling wordt 
inmiddels gesproken van 2.4 miljoen Euro, een grote slag. De resultaten van het 
bedrijf zijn al niet zo goed, en de eigenaar, een investeringsmaatschappij, en de 
bank zijn bezig met een beoordeling van de voortzetting van de financiering. 
Deze, maar ook de verzekeraar en de commissarissen, moeten worden 
geïnformeerd, en ook de plaatselijke pers heeft lucht van de claim gekregen. Er 
wordt een team van personen geformeerd, dat zich met de afwikkeling van de 
claim en het informeren over de voortgang gaat bezighouden, waaronder een 
bedrijfsjurist van de investeringsmaatschappij en een advocaat, die ook weer een 
medewerker bij de zaak betrekt. Aan de kant van het opslagbedrijf wordt de 
gang van zaken en de juridische positie ook gereconstrueerd en vastgelegd. 
Voorts wordt, uit voorzorg, een aansprakelijkstelling verzonden naar de 
leverancier van de kernonderdelen van de software en naar het adviesbureau dat 
geholpen heeft bij de implementatie. Bij die ondernemingen worden soortgelijke 
processen in gang gezet. Inmiddels zijn bij alle betrokken partijen zo’n 80 
mensen min of meer intensief met het probleem bezig.  

Nadat het opslagbedrijf formeel de aansprakelijkheid heeft afgewezen, 
vindt een bespreking plaats in een motel, waarbij getracht wordt een oplossing te 
vinden. Daarbij vallen woorden, die bij de directeur van het opslagbedrijf 
volledig verkeerd vallen. Dat, en de onverzoenlijke opstelling van de advocaat 
van de speelgoedleverancier, is er de oorzaak van dat er geen oplossing wordt 
bereikt. Daarbij speelt ook een rol dat onvoldoende duidelijk is of er nu relevant 
omzetverlies is, en of dat is veroorzaakt door de problemen rond de logistiek. 
Verder is er onenigheid over de gelding van een exoneratieclausule, die niet echt 
voor dit type stagnatie geschreven lijkt, maar vooral gaat over beschadiging van 
de opgeslagen goederen. Ook verschillen beide partijen van mening over de 
vraag of er goed overleg is geweest voorafgaande aan de invoering van het 
nieuwe systeem. Men spreekt af meer informatie te zullen uitwisselen. Dat duurt 
echter lang, en de speelgoedleverancier is ook niet tevreden over de kwaliteit 
van het aangeleverde. Het opslagbedrijf krijgt steeds meer twijfels over de 
hoogte van de omzetschade, mede omdat het hoort dat het nieuwe product niet 
erg goed is ontvangen: de Consumentenbond heeft kritisch geschreven over de 
veiligheid van dit speelgoed. 

De leverancier wil een doorbraak forceren en laat de advocaat een concept-
dagvaarding opstellen met in een begeleidende brief een allerlaatste bod om de 
zaak te schikken voor een bedrag van 1.55 miljoen Euro. Voordat de advocaat 
die brief stuurt, wil hij echter eerst een onderbouwing van de schade, waarvoor 
een onafhankelijk accountantskantoor wordt ingeschakeld, dat na drie maanden 
en tegen een bedrag van 44.000 Euro met een mooi schaderapport komt. Als het 
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opslagbedrijf deze stukken ontvangt, zet het onmiddellijk de machinerie in 
werking om een verdediging tegen de claim op te bouwen. Na enige overweging 
doet men geen tegenbod. In de procedure bij de rechtbank die volgt, wisselen 
partijen enige malen conclusies, waarbij rapporten zitten van software-experts 
uit de wereld van de logistieke dienstverlening. Partijen  krijgen een brief van de 
rechtbank of zij mediation willen overwegen. De leverancier voelt daar wel 
voor, want de rekeningen van alle betrokkenen blijven maar binnenkomen. De 
advocaat van het opslagbedrijf vindt dit echter geen zaak voor mediation, en de 
advocaat van de leverancier dringt niet verder aan.   

Na anderhalf jaar procederen spreekt de rechtbank een tussenvonnis uit. 
Daarin krijgen beide partijen te horen dat zij bewijs moeten leveren. De 
getuigenverhoren die volgen, leveren niet veel nieuwe informatie op, maar daar 
moet wel weer op worden gereageerd. In het volgende tussenvonnis, er is dan 
inmiddels vier jaar verstreken sinds het voorval, wordt het opslagbedrijf 
aansprakelijk geacht, zij het dat de leverancier 20% eigen schuld krijgt 
toebedeeld. De schade zal vast moeten worden gesteld door drie neutrale 
deskundigen. Als die, na nog zes maanden, hun eindrapport hebben opgesteld, 
waarmee nog eens 57.000 Euro heengaat, komen partijen tot een oplossing. Het 
duurt dan nog zes maanden tot ook met de verzekeraars en de andere betrokken 
partijen een eindbalans is opgemaakt. 
 
Voorbeeld 2 
Tijdens een motorrit op een nog hete zomeravond remt een motorrijder af voor 
een overstekende hond. Bij die manoeuvre wordt hij aangereden door een 
achteropkomende auto die uit de zijstraat van rechts de voorrangsweg op rijdt. 
In de auto zitten vier vrienden die net van het strand terug komen, na een dag 
feesten in een populaire strandtent, omdat de examens achter de rug zijn. Het 
slachtoffer wordt met zwaar letsel naar het ziekenhuis vervoerd en zijn motor,  
een oude klassieker die hij bijna helemaal had gerestaureerd, kan naar de sloop.  
 De omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond, blijken lastig vast 
te stellen. Zo zijn er twijfels over de gevoerde snelheid. Dat de motorrijder 
remde staat wel vast, maar de lezing van beide betrokkenen luidt anders: het 
slachtoffer verklaart (later) dat hij rustig afremde, terwijl de autobestuurder vol 
houdt dat het om een plotselinge, onvoorzienbare en zijns inziens gevaarlijke 
remmanoeuvre ging, waarop hij niet had kunnen anticiperen. De autobestuurder 
zegt zelf niet te hard te hebben gereden; hij kwam immers uit een zijstraat de 
weg op rijden en had nog geen snelheid kunnen ontwikkelen. Bovendien voert 
hij aan dat het remlicht van de motor niet functioneerde. De politie die snel ter 
plaatse is, neemt de situatie op en laat de autobestuurder blazen. Hij blijkt geen 
alcohol te hebben gedronken. Op drugsgebruik wordt niet gecontroleerd. 
 Het slachtoffer, een 44-jarige werkloze constructiebankwerker, raakt door 
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het ongeval ernstig en naar het zich laat aanzien blijvend lichamelijk beperkt. 
Zijn rechterheup is verbrijzeld, waardoor hij – ondanks de kunstheup – niet meer 
goed kan lopen. Zijn rechterschouder, elleboog en hand zijn eveneens op diverse 
plaatsen gebroken, en er zijn zenuwbanen beschadigd geraakt. Hij dient 
rekening te houden met – waarschijnlijk permanent – krachtverlies in de 
rechterarm en ook zal hij zijn rechterhand niet meer goed kunnen gebruiken, 
omdat de zenuwbeschadiging de fijne motoriek blijvend heeft aangetast. Zijn 
jukbeen is verbrijzeld, waardoor er splinters in zijn oog zijn gekomen. De 
komende tijd zal uitwijzen of het zicht van dat oog nog kan herstellen. Omdat 
hij tijdens het ongeval vanwege de hitte een korte broek en mouwloos shirt 
droeg in plaats van zijn leren motorpak, is de huid van zijn been, arm en kin er 
praktisch helemaal van afgeschaafd. Hij zal de komende tijd verschillende 
huidtransplantaties moeten ondergaan, en de plastisch chirurg zal ook nog het 
nodige herstelwerk aan gezicht en jukbeen moeten verrichten. De nieuwe baan 
waarop hij een grote kans maakte (de onderhandelingen over het loon waren in 
een vergevorderd stadium), kan hij vergeten. Hij moet verhuizen naar een 
gelijkvloerse, aangepaste woning. De relatie met zijn nieuwe vriendin loopt 
stuk. Zijn schade is in alle opzichten groot.       
 Tijdens zijn revalidatie, drie maanden na het ongeval, neemt de motorrijder 
een advocaat in de arm. Deze ziet wel brood in de zaak. De verzekeraar van de 
autobestuurder wordt aansprakelijk gesteld. Na maanden heen en weer praten 
erkend de verzekeraar uiteindelijk aansprakelijkheid. Hiermee blijkt de zaak 
echter nog lang niet afgehandeld.         
 De verzekeraar voert in de maanden daarna aan dat er ook sprake is van 
eigen schuld van de motorrijder: zijn plotselinge remmanoeuvre heeft in hoge 
mate bijgedragen aan het ongeval. De advocaat gaat meteen achter het proces-
verbaal aan om aan te tonen dat er geen noodstop is geweest. De agenten die de 
situatie na het ongeval hebben opgenomen, zijn echter nog niet aan het PV 
toegekomen. Of er remsporen waren, staat hen zo niet meer bij. De advocaat wil 
daarop, op kosten van de wederpartij,  een expert een technisch onderzoek laten 
uitvoeren. De verzekeraar weigert de kosten voor zijn rekening te nemen. We 
zijn ondertussen een jaar verder.         
 De verzekeraar schakelt op zijn beurt een expertisebureau in om de 
omvang van de schade vast te stellen. De daaropvolgende onderhandelingen 
lopen stroef. Er volgen brieven over en weer. Schadeposten in verband met de 
noodzakelijke plastische chirurgie worden botweg afgewezen: het slachtoffer 
had maar beschermende kleding en een integraalhelm moeten dragen. De schade 
aan de motor zorgt eveneens voor een fors meningsverschil. De door het 
slachtoffer met veel liefde en vakmanschap gerestaureerde motor wordt als een 
oud wrak voorgesteld, dat ten tijde van het ongeval nauwelijks waarde had. Het 
slachtoffer raakt erg aangeslagen van deze reactie. Ook andere schadeposten 
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leveren meningsverschillen op. Er wordt getwijfeld aan de werkelijke ernst van 
de gestelde gezondheidsbeperkingen. De verzekeraar schakelt een arts in. Deze 
keurt het slachtoffer en meent dat het met de mobiliteitsbeperkingen wel 
meevalt. De aantasting van de fijne motoriek in de rechterhand heeft zijns 
inziens bovendien een andere oorzaak. De ingeschakelde medisch deskundige 
van het slachtoffer concludeert echter het tegendeel en stelt dat er wel degelijk 
sprake is van ernstige en blijvende beperkingen ten gevolge van het ongeval. De 
verzekeraar heeft inmiddels een arbeidsdeskundige ingeschakeld om een rapport 
over de resterende arbeidscapaciteit op te stellen. Het is inmiddels twee jaar na 
het ongeval.            
 Het slachtoffer raakt ondertussen in financiële problemen. Hij moet rond 
zien te komen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op minimumniveau en  
heeft een lening bij de Stadsbank moeten afsluiten om zijn verhuis- en 
herinrichtingskosten te kunnen betalen. De voorschotten die hij van de 
verzekeraar ontvangt, zijn qua bedrag gering. Hij snapt inmiddels niet meer 
waarom het zo lang moet duren. Het is toch duidelijk, waarom wordt er zo 
moeilijk gedaan! Hij belt naar zijn advocaat, maar voordat deze terugbelt is het 
weer een paar weken verder: de advocaat heeft een drukke praktijk met nogal 
wat zaken die geen uitstel kunnen lijden. Op de vraag om de claimafhandeling te 
bespoedigen, reageert de advocaat aarzelend, omdat hij inschat dat een 
toenadering van hun kant mogelijk wordt uitgelegd als ‘toegeven’. Hij stelt voor 
de onderhandelingen hard te spelen: gaat de wederpartij niet akkoord, dan stapt 
hij naar de rechter; “we laten er ons niet onder krijgen!”. Het slachtoffer, die het 
ook niet meer weet, voelt zich weer enigszins gesteund door deze ferme aanpak. 
 De daaropvolgende onderhandelingen lopen echter volledig vast. De 
advocaat maakt zijn dreiging om de rechter in te schakelen waar, waarop de 
verzekeraar de bevoorschotting staakt. We zijn inmiddels tweeëneenhalf jaar 
verder.  
 Na drie jaar is de oplossing voor deze letselschadezaak nog lang niet in 
zicht. De rechter heeft een onafhankelijk deskundigenonderzoek gelast naar de 
toedracht van het ongeval, uit te voeren door een afdeling van TNO. De 
uitkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen over de verschillende 
schadeposten zitten muurvast. Laat staan dat al over schadeposten als 
toekomstige schade wegens inkomensderving en smartengeld is gesproken. Het 
slachtoffer leeft ondertussen noodgedwongen zeer sober. Hij is afhankelijk van 
de gemeente voor een vervoersvoorziening. Na een afgewezen aanvraag, waarop 
hij bezwaar heeft gemaakt, heeft hij eindelijk een invalidenvoertuig waarmee hij 
zich kan verplaatsen. Zijn sociale leven staat echter op zeer een laag pitje, om 
maar niet te spreken over uitzicht op een betaalde baan of een nieuwe relatie. 
 Uit de casestory’s die zijn opgenomen in het rapport van Stichting de 
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Ombudsman1 komt naar voren dat de tijd die met de afhandeling van de meer 
complexe letselschadeclaims is gemoeid, tussen vijf en twintig jaar ligt. Het 
slachtoffer dat wij hier opvoerden, wacht nog een moeizaam proces. 
 
 
2 Transactiekosten 
 
2.1 Het begrip transactiekosten 
 
Transactiekosten zijn de ‘costs of running the economic system’.2 Het zijn de 
kosten van onderhandelingen en het afsluiten van een overeenkomst en ook de 
kosten van het controleren en verzekeren van de naleving daarvan. Transacties 
op de markt leveren kosten op, maar dat geldt ook voor andere ‘governance 
structures’, zoals een bedrijf of overheidsregulering. Steeds zijn er kosten van 
planning, aanpassing en het bewaken van de naleving van de uitvoering van 
taken, aldus Oliver Williamson, één van de vaders van de Transaction Costs 
Economics.3 Ook het aansprakelijkheidsrecht is een systeem van sturing dat dit 
soort uitvoeringskosten heeft.  
 Gebruikelijk voor het aansprakelijkheidsrecht is de aanpak van Calabresi, 
die onderscheidt tussen primaire ongevalskosten (kosten van preventie en de 
lasten van niet te voorkomen schade), secundaire ongevalskosten (kosten van 
risicospreiding naar degenen die de risico’s het beste kunnen dragen) en tertiaire 
kosten (alle kosten van het behandelen van claims in het rechtssysteem).4 Zijn 
stelling is dat het doel van het aansprakelijkheidsrecht is om de som van deze 
drie soorten kosten minimaal te laten zijn. Onder degenen die het 
aansprakelijkheidsrecht economisch bekijken, is deze aanpak niet omstreden. 
Uiteraard bestaan ook andere benaderingen van de doelen van het 
aansprakelijkheidsrecht, bijvoorbeeld die welke aansprakelijkheid benaderen in 
termen van vergeldende en verdelende rechtvaardigheid, maar in die 
benaderingen is er vaak geen aandacht voor de kosten van de werking van het 
systeem.  

Die geringe aandacht voor kosten in wetenschappelijke kring is ook bij 
degenen die aansprakelijkheid economisch duiden opvallend. Alles wijst er op 
dat de kosten van uitvoering van het systeem in dezelfde orde van grootte liggen 
als de bedragen die op basis van het aansprakelijkheidsrecht uitgekeerd worden 

                                                        
1  Stichting de Ombudsman 2003, p. 48-57. 
2  Rao 2003, p. 7. 
3  Rao, t.a.p.  
4  Calabresi 1970. Zie voor een uitleg van deze methodiek in de Nederlandse context Barendrecht 

2002, p. 605 e.v. 
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aan slachtoffers5 en zeker niet verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de kosten 
van preventie en de lasten van niet te voorkomen schade. In de Verenigde Staten 
is er in de schrijvende pers, bij denktanks en bij populariserende auteurs wel 
veel aandacht voor de kosten van het ‘Tort System’, maar daarbij plegen de 
kosten van uitkeringen aan slachtoffers en de transactiekosten bij elkaar te 
worden opgeteld. Het aantal wetenschappelijke verhandelingen over omvang, 
oorzaken en mogelijkheden van reductie van kosten is ook daar beperkt.6         

Een goede onderverdeling die meer zicht geeft op welke soorten kosten 
ontstaan was niet voorhanden. Daarom is voor de volgende onderverdeling 
gekozen, waarbij vooral maatstaf was welke kostenposten in concrete gevallen 
min of meer eenvoudig kunnen worden gemeten, welke kostenposten vaak 
worden genoemd en over welke kostenposten statistische gegevens voorhanden 
zijn.  
 

1. Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht 
 
Deze kosten van de ingeschakelde juristen zijn meetbaar, omdat het hier voor de 
partijen meestal gaat om uitgaven waarvoor rekeningen moeten worden voldaan 
(declaraties, griffierechten). Deze kosten zijn relatief aanzienlijk. De kosten van 
de rechterlijke macht worden niet volledig doorberekend, en de werkelijke 
kosten zullen dus op andere wijze moeten worden bepaald. In het 
aansprakelijkheidsrecht zijn die kosten echter niet zeer aanzienlijk, omdat met 
name in de letselschadepraktijk maar een klein deel van de zaken bij de rechter 
komt.  
 

2. Kosten van ingeschakelde derden, zoals getuigen en deskundigen 
 
Bij het afwikkelen van schades moeten soms getuigen worden gehoord, 
informeel door partijen, of formeel door de rechter. Zeer aanzienlijk zijn de 
kosten van deskundigen als medici, technische experts, actuarissen en 
accountants, die door partijen worden ingeschakeld. Ook dit zijn kosten die in 
beginsel eenvoudig meetbaar zijn. 
 

3. Kosten van de tijd aan claimafhandeling besteed door partijen 
 
Slachtoffer, aansprakelijke partij en de eventuele verzekeraars van beide partijen 
besteden veel tijd aan het afwikkelen van schadeclaims. Te denken valt aan het 
zelf formuleren van een claim, daarop reageren, zoeken van de juiste hulp, 

                                                        
5  Zie hierna, paragraaf 2.5. 
6  Zie Saks 1992. 
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verzamelen van informatie, overleg, onderhandelingen, briefwisseling en het 
informeren van deskundigen. De kosten daarvan zijn de ‘opportunity costs of 
time’, de waarde van de activiteiten die zij anders in deze tijd hadden kunnen 
ontplooien. Voor particulieren zal het daarbij gaan om de waarde van hun vrije 
tijd; voor mensen binnen bedrijven en voor medewerkers van 
verzekeringsmaatschappijen kunnen personeelskosten en overheadkosten 
worden berekend.    
 

4. Kosten van onzekerheid 
 
In de periode dat een claim nog niet is afgewikkeld kunnen partijen geen 
beslissingen nemen over de aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen. Een slachtoffer dat niet weet of hij aanspraak kan 
maken op een bepaald bedrag, of een bedrijf dat mogelijk een aanzienlijke 
schadeclaim zal moeten voldoen, zal uitgaven uitstellen en daardoor de 
daartegenover staande prestaties missen. 
 

5. Emotionele lasten 
 
Veel onderzoeken wijzen er op dat schadeafwikkeling emotioneel zwaar is.7 
Slachtoffers van aanzienlijke schade krijgen te maken met een proces van 
rouwverwerking. Het proces van schadeafwikkeling interfereert daarmee, en 
leidt niet zelden tot zogenaamde secundaire victimisatie van slachtoffers. Ook 
los daarvan zijn procedures en onderhandelingen vaak stressvol. Aan de kant 
van aansprakelijk gestelden speelt dit eveneens. Deze lasten zijn niet 
gemakkelijk op geld waardeerbaar, maar moeten niettemin meegewogen 
worden. 
 

6. Kosten van systeem- en uitvoeringsbewaking 
  
Om het schadeafwikkelingsproces goed te laten verlopen, is een juridische 
infrastructuur nodig van wetgeving. Daarnaast zal er een zekere mate van 
toezicht en controle nodig zijn op betrokkenen zoals rechtshulpverleners en 
verzekeraars. Hervormingen als normering van schadevergoedingen of 
gedragsregels voor onderhandelingen zullen wellicht de kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking laten toenemen.    
 
Bij het beschouwen van deze soorten kosten moet bedacht worden dat degenen 
die professioneel met het aansprakelijkheidsrecht bezig zijn ook toegevoegde 
                                                        
7  Weterings 1999, p. 37. 
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waarde voor de economie creëren. Eigenlijk zouden hun ‘winsten’ van de kosten 
afgetrokken moeten worden. Omdat die niet gemakkelijk bepaald kunnen 
worden, en maar een relatief klein deel van de door hen berekende prijzen zullen 
beslaan, blijven die hierna buiten beschouwing. 

Transactiekosten zijn verder niet geheel onafhankelijk van primaire en 
secundaire ongevalskosten. Men kan de transactiekosten bijvoorbeeld reduceren 
door aansprakelijkheid uit te sluiten, maar dan zal zich vaker schade voordoen 
en dat kan per saldo onwenselijk zijn. Normering van schadevergoedingen levert 
wellicht een reductie van transactiekosten op, maar als deze te grof wordt kan 
dat ten koste gaan van de preventie van schade of van de wijze waarop schade 
optimaal wordt gealloceerd. Volgens Calabresi gaat het er om de som van al 
deze kosten te minimaliseren. Voorstellen om de transactiekosten te reduceren, 
moeten dus ook worden bekeken op neveneffecten in de sfeer van optimale 
preventie en compensatie. Dat is in hoofdstuk 3 steeds per instrument gebeurd. 
 
2.2 Waar ontstaan transactiekosten? 
 
Uit eerdere studies naar transactiekosten bij het verhalen van schade, blijkt dat 
het grootste deel van de transactiekosten in de fase voorafgaand aan een 
eventuele juridische procedure – de preprocessuele fase – ontstaat. Dat geldt met 
name voor letselschade. Negentig tot vijfennegentig procent van de 
letselschadegevallen worden preprocessueel afgehandeld, en slechts in vijf tot 
tien procent van de gevallen wordt een beroep op de rechter gedaan.8 Bij verhaal 
van zaakschade en zuivere vermogensschade wordt waarschijnlijk vaker een 
beroep op de rechter gedaan, omdat daarvoor geen vaste praktijk en cultuur van 
buitengerechtelijke schadeafwikkeling bestaat. Een niet onaanzienlijk deel van 
de civiele handelszaken (wellicht enige tientallen procenten) betreft verhaal van 
schade.9   

Voor de letselschade bestaat ook enig inzicht in de knelpunten die oorzaak 
zijn van de hoge transactiekosten.10 Belangrijke obstakels zijn onder meer de 
aansprakelijkheidsvraag en knelpunten in het medische traject zoals de 
vaststelling van de medische causaliteit en de omvang van het letsel. Verder 
lijken moeilijkheden te worden veroorzaakt door het ontbreken van een door alle 
betrokken partijen geaccepteerde normering van onderhandelingsgedrag, het 
gebrek aan gestandaardiseerde, transparante procedures en de trage, veelal 
ongestructureerde uitwisseling van informatie en de afwezigheid van 
kostenefficiënte mogelijkheden voor een (tussentijds toegankelijke) 

                                                        
8  Weterings 1999, p. 109. 
9  Zie Eshuis 2003. 
10  Zie Weterings 1999. 
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geschiloplossing.11 Een voorbeeld van steeds weer terugkerende problematiek is 
die van een beroep op privacy van het slachtoffer tegenover een verzekeraar die 
over meer medische gegevens wil beschikken om een claim te kunnen 
beoordelen.12 

Voor andere dan personenschadeclaims spelen waarschijnlijk vergelijkbare 
knelpunten. Aansprakelijkheid wordt meestal gebaseerd op de algemene 
zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW, of op vergelijkbare contractuele 
gedragsnormen. De uit jurisprudentie en wet volgende normen zijn lang niet 
altijd concreet genoeg om zonder meer te kunnen worden toegepast, met name 
in situaties waarin de schade voorviel in een complexe interactie tussen 
meerdere partijen. Bovendien bestaat vaak onzekerheid over de precieze feiten 
die zich hebben voorgedaan, respectievelijk de omvang van de schade. Ingeval 
van meerdere betrokken partijen kan ook een situatie ontstaan waarin meerdere 
betrokkenen zich achter elkaar gaan verschuilen en tactisch gaan opereren, wat 
de kosten van schadeverhaal nog weer kan vergroten.  

Genoemde knelpunten, en met name de vaak noodzakelijke discussie over 
wie onzorgvuldig gehandeld heeft, bergen bovendien het gevaar in zich van een 
verstoring van de communicatie tussen partijen, waardoor polarisatie en 
mogelijk zelfs escalatie van het schaderegelingsproces ontstaat. Omdat het, 
zoals gezegd, ontbreekt aan een adequaat en op de praktijk toegespitst 
geschiloplossingssysteem, worden aldus ontstane conflicten over de 
claimafhandeling bovendien niet tijdig opgelost.  
 
2.3 Hoe ontstaan transactiekosten? Vier perspectieven 
 
Deze studie is niet gericht op de oorzaken van transactiekosten. Maar theorieën 
over het ontstaan van transactiekosten kunnen wel behulpzaam zijn bij het 
opsporen en bestrijden van deze kosten. Daarom volgt nu een heel korte schets 
van vier perspectieven op het ontstaan van transactiekosten die in de literatuur 
terugkomen, met daarbij de invalshoeken die zij suggereren om transactiekosten 
te reduceren. 
 
2.3.1  Barriers to Conflict Resolution (Mnookin & Ross)  
 
Toonaangevende onderzoekers uit verschillende disciplines hebben meegewerkt 
aan een bundel artikelen waarin beletselen voor geschiloplossing worden 

                                                        
11  Weterings 2004, p. 81 e.v. 
12  Elferink 2003, p. 111 e.v. geeft een goed overzicht van de verdeelde jurisprudentie terzake. 
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besproken. Er zijn tactische/strategische, cognitieve en institutionele 
belemmeringen voor geschiloplossing.13 
 Tactische en strategische beletselen zijn onder meer dat partijen hun 
werkelijke belangen niet aan elkaar kenbaar maken.14 Het achterhouden van de 
werkelijke belangen kan er echter gemakkelijk toe leiden dat partijen kansen 
missen om hun eigen en elkaars belangen zo goed mogelijk te dienen. Een ander 
probleem is dat partijen tactieken proberen te hanteren waarmee zij denken het 
conflict in hun voordeel te beslechten.15 Zij nemen onverzettelijke standpunten 
in: het slachtoffer eist een bedrag, of de verzekeraar eist bepaalde informatie uit 
het medisch dossier. Zij kiezen de aanval met dreigementen of beschuldigingen. 
Of zij hanteren tactische trucs.16 Bekende trucs in onderhandelingen over 
conflicten zijn het verdelen van de rollen tussen cliënt en rechtshulpverlener in 
een coöperatieve en een confronterende persoon en ook het op de achtergrond 
houden van een persoon die nog met het onderhandelingsresultaat moet 
instemmen, zoals een aandeelhouder of een commissaris.   
 

 
Barriers to Conflict Resolution 
 

Tactical and Strategic Barriers 
- The Practice of Secrecy or Deception 
- Intransigence and Other ‘Hardball’ Tactics 

 
Psychological Barriers 
- Equity or Justice Seeking 
- Biases in Assimilation or Construal 
- ‘Reactive’ Devaluation of Compromises and Concessions 
- Loss Aversion 
- Judgmental Overconfidence 
- Dissonance Reduction and Avoidance 

 
Institutional, Organisational or Structural Barriers 
- Restricted Channels of Information and Communication 
- Multiple Interest Groups 
- Principal/Agent Problem 

 
 
Een psychologisch beletsel is bijvoorbeeld dat partijen vaak een eenzijdig beeld 
van een conflict opbouwen. Zij beschouwen zichzelf als eerlijker, sterker 
                                                        
13 Mnookin & Ross 1995, p. 4 e.v.; Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 141 e.v. 
14 Mnookin & Ross 1995, p. 7 e.v. 
15 Mnookin & Ross 1995, p. 9 e.v. 
16 Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 98 e.v. 
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benadeeld en rechtvaardiger dan hun wederpartij. Onder meer op basis daarvan 
zijn zij te optimistisch over de uitkomst die zij kunnen verwachten. Tijdens de 
verdere ontwikkeling van hun conflict zijn zij vervolgens selectief bij het 
verwerken van informatie. Nieuw verkregen informatie wordt opgenomen voor 
zover die in het oorspronkelijk opgebouwde beeld past, maar genegeerd als die 
in een andere richting wijst.17 De schaderegelaar van de verzekeraar heeft 
eenmaal het beeld gevormd dat het slachtoffer simuleert, en alles wat hij verder 
van het slachtoffer en diens belangenbehartiger hoort, interpreteert hij selectief 
als bevestiging van dat beeld. Door deze menselijke neiging om cognitieve 
dissonantie te vermijden, wordt men ook steeds optimistischer over een goede 
uitkomst voor zichzelf, ook bij beslechting van het geschil door een neutrale 
derde.18 Een partij kan zelfs verstrikt raken in het conflict: de conflictsituatie 
wordt een deel van het leven en het wordt moeilijk omschakelen naar de situatie 
waarin het conflict zal zijn opgelost. Ook van invloed op de geschiloplossing is 
dat mensen relatief grote moeite hebben datgene wat zij eenmaal verworven 
hebben weer af te staan.19 En soms worden zij zo beheerst door hun ideeën over 
wat rechtvaardig is, dat zij daardoor niet kunnen kiezen voor oplossingen die de 
belangen van beide partijen eigenlijk beter zouden dienen.20 Belangrijk is ook 
het verwerpen van voorstellen, omdat de partij die deze doet niet wordt 
vertrouwd, of omdat uitgegaan wordt van de veronderstelling dat wat goed is 
voor de tegenpartij niet goed voor ons kan zijn. 

Institutionele en organisatorische beletselen liggen onder meer op het vlak 
van de communicatie.21 Partijen communiceren niet meer, of nog slechts via 
bepaalde kanalen. De communicatie vindt alleen nog maar plaats tussen 
advocaten en schriftelijk, wat het tempo van de informatie-uitwisseling vertraagt 
en de aard van de communicatie verandert. Voorts worden conflicten vaak 
opgelost door vertegenwoordigers van partijen, van wie de belangen niet altijd 
volledig parallel lopen met de partij voor wie zij optreden.  

Bij ieder van deze beletselen kunnen methoden worden gezocht die deze 
verminderen. Tactiek en strategie blijven natuurlijk altijd een rol spelen, maar de 
daaruit voortvloeiende beletselen kunnen wel worden verminderd als de 
interactie tussen partijen wordt besproken en georganiseerd, bijvoorbeeld door 
spelregels of door een neutrale persoon. Cognitieve beletselen kunnen worden 
verminderd doordat een neutrale persoon de verschillen in zienswijze verheldert 
en verklaart, of een neutrale beoordeling geeft. Institutionele en organisatorische 
                                                        
17 Mnookin & Ross 1995, p. 18; Smith & Mackie 1995, p. 100 e.v.; Lewicki, Saunders & Minton 

1999, p. 128 e.v. 
18 Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 160 e.v. 
19 Mnookin & Ross 1995, p. 16 e.v.; Kahneman & Tversky 1995, p. 54 e.v. 
20 Mnookin & Ross 1995, p. 10 e.v. 
21 Mnookin & Ross 1995, p. 19; Lewicki, Saunders & Minton 1999, p. 108 e.v. 
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beletselen kunnen worden weggenomen door een meer open communicatie, 
bijvoorbeeld in een mondeling gesprek in plaats van schriftelijk. Een 
tegenstelling tussen belangen van partijen zelf en hun vertegenwoordigers kan 
mogelijk worden aangepakt door andere beloningsvormen.  
 
2.3.2  Acht coördinatieproblemen (Weterings) 
 
In zijn proefschrift over een betere afhandeling van letselschade onderscheidt 
Weterings acht coördinatieproblemen en bijbehorende oplossingsrichtingen, die 
gedeeltelijk aansluiten bij de analyse van Mnookin en Ross en gebaseerd zijn op 
een studie naar de Nederlandse letselschadepraktijk.  
 

 
Onderhandelingsstoornissen bij de letselschaderegeling  
(met oplossingsrichtingen)22 
 
Competitieve interactie     Coöperatieve basishouding 
 
Positioneel onderhandelen    Onderhandelen o.b.v. belangen 
 
Uitsluitend distributief onderhandelen       Aandacht voor integratieve 
                                                                    onderhandelingsmogelijkheden 
 
Overmatig optimisme bij partijen  Beperken gekleurde kijk op de zaak 
 
Asymmetrische verdeling van informatie Een open en gezamenlijk proces van  
          informatievergaring en uitwisseling 
 
Moeizame communicatie    Positieve communicatie 
 
Onevenwichtige machtsbalans Rechttrekken van de machtsbalans 

en beperken van de mogelijkheden 
om machtspositie te gebruiken 

 
Eigen afwijkende belangen van   Meer gelijkschakeling belangen 
belangenbehartiger       belangenbehartiger, cliënt en  
        wederpartij 
 

 
Weterings kent, mede omdat in de letselschadepraktijk veel met behulp van 
vertegenwoordigers wordt onderhandeld, meer gewicht toe aan de basishouding 
van partijen, het onderhandelen op basis van posities, de asymmetrische 

                                                        
22  Weterings 2004. 
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verdeling van informatie en de scheve machtsbalans. Bij ieder van de 
oplossingsrichtingen die hij signaleert, doet hij ook nog vele voorstellen, zowel 
voor de onderhandelende partijen, als voor institutionele verbeteringen. 
Suggesties die er bij hem uitspringen omdat zij een antwoord kunnen geven op 
meerdere coördinatieproblemen zijn: materiële normering van de 
schadevergoeding, procedurele normering en geschiloplossing, onderwerpen die 
ook door de door ons geraadpleegde experts hoog gewaardeerd werden. 
 
2.3.3 Kosten informatieuitwisseling (gebaseerd op Mackaay) 
 
De afwikkeling van aansprakelijkheid en schade kan men ook zien als een 
besluitvormingsproces waarbinnen partijen en andere betrokkenen informatie 
uitwisselen. Het uiteindelijke doel is dan het beïnvloeden van de uitkomst, dat 
wil zeggen het onderhandelingresultaat, dan wel de beslissing door de rechter of 
bijvoorbeeld een arbiter. Welke informatie gaat het om? In het kader van de 
afwikkeling van  aansprakelijkheid zal onder meer informatie relevant zijn over:  

- Omstandigheden bij het ontstaan van de schade; 
- De voorzorgsmaatregelen die genomen zijn om dit soort schades te 

voorkomen; 
- Bezwaarlijkheid en gebruikelijkheid van niet genomen 

voorzorgsmaatregelen;  
- De gedragingen van slachtoffer en dader voorafgaande aan het 

ontstaan van de schade; 
- De mogelijke andere oorzaken van de schade; 
- Gegevens over de aard van de feitelijke schade (letsel, beschadiging, 

impact op gezinsleven, leefomgeving); 
- Mogelijkheden om deze schade te herstellen, weg te nemen of te 

beperken; 
- Uit de feitelijke schade voortvloeiend inkomensverlies of gederfde 

winst; 
- Toekomstige mogelijkheden om inkomen of winst te verwerven; 
- Verwachte toekomstige inkomsten of winst wanneer de schade zich 

niet zou hebben voorgedaan.    
 
Deze informatie draagt er als het goed is toe bij dat in onderhandelingen, en 
eventueel in een rechterlijke beslissing als de onderhandelingen falen, betere 
beslissingen worden genomen. Maar het creëren, verzamelen, selecteren, 
bewerken en overbrengen van informatie aan de bij de besluitvorming 
betrokkenen kost ook tijd en geld, net als het bediscussiëren en verwerken van 
informatie door alle deelnemers aan de besluitvorming.  
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Deze benadering van het probleem van transactiekosten suggereert in de eerste 
plaats een kosten/baten afweging: alleen informatie gebruiken als de kosten van 
verzamelen, leveren en verwerken van informatie lager zijn dan de 
kwaliteitsverbetering in de besluitvorming.23 Die kwaliteitsverbetering kan men 
uitdrukken in verminderde foutkosten: de verminderde kans op een verkeerde 
beslissing maal omvang nadeel als verkeerde beslissing. In het kader van de 
schaderegeling worden dit soort afwegingen vaak gemaakt: bij kleine schades 
zal de verzekeraar een afweging maken tussen de belasting van het opvragen 
van meer informatie en de kans dat schade wordt uitgekeerd die niet werkelijk 
wordt geleden. Het komt voor dat deskundigenrapporten worden gevraagd, met 
zeer hoge kosten voor het verzamelen en bediscussiëren van informatie, terwijl 
de kans op een foute beslissing daardoor maar relatief weinig afneemt. Dit kan 
bijvoorbeeld komen door tactische interactie: het middel van informatie 
opvragen wordt gebruikt om de ander onder druk te zetten, of simpelweg 
doordat een afweging van kosten en baten achterwege blijft, met name als de 
kosten in belangrijke mate bij de andere partij terechtkomen.   

Welke informatie relevant is voor de besluitvorming is afhankelijk van een 
aantal factoren, zie het hierna volgend schema. De norm aan de hand waarvan 
wordt besloten bepaalt voor een deel de relevante informatie. Maar ook de 
informatiebehoefte van de beslisser (de wederpartij in de onderhandeling) en 
van degene die zal moeten beslissen als geen overeenstemming wordt bereikt 
(de rechter) beïnvloeden welke informatie nodig is.  

                                                        
23  Mackaay 1982; Stiglitz 2000, p. 84.  
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Norm 
Welke informatie is 
nodig voor 
toepassing van norm? 

Verwerking informatie in 
het kader van betere 
besluitvorming 
(onderhandeling of 
beslissing) 

Verwachtingen 
Welke informatie 

verwacht de 
onderhandelaar dat 
relevant zal zijn?

Aangeleverde 
informatie 

Wederpartij 
Welke informatie 
 wil deze hebben? 
 
Rechter/beslisser 
Welke informatie  
wil deze hebben? 

Weergave, 
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Dit wijst vervolgens de weg naar mogelijke aandachtspunten bij hervormingen 
in het schaderegelingsproces die kosten kunnen besparen: 

- Voorkom verzameling van informatie die waarschijnlijk niet wordt 
gebruikt bij besluitvorming (voorbeeld: informatie over medisch 
verleden opvragen terwijl er geen overblijvende invaliditeit is);  

- Informatieverzameling kan meer kosten dan dat zij aan verbeterde 
besluitvorming oplevert (voorbeeld: deskundigenbericht over omvang 
schade, terwijl ook schatting mogelijk is); 

- Materiële normen aan de hand waarvan besluitvorming plaatsvindt, 
zo aanpassen dat zij aan deze eisen voldoen (voorbeeld: 
risicoaansprakelijkheid of gelimiteerde uitkering uit fonds wanneer 
onzorgvuldigheid moeilijk objectief vast te stellen is); 

- Beslisser zo min mogelijk extra informatie laten vragen (voorbeeld: 
medewerker die informatie opvraagt om in zijn dossier gedekt te zijn, 
niet om de beslissing te verbeteren); 

- Verwachtingen van wat aan informatie nodig is managen, zodat geen 
nodeloze informatie wordt aangeleverd (voorbeeld: vooraf bespreken 
welke informatie zal worden verzameld, niet elkaar gaan bestoken 
met informatie); 

- Minimaliseren van de kosten van informatieverzameling en 
uitwisseling (voorbeeld: informatie gebruiken die al voorhanden is in 
plaats van waar nog onderzoek naar moet worden gedaan). 

 
2.3.4  Marktfalen 
 
Een vierde invalshoek is die waarin wordt onderzocht in hoeverre de ‘markt’ 
voor afwikkeling van schadeclaims goed werkt. Transactiekosten en marktfalen 
worden vaak met elkaar in verband gebracht, en soms zelfs in elkaars termen 
gedefinieerd.24 Overheidsoptreden wordt vervolgens geassocieerd met het 
verhelpen van marktfalen, maar ook de overheid die met regelgeving en andere 
maatregelen een markt probeert te ordenen, krijgt te maken met economische 
wetten en dan spreekt men wel van overheidsfalen.25 Men zou het 
aansprakelijkheidsrecht kunnen zien als een methode om marktfalen te 
verhelpen (met name negatieve externe effecten), maar bij het uitvoeren daarvan 
krijgt men te maken met private partijen (adviseurs, verzekeraars) en overheden 
(regelgevers en rechters) die ook weer onvolkomen werken.  

                                                        
24  Vgl. Rao 2002, p. 42 e.v. en 52 e.v. 
25  Vgl. Stiglitz 2000, p. 8-10. 
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Partijen, hun adviseurs en degenen die over hun belangen beslissen functioneren 
in het kader van een ‘markt’ die een aantal bijzondere kenmerken heeft:26  

- Informatieachterstand; 
- Keteneffecten;  
- Tournooieffecten;  
- Keuzeproblemen; 
- Ingesleten standaardprocedures.  

 
1. Informatieachterstand: meer bij het slachtoffer dan bij de 

aansprakelijk gestelde 
 
Slachtoffers kunnen de kwaliteit van de hen aangeboden diensten moeilijk 
beoordelen, niet op het moment van aankoop, en zelfs maar in beperkte mate 
door er ervaring ermee op te doen.27 Zij steunen vaak op advies van de 
dienstverlener, die daarmee de dubbelrol van adviseur en uitvoerder van de 
dienst vervult.28 De mogelijkheden van misbruik die dat schept, met name voor 
dienstverleners die capaciteit over hebben, zijn klassieke redenen voor 
beschermende regulering van (onder meer) juridische beroepen.29  

Voor de aansprakelijk gestelden geldt dit in mindere mate. Dit zijn meestal 
bedrijven of instellingen die vaker met claims te maken hebben, en zij worden 
bovendien vrijwel altijd bijgestaan door een ‘repeat player’ bij uitstek, de 
verzekeraar. De informatieachterstand die het slachtoffer heeft, is dus vrijwel 
steeds groter dan die bij de aansprakelijk gestelde. Dat heeft invloed op het 
onderhandelingsklimaat en daarmee ook op de transactiekosten.  
 

2. Keteneffecten: niet verdisconteerde lasten bij derden 
 
Bij de afwikkeling van schades treden ook keteneffecten op.30 Bijna per definitie 
zetten juridische dienstverleners anderen aan het werk, en meestal meer naar 
mate zij hun eigen werk beter doen. Rechters die meer bewijs vragen, belasten 
partijen daarmee en mogelijk ook de derden die deze informatie kunnen leveren, 
zo zagen wij in de vorige paragraaf. Als een verzekeringsmaatschappij meer 
gegevens vraagt over het medisch verleden van het slachtoffer, komen de lasten 

                                                        
26  Het navolgende is een bewerking voor het aansprakelijkheidsrecht, zie Barendrecht 2003, p. 1851 

e.v. 
27  Het zijn ‘credence goods’, vgl. Darby en Karni 1973, p. 67 - 86 en de daarop gebaseerde literatuur.
 Zie Stephen en Love 1999, nr 5860, p. 989 e.v. en Hadfield 2000, p. 953 e.v. onder IIIB. 
28  Emons 1997, p. 107 e.v. en Barendrecht 1999, p. 1361 e.v. 
29  Stephen en Love, t.a.p., p. 989 e.v.; Stiglitz, 2000, p. 83. 
30  Zie over deze wat economen ‘negatieve externe effecten’ noemen: Shavell 1997, p. 575-612; 

Hoon Barton 2001, p. 470 e.v. en Barendrecht en Weterings 2000, p. 435 e.v. met name p. 441 e.v. 
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daarvan in eerste instantie bij die partij terecht. Wanneer advocaten een claim 
neerleggen bij een bedrijf of een overheidsorgaan kan dat daar enorme gevolgen 
hebben: inschakelen advocaten en expertise, interne informatieverzameling, 
verantwoording aan stakeholders in het bedrijf, negatieve publiciteit en 
informeren van de pers. De indieners van de claim en hun advocaten 
ondervinden nauwelijks prikkels om de lasten voor dit bedrijf of dit 
overheidsorgaan binnen de perken te houden. Het probleem is dat een partij, 
advocaat of rechter die beslist welke handelingen hij zal verrichten, in het 
algemeen alleen de baten en de lasten voor zichzelf en voor de eigen cliënt zal 
meewegen. De lasten voor anderen worden meestal niet zichtbaar en bijna nooit 
verdisconteerd. Zij worden dus waarschijnlijk te gemakkelijk veroorzaakt. 

Dat degene die bij derden lasten te weeg brengt, ook kosten doorberekend 
krijgt, is immers uitzondering.31 In de schadeafwikkelingspraktijk zijn er twee 
belangrijke uitzonderingen. Buitengerechtelijke kosten en expertisekosten 
worden krachtens artikel 6:96 BW vergoed in geval aansprakelijkheid komt vast 
te staan. Voorts is de bij de rechter in het ongelijk gestelde partij gehouden een 
forfaitair vastgesteld bedrag aan proceskostenvergoeding te voldoen. 
   

3. Tournooimodel: elkaar compenserende ‘overinvestering’ 
 
Partijen in onderhandelingen over geschillen staan bovendien tegenover elkaar. 
Er is dan niet alleen een keteneffect, omdat zij ook lasten aan de andere kant 
veroorzaken, maar zij kunnen in een interactie terecht komen die veel weg heeft 
van een wapenwedloop. De ene kant investeert in meer kans op een 
rechtvaardige uitkomst. Maar deze stappen leiden tot tegeninvesteringen, die de 
eerste investeringen weer geheel of gedeeltelijk te niet kunnen doen. Een goede 
brief aan de wederpartij met een deskundigenrapport erbij, leidt tot een stevige 
reactie en een tegenrapport.  

Aanvankelijk zijn dit waarschijnlijk vooral nuttige investeringen, omdat 
het debat maakt dat de rechtmatige oplossing steeds dichterbij komt.32 Zo kan 
echter ook gemakkelijk overinvestering ontstaan. De investering in volgende 
acties krijgt steeds meer het karakter van een compenseren van een verwachte of 
er op volgende actie van de andere kant.33 In een procedure bijvoorbeeld, is de 
informatieve waarde van extra conclusies of pleidooien meestal minder dan die 
van eerdere conclusies. In briefwisseling of mondelinge standpuntuitwisseling 
kan hetzelfde gebeuren. De kans op een uitkomst die wezenlijk meer 
                                                        
31  Te denken valt aan leges, buitengerechtelijke kosten, expertisekosten, griffierechten en 

proceskostenveroordelingen, maar die dekken slechts een klein deel van de ‘negatieve externe 
effecten’ van juridische dienstverlening. 

32  Zie Ogus 1999, p. 31; Barendrecht en Weterings, t.a.p., p. 435-451 met verdere verwijzingen. 
33  Zie Hadfield, t.a.p., onder III.A. 
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‘rechtmatig’ is, neemt nauwelijks nog toe, en de lasten van verdere 
investeringen leveren dus steeds minder baten op. Maar als één partij 
achterblijft, en niet meegaat in verdere investeringen, loopt zij de kans dat de 
balans in haar nadeel doorslaat. Dit geldt vooral waar de rechtvaardigheid een 
‘alles of niets’ karakter heeft, zoals bij de vraag of er civiele aansprakelijkheid 
is. Het is een wedloop geworden, waar een partij niet eenzijdig uit kan stappen.  
 

4. Een procedure kiezen met een tegenstander: de mythe van 
keuzevrijheid  

 
In een normaal functionerende markt kan een afnemer zelf een keuze maken 
welke prijs hij voor een product of dienst wil betalen en welke kwaliteit hij wil 
bereiken. Soms denken we dat dit ook zonder meer geldt voor de juridische 
markt waarop slachtoffers en aansprakelijk gestelden terecht komen, want we 
benadrukken vrije advocatenkeuze, de keuze van partijen voor bepaalde 
processuele varianten en de mogelijkheid om voor mediation of arbitrage te 
kiezen. Maar die keuzes worden gecompliceerd, doordat het meestal keuzes zijn 
die samen met de andere betrokkenen moeten worden gemaakt, en dan met 
name met tegenpartijen die eigen belangen hebben en eigen visies op de 
gewenste prijs/kwaliteitsverhouding. Dat geldt zelfs voor de advocatenkeuze, 
want wat die advocaat moet gaan doen, hangt in belangrijke mate af van wat de 
wederpartij doet.  

Samen met een tegenstander kiezen is wezenlijk moeilijker dan alleen 
kiezen. In de praktijk van de geschiloplossing komt dit soort coördinatie zelden 
voor. Wanneer partijen eenmaal een geschil hebben, maken zij bijna nooit 
samen een keuze voor een bepaalde procedure. Recent onderzoek bevestigt dit. 
Arbitrage,34 bindend advies35 en mediation36 komen samen maar enkele 
duizenden keren per jaar voor, op ruim 50.000 vergelijkbare rechterlijke 
uitspraken. De meeste arbitrages en bindend adviezen zijn echter vooraf 
contractueel overeengekomen.37 Procesafspraken die afwijken van het 
rolreglement, prorogatie en sprongcassatie komen ook nauwelijks voor. Het 
algemene beeld is dat partijen maar in enkele procenten van de daarvoor in 
aanmerking komende zaken na het ontstaan van een geschil samen voor een 
procedure kiezen. Alternatieve geschiloplossing is een marginaal verschijnsel. 
Zelfs kleine deelafspraken over te horen deskundigen of getuigen, die wel vaker 
voorkomen, blijken moeilijk te maken. In de praktijk van het 

                                                        
34  Brenninkmeijer c.s. 2003, p. 24. 
35  Brenninkmeijer c.s. 2003, t.a.p., p. 29. 
36  Het NMI telt 1500 mediations per jaar, zie Tijdschrift voor Mediation 2003, p. 52 e.v. 
37  Zie Van Bladel 2002.  
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aansprakelijkheidsrecht lijkt dit nog extra te gelden. Hoewel de toegang tot een 
rechterlijke uitspraak in letselschadezaken veel kost en gemiddeld jaren duurt, 
en hoewel het vaak voorkomt dat onderhandelingen vastlopen, heeft zich geen 
praktijk van mediations, arbitrages en/of bindend advies ontwikkeld.  

Dat samen de goede procedure kiezen niet lukt, is verklaarbaar, want de 
redenen waarom partijen geen bevredigende oplossing voor het conflict zelf 
kunnen vinden, zullen vaak ook verhinderen dat zij een procedureafspraak 
maken.38 Onderhandelingen lopen bijvoorbeeld vast als de communicatie niet 
goed loopt, door te groot optimisme bij het inschatten van proceskansen, door 
tactisch gedrag, doordat een partij zich committeert aan het waarmaken van een 
dreiging als haar voorstel niet wordt aanvaard, of doordat een voorstel van één 
kant door de andere partij worden gewantrouwd.39 In die gevallen zullen partijen 
het ook niet snel eens worden over een procedure.  
 

5. De fuik van de standaard: ingesleten praktijken en procedures 
 
Wanneer partijen samen niet kunnen kiezen, komen zij in de standaardprocedure 
terecht die voor hun problematiek geldt. Dat kan de wettelijk of contractueel 
aangewezen procedure zijn, maar ook dat wat in de betreffende hoek van 
juridische dienstverlening gebruikelijk is geworden. Voor de afwikkeling van 
letselschades zijn bijvoorbeeld standaardpraktijken ontstaan.    
 Doordat veel partijen niet in staat zijn gecoördineerd te kiezen voor de 
beste procedure, wordt de standaard een fuik, waarin ook partijen terechtkomen 
voor wiens belangen de standaard eigenlijk niet zo heel geschikt is. Het is 
bijvoorbeeld nogal onwaarschijnlijk dat de standaard gerechtelijke procedures 
voor letselschadezaken in meer dan 90% van de geschillen de procedures met de 
optimale prijs/kwaliteitsverhouding zijn voor het geval partijen er samen niet uit 
komen. De procedure duurt erg lang, is zeer kostbaar en ook belastend. Omdat 
de grote meerderheid van de zaken in de standaardprocedure terechtkomt, is de 
kans groot dat de standaardaanpak ook voor de juridische dienstverleners een 
steeds diepere groef wordt, waar zij steeds moeilijker uit kunnen klimmen. Als 
de standaard het vaakst voorkomt, zullen zij zich immers vooral in die standaard 
gaan bekwamen, en wellicht zelfs steeds meer gaan geloven dat de standaard de 
enige juiste methode is, ook als dat objectief gezien misschien twijfelachtig is.  

Worden transactiekosten bekeken via het perspectief van marktfalen, dan 
zullen de oplossingsrichtingen vooral liggen in een betere marktwerking. Hoe 
kunnen de keuzes die partijen maken voor rechtshulp en voor vormen van 

                                                        
38  Zie meer in het algemeen over de onderschatte zuigkracht van aanvullend recht (‘sticky defaults’) 

Sunstein 2002, p. 106 e.v. 
39  Zie over deze beletselen Lewicki, Saunders en Minton 1999, p. 141 e.v. 
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geschiloplossing worden verbeterd? Hoe kan het aanbod worden vergroot? Hoe 
kunnen de economische prikkels op de betrokkenen, waaronder de manier 
waarop zij worden beloond, zo worden afgestemd dat de kosten van 
schadeafwikkeling kunnen worden beheerst?    
 
2.4 Gevolgen van hoge transactiekosten 
 
Zijn hoge transactiekosten erg? In het algemeen nemen economen aan dat het 
kiezen van instituties met de laagste transactiekosten nastrevenswaardig is.40 
Een kanttekening daarbij is dat een deel van de transactiekosten bestaat uit 
diensten die ook weer een bijdrage aan de economie leveren, maar toch wordt 
vermindering van transactiekosten als doel voorop gesteld. Lasten van 
onzekerheid, emotionele lasten en verloren tijd lijken in ieder geval goed om te 
vermijden. 

Hogere kosten van claimafwikkeling betekenen voorts dat de toegang tot 
het recht verslechtert, zodat reductie ook in dat perspectief wenselijk lijkt. Hoge 
transactiekosten hebben waarschijnlijk met name tot gevolg dat zwakkere 
partijen in verhouding tot sterkere partijen genoegen zullen moeten nemen met 
ongunstigere schikkingen.41 In het aansprakelijkheidsrecht, en met name bij 
letselschade, doet dat soort situaties zich zeer frequent voor (particuliere 
slachtoffers tegenover verzekeraars).     
 
2.5  Geschatte omvang transactiekosten 
 
Er is in geen van de onderzochte landen empirisch onderzoek gedaan naar de 
omvang van de volledige transactiekosten. Niettemin is het mogelijk een idee te 
krijgen van de orde van grootte van de transactiekosten. Daarbij komen we tot 
een schatting van de omvang via verschillende benaderingen. 
 

- Lasten van aansprakelijkheid als gerapporteerd door verzekeraars 
 
Er vinden regelmatig studies plaats naar de totale lasten van aansprakelijkheid 
zoals die bij verzekeraars vallen. Deze kosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten 
van uitkeringen aan slachtoffers (inclusief uitkeringen voor door hen gemaakte 
kosten) en kosten die verzekeraars maken voor de behandeling van zaken.  
 In een veel geciteerde reeks studies van Tillinghast – Towers Perrin naar 

                                                        
40  De stroming van de Transaction Costs Economics vergelijkt instituties (bedrijven, regelgeving, 
 overheidsinstituten) op hun transactiekosten, zie Rao 2002, p. 5 e.v. 
41  Barendrecht 2003, p. 1851 e.v. 
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US Tort Costs42 is een vergelijking gemaakt tussen de kosten van 
buitencontractuele aansprakelijkheid als percentage van het GDP (BNP) in de 
VS met die van elf andere landen, waaronder enkele Europese staten (zie 
hieronder).             
 De bedragen omvatten echter enerzijds ook de schadeloosstellingen zelf, 
en anderzijds worden wellicht kosten gemist omdat aansprakelijkheden niet 
altijd verzekerbaar zijn en niet iedere dader verzekerd is (sommige 
bedrijfsaansprakelijkheden en overheidsaansprakelijkheid bijvoorbeeld).  
 

          Tort Costs as a Percentage of GDP (1998)
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De vergelijking laat aanzienlijke verschillen zien in de ‘tort costs’ van de 
verschillende landen als percentage van het GDP. Daarmee is echter nog geen 
verklaring gegeven voor deze verschillen. De variabelen die van belang kunnen 
                                                        
42  Tillinghast Tower Perrin, U.S. Tort Costs 2000: Trends and Findings on the Costs of the U.S.Tort 

System. Het betreft hier een langlopende studie naar de kosten van het aansprakelijkheidsrecht in 
de VS, die regelmatig wordt herhaald (de eerste  studie is uit 1985, en de daaropvolgende studies 
vonden plaats in 1989, 1992, 1995 en 2002). Regelmatig wordt een ‘update’ gepubliceerd; de 
laatste update is uit 2003.  
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zijn bij het vinden van een verklaring zijn bijvoorbeeld: de mate waarin het 
sociale zekerheidstelsel al dan niet een grote rol inneemt in het betreffende land 
(dit zou het lage percentage voor Denemarken kunnen verklaren), het aantal 
schadegevallen en verkeersongevallen (het aantal verkeersongevallen in het 
Verenigd Koninkrijk is laag) of een lage drempel tot het aansprakelijkheidsrecht 
en het kunnen verkrijgen van compensatie.   

Recentere gegevens over de kosten van buitencontractuele 
aansprakelijkheid als percentage van het GDP zijn beschikbaar over 2002 voor 
de V.S. en Nieuw Zeeland: voor de V.S. geldt een percentage van 2.23% van het 
GDP43 en voor Nieuw Zeeland een percentage van 1.50% van het GDP.44 

 
- Aandeel van kosten in totale uitkeringen door verzekeraars 

(Compensation Ratio) 
 
Als maatstaf voor de kosten van aansprakelijkheidsrecht wordt regelmatig de 
Compensation Ratio genomen: hoeveel wordt uitgegeven om een Euro 
schadevergoeding bij een slachtoffer te krijgen.45 Vaak wordt gesproken van een 
kostenpercentage van 100% (CR=1.0), maar het bewijs daarvoor is vooral 
anekdotisch, zij het hardnekkig, gezien het aloude spreekwoord over procederen 
om een koe. Tillinghast-Towers Perrin heeft de kosten van het buiten-
contractuele aansprakelijkheidsrecht in de V.S. geïnventariseerd. Zij komt op  
$1.17 aan kosten per uitgekeerde dollar (CR=1.17). Die kosten bedragen dan 
1.2% van het BNP en bestaan uit de administratieve kosten van verzekeraars 
(39%), de defence costs gemaakt voor de verdediging van aansprakelijk 
gestelden (26%) en de kosten van de advocaten van slachtoffers (35%).  

Gezien de specifieke eigenschappen van het Amerikaanse recht 
(omvangrijke discovery en dus veel informatiekosten, ‘adversarial’ karakter, 
alsmede jury-rechtspraak en weinig normering van schadeloosstellingen) valt te 
verwachten dat de CR in Europa lager is. Voor Engeland zijn in 1977 
berekeningen van letselschadekosten gemaakt op basis van het Pearson 
rapport.46 In 1977 werd 202 miljoen pond aan uitkeringen gedaan wat 175 
miljoen pond aan transactiekosten meebracht. Dit betekent dat voor iedere 
uitgekeerde pond 0.85 pond aan transactiekosten (CR=0.85), waarvan 0.39 pond 
‘legal costs’ zou zijn (46% van de totale kosten).  

                                                        
43  Tillinghast-Towers Perrin 2003, p. 2. 
44  Weaver en McCormack p. 5, te raadplegen via www.towersperrin.com/tillinghast/. 
45  Voor kritiek op deze maatstaf, inhoudende dat deze geflatteerd is, onder meer omdat ook een 

claim waarop niets wordt uitgekeerd, geld voor de behandeling kost, Silver 2002; wanneer relatief 
weinig van de bij de verzekeraars ingediende claims tot geen enkele uitkering leiden, is de 
vertekening echter minder groot.   

46  Cane 1999, 338-339. 
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In een latere schatting van Tillinghast worden de totale tort costs in Engeland in 
1998 op 0.6% van het nationaal inkomen geschat, wat als de verhoudingen 
uitkeringen/transactiekosten hetzelfde zou zijn gebleven, zou betekenen dat de 
administratieve lasten 0.27% van het BNP zouden bedragen. In deze berekening 
zijn echter de kosten van afwikkeling van materiële schade niet meegenomen. 
Aannemelijk is aan de andere kant dat het Engelse rechtssysteem iets duurder is 
dan het Nederlandse.47  

Voor Nederland heeft Weterings de kosten van afwikkeling van 
letselschade geschat op tussen de 200 en de 600 miljoen Euro in 1999. Per 
uitgekeerde Euro komt hij op ongeveer 0.35 Euro aan kosten.48 Verzekeraars 
gaven echter aan rond 700 miljoen Euro aan letselschadeloosstellingen uit te 
keren en hanteert men dat totale bedrag dan zouden de 200 tot 600 miljoen Euro 
aan kosten 0.30 tot 0.85 per uitgekeerde Euro bedragen (CR=0.30 tot 0.85). In 
relatie tot het BNP bedroeg dit in de orde van 0.1%, wederom exclusief 
materiële schade.  

Het premie-inkomen voor WA-verzekeringen motorvoertuigen bedroeg in 
1999 rond 2 miljard Euro.49 Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit schade 
en kosten.50 Dit is ongeveer 0.5% van het BNP, en is uiteraard alleen nog maar 
de schade veroorzaakt door motorvoertuigen. 

Zet men deze cijfers naast elkaar, dan wordt duidelijk dat men voor de 
omvang van de transactiekosten in 2004 moet denken aan bedragen in de orde 
van grootte van 1 tot 2 miljard Euro per jaar, dat wil zeggen 0.2 tot 0.4% van het 
BNP. De CR ligt waarschijnlijk ergens rond de 0.5.51  

In al deze berekeningen zijn niet de kosten van door partijen zelf bestede 
tijd, noch de kosten van onzekerheid, noch de emotionele lasten meegenomen. 
Deze zijn uiteraard veel moeilijker op geld te waarderen, maar als men dat zou 
doen, dan komt men waarschijnlijk op bedragen die niet verwaarloosbaar zijn, 
want het gaat om veel verloren tijd per schadeclaim en emotionele problemen 
kunnen zich bijvoorbeeld doorvertalen in hogere WAO en schadelasten.  
 

- Relatie tot omzet juridische dienstverlening 

                                                        
47  Vergelijk hierna.  
48  1000 tot 5000 Euro kosten op een gemiddeld uitgekeerd bedrag van 9.000 tot 12.000, maar niet 

alle claims leiden tot uitkering. Wordt aangenomen dat in 20% van de gevallen geen enkele 
uitbetaling geschied, maar wel gemiddeld 1000 tot 5000 Euro aan kosten worden gemaakt, dan 
liggen de gemiddelde kosten rond 3000 gedeeld door 10.500 maal 0.80 is 36%.  

49  Verzekerd van cijfers 2003, p. 21. 
50  Aannemende dat de winst op dit soort verzekeringen gering is en dat positieve 

beleggingsresultaten worden behaald.  
51  We willen er nogmaals uitdrukkelijk op wijzen dat het hier gaat om een beredeneerde schatting en  
 niet om harde cijfers. 
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Een andere benadering is te beginnen bij de totale omzet van de advocatuur, die 
in 1999 circa 1.5 miljard Euro bedroeg. Op basis van een steekproef zou men 
kunnen nagaan welk aandeel de contractuele en buitencontractuele 
aansprakelijkheid betreft, in verhouding tot de advies- en transactiepraktijk, de 
strafpraktijk, de familiepraktijk en de bestuursrechtpraktijk. Zou dat aandeel 
bijvoorbeeld 20% bedragen, dan ontstaan alleen al aan advocatenkosten 300 
miljoen Euro aan lasten, wat te rijmen lijkt met de hiervoor vermelde schatting 
van 1 tot 2 miljard Euro in 2004.  
 
2.6  Methodiek voor schatting mogelijke effect van hervormingen 
 
Bij het ontbreken van voldoende empirisch materiaal over de mate waarin 
bepaalde hervormingen van het aansprakelijkheidsrecht leiden tot reducties in 
transactiekosten, moest een methodiek worden ontwikkeld om toch tot zinvolle 
uitspraken te komen over de mogelijke besparingen van de besproken opties. De 
in deze voorgestelde methode komt er ten eerste op neer dat wordt 
onderscheiden naar drie delen van de claimafhandeling die ook in de praktijk 
vaak worden onderscheiden: 

1. Het aansprakelijkheidstraject: de vraag of sprake is van 
aansprakelijkheid respectievelijk welke mate van aansprakelijkheid 
en/of eigen schuld er op de verschillende partijen rust; 

2. Het deskundigentraject: onder meer de vaststelling van het causaal 
verband tussen letsel en ongeval; de mate waarin het letsel 
beperkingen oplevert en dus invloed heeft op het inkomen van het 
slachtoffer; 

3. Het schadevaststellingstraject: de vaststelling van de omvang van de 
schadeposten. 

 
Voor wat betreft de onderlinge verhouding tussen de lasten van deze drie 
trajecten geldt dat deze ongeveer even groot lijken te zijn (zie uitgebreid onder 
2.2). Om inzicht te krijgen in de orde van de grootte van de effecten is dit een 
verantwoorde aanname.  

Ten tweede wordt onderscheiden tussen de verschillende soorten kosten 
die worden gemaakt: 

- Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht; 
- Kosten van ingeschakelde derden, zoals getuigen en deskundigen; 
- Kosten van de tijd aan claimafhandeling besteed door slachtoffer en 

aansprakelijke partij (inclusief de bestede tijd van medewerkers van 
verzekeraars); 

- Kosten van onzekerheid (in de periode dat een claim nog niet is 
afgewikkeld kunnen partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken vermogensbestanddelen); 



                                                                    Het verhalen van schades en transactiekosten 

                                                                                  33 

- Emotionele lasten (secundaire victimisatie van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

- Kosten van systeem- en uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 
 
Voor ieder van de 18 verschillende componenten van transactiekosten wordt dan  
steeds de richting van het effect van een type hervorming geschat. Omdat het 
moeilijk is om over de omvang van het effect een exacte uitspraak te doen, is 
alleen getracht om tot een schatting te komen van de orde van grootte van het 
opwaartse- dan wel neerwaartse effect: 
 

- Vermindering kosten tussen 10 en 50%:  -- 
- Vermindering kosten tussen 2 en 10%:  - 
- Gelijk blijven kosten tussen –2 en +2%: 0 
- Vermeerdering kosten tussen 2 en 10%: + 
- Vermeerdering kosten tussen 10 en 50%: ++ 
- Vermeerdering kosten hoger dan 50%: +++ 

 
Waar bij wijze van uitzondering wel betrouwbare informatie beschikbaar is over 
de omvang van de besparingen is wordt dat in het schema aangegeven door 
achter de bovenstaande tekens tussen haakjes de uit onderzoek blijkende te 
verwachten percentages te vermelden. 

Als voorbeeld is hieronder een overzicht opgenomen van de verwachte 
besparingen door normering van schadevergoedingen.   
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen-
traject 

Schadevast- 
stellings- 
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht 0 -- -- 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

0 -- -- 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

0 - -- 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

0 - -- 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

0 -- -- 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

0 - 0 

Tabel 1: voorbeeldtabel van verschillende soorten kosten in de drie trajecten van de schadeafwikkeling. 
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2.7 Verhalen van schades in de onderzochte landen: beschrijving op 
 hoofdlijnen 
 
In alle onderzochte landen is de centrale norm van het aansprakelijkheidsrecht 
een simpele norm die er op neer komt dat door onzorgvuldig handelen 
veroorzaakte schade moet worden vergoed. In Nederland is die norm te vinden 
in art. 6:162 BW. Meestal wordt dit schuldaansprakelijkheid genoemd. Voor 
sommige activiteiten, vaak de activiteiten die een verhoogd gevaar opleveren 
en/of activiteiten waarbij het vooral aan één persoon is de schade te voorkomen, 
geldt risicoaansprakelijkheid. Veel landen kennen een risicoaansprakelijkheid 
voor schades door het gemotoriseerde verkeer toegebracht aan niet-
gemotoriseerden, voor schade toegebracht door onveilige producten en voor 
schade ontstaan door onroerende goederen waarvan men de bezitter is.   

De omvang van de schadevergoeding wordt in principe bepaald door de 
schade op geld te waarderen, veelal door de kosten van herstel van de schade te 
berekenen. Daarbij is verdeling van de schade over beide partijen mogelijk als 
ook het slachtoffer zelf aan het ontstaan van de schade heeft bijgedragen (eigen 
schuld, art. 6:101 BW).  

Tussen de rechtsstelsels van de verschillende in deze studie besproken 
landen bestaan heel veel verschillen. Wat zijn nu de meest wezenlijke 
verschillen uit het oogpunt van transactiekosten? Om enige houvast te bieden 
volgen hierna vergelijkende cijfers over de totale omzet aan juridische 
dienstverlening (zie tabel 2), die mogelijk enige indicatie geven van de 
transactiekosten in een aantal Europese landen. Op basis van het hiervoor in 
paragraaf 2.3 besprokene lijkt het immers aannemelijk dat in de 
transactiepraktijk sprake is van een sterkere marktwerking dan in de praktijk van 
de geschiloplossing. Verder lijken de Europese landen die in de tabel zijn 
opgenomen vergelijkbaar qua problemen die binnen het kader van de rechtsstaat 
moeten worden opgelost.  

Zouden deze twee aannames juist zijn, dan mag wellicht worden 
verondersteld dat de verschillen in juridische kosten die uit de tabel blijken, voor 
een belangrijk deel worden veroorzaakt door de manier waarop het 
rechtssysteem georganiseerd is op het terrein van geschiloplossing. Het 
aansprakelijkheidsrecht heeft weer een belangrijk aandeel van de totale kosten 
van geschiloplossing, zo mag men aannemen.  
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Omzet juridische dienstverlening in enige Europese landen52 
 
Land FRA  GER ESP ITA UK NLD DNK SWE FIN 
Omzet in % 
GDP  

0.95 0.59 0.89 0.97 1.69 0.69 0.50 0.56 0.29 

Tabel 2: totale omzet aan juridische dienstverlening. 
 
De tabel toont opvallende verschillen. Zuidelijke landen scoren hoger dan 
Noordelijke, met het Verenigd Koninkrijk als uitzondering en uitschieter. In 
hoeverre kunnen deze verschillen verklaard worden door verschillen in de 
rechtssystemen?  

Het meest kenmerkende verschil tussen het Verenigd Koninkrijk en de 
andere landen in de tabel is uiteraard dat sprake is van een common law 
systeem, met een grotere nadruk op het individuele geval in de rechtspraak. 
Voorts is in de common law, en dat geldt ook voor de VK, een grotere mate van 
‘fact-finding’ gebruikelijk: voorafgaand aan geschilbeslechting vindt een min of 
meer uitgebreide informatie-uitwisseling plaats. Overigens moet men bedenken 
dat een deel van de hoge juridische kosten in het VK waarschijnlijk kan worden 
toegeschreven aan Londen als financieel centrum.  

In de Scandinavische landen is het aansprakelijkheidsrecht op sommige 
onderdelen vervangen door een no-fault systeem.53 Voorts is een mogelijk 
verklaring voor de lage kosten dat de sociale voorzieningen beter zijn, zodat er 
minder noodzaak is om een beroep op het aansprakelijkheidsrecht te doen. 

Duitsland scoort relatief laag en het kenmerkende verschil met de andere 
landen uit de tabel is vooral de andere wijze waarop rechtshulpverleners worden 
beloond. Dit lijkt een wezenlijke invloed op de transactiekosten per zaak te 
hebben.54 Een verschil tussen Nederland en Duitsland is wellicht ook dat wij 
meer leunen richting een Anglosaksische rechtscultuur met grotere (in relatie tot 
het BNP) en commerciëler opererende  advocatenkantoren.  

In Frankrijk is men relatief ver met het invoeren van 
risicoaansprakelijkheden.55 Dit lijkt niet onmiddellijk zichtbaar uit de resultaten. 
Over de relatief hoge kosten in de zuidelijke landen kan men verder slechts 
speculeren: streng gereguleerde markten voor juridische dienstverlening, minder 
ruimte voor onderhandeling en onderling oplossen, sterker leunen op gezag? 

 
 
                                                        
52  Paterson, Fink, Ogus et al. 2003, p. 97. 
53  Zie hierna, hoofdstuk 3, paragraaf 2.5. 
54  Zie hierna, hoofdstuk 3, paragraaf 2.11. 
55  Zie hierna, hoofdstuk 3, paragraaf 2.4. 
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HOOFDSTUK III 

Veelbelovende manieren van reductie van transactie-
kosten 
 
 
1 Inleiding 
 
Het primaire doel van dit onderzoek, de inventarisatie van (mogelijk) 
goedkopere buitenlandse alternatieven voor de huidige procedures en 
mechanismen om schade te verhalen, wordt in dit derde hoofdstuk verder 
geconcretiseerd door de beschrijving van een aantal regelingen en instrumenten 
dat in zeven onderzochte landen gevonden werd. Zoals in hoofdstuk 1 al is 
opgemerkt, zijn er geen buitenlandse rechtstelsels waarin systematisch is 
getracht de transactiekosten te verminderen voor alle soorten van 
aansprakelijkheid. Wel is in een aantal landen sprake (geweest) van 
hervormingen op deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht en aanverwante 
regelgeving. Op grond van de aanwezige kennis over de mogelijke effecten van 
die hervormingen, werd aan het begin van het onderzoek een lijst van 
voorlopige kansrijke opties opgesteld. Deze twaalf opties worden in de tweede 
paragraaf van dit hoofdstuk nader uitgewerkt.  
 De opzet van elke (sub)paragraaf is (nagenoeg) hetzelfde, zij het dat de 
beschrijving van de afwikkeling van massaschade (2.6) vanwege de bijzondere 
aard daarvan enigszins anders van opzet is. Na een korte algemene inleiding in 
iedere eerste subparagraaf wordt elk instrument op hoofdlijnen beschreven, 
waarna het aan de hand van enkele buitenlandse voorbeelden verder wordt 
geïllustreerd.           
 Vervolgens wordt gekeken naar de aard en – indien daarover empirische 
gegevens bekend zijn – naar de omvang van de besparingen die door het 
instrument kunnen worden behaald. Een beredeneerde schatting van de omvang 
van de te verwachten reductie wordt door ons gegeven in een tweetal tabellen, 
waarin de te verwachten effecten zullen worden getoond via respectievelijk een 
minteken (reducerend effect), via een nul (gelijkblijvend effect) of via een 
plusteken (kostenverhogend effect). De eerste tabel laat met name de effecten 
zien op de vier (in hoofdstuk 2 geschetste) theoretische perspectieven en de 
tweede tabel geeft het te verwachten besparende effect van het instrument in de 
drie trajecten van de claimafhandeling weer.       
 De mogelijke neveneffecten van het instrument op de preventie- en 
compensatiedoelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht en eventuele overige 
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neveneffecten komen daarna aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed 
aan de inpasbaarheid van het instrument in de Nederlandse juridische en 
institutionele context en wordt afgesloten met een korte samenvatting.  
 
 
2 Beschrijving van de instrumenten 
 
2.1 Procedurele normering: spelregels voor de afwikkeling van individuele 

claims  
 
2.1.1 Inleiding 
 
Uit eerdere (Nederlandse) studies1 naar de transactiekosten bij het verhalen van 
schade blijkt dat het grootste deel van de transactiekosten in de fase voorafgaand 
aan een eventuele juridische procedure – de preprocessuele fase – ontstaat. Dit 
geldt met name voor letselschade.2 De transactiekosten van het (Nederlandse) 
preprocessuele schaderegelingsproces bij letselschadeclaims liggen volgens de 
schatting van Weterings3 jaarlijks tussen de € 200 en € 600 miljoen. De 
procedurele normering van de preprocessuele afwikkeling van 
personenschadeclaims zou volgens de genoemde studies echter een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de transactiekosten en tevens 
tot een hogere kwaliteit van het schaderegelingsproces leiden.  
 Als voorbeelden van procedurele normering is gekozen voor regelingen uit 
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zweden. Met name in het Verenigd 
Koninkrijk en in Frankrijk is gekozen voor procedurele regelgeving die de 
preprocessuele fase strakker normeert: de Civil Procedure Rules, onder meer 
met de Pre-Action Protocols in Engeland en Wales, en de Loi Badinter op het 
gebied van de verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk. In Zweden wordt de 
procedurele normering vormgegeven door de instelling van onafhankelijke 
instanties die de omvang van de schadevergoeding vaststellen. 
 
 
 

                                                        
1  Met name Weterings 1999, Tzankova en Weterings 2003 en de in 2004 te verschijnen dissertatie 
 van Weterings.   
2  Negentig tot vijfennegentig procent van de letselschadegevallen wordt preprocessueel 

afgehandeld, en in slechts vijf tot tien procent van de gevallen wordt een beroep op de rechter 
gedaan. Bij verhaal van zaakschade en zuivere vermogensschade wordt waarschijnlijk vaker een 
beroep op de rechter gedaan. 

3  Weterings 1999, p. 113. 
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2.1.2 Beschrijving van procedurele normering op hoofdlijnen 
 
De afwikkeling van schadeclaims is doorgaans voor alle (al dan niet 
beroepsmatig) betrokkenen een tijd- en kostenintensief proces, dat bovendien 
veel ergernissen met zich meebrengt. Buitenlandse voorbeelden van procedurele 
normering laten echter zien dat het preprocessuele schaderegelingsproces 
sneller, efficiënter en effectiever kan verlopen. Meer structuur in de 
schaderegeling, door regels te geven voor de manier waarop partijen zich dienen 
te gedragen, draagt bij tot de gewenste verbetering van dat proces. 
 In het algemeen worden procedurele normen opgesteld door een aantal 
vaste bestanddelen van het schaderegelingsproces te structureren en te 
standaardiseren, zoals het onderhandelingsproces tussen partijen en – meer 
specifiek – de communicatie tussen betrokkenen, het inwinnen en/of verstrekken 
van informatie, het vaststellen van een juiste interpretatie van relevante feiten en 
het raadplegen van deskundigen.4 De coördinatieproblemen die doorgaans in het 
preprocessuele schaderegelingsproces voorkomen en die voor (extra) 
transactiekosten zorgen, kunnen door procedurele normering worden voorkomen 
of grotendeels worden beperkt.  

Enkele voorbeelden van procedurele normen zijn: gedragsregels voor 
partijen (zodat de communicatie en de totale onderhandelingen beter kunnen 
verlopen), tijdstabellen (waardoor elke betrokkene weet ‘wie wat waar wanneer’ 
moet doen of van de ander mag verwachten), gestandaardiseerde brieven en 
overige formulieren (bijvoorbeeld aan medisch deskundigen) of – al dan niet 
verplichte – procedurestappen (zoals het verplicht advies vragen aan een 
onafhankelijke instantie).           
 Om optimaal te kunnen functioneren dienen de normen inhoudelijk op 
elkaar aan te sluiten, zodat er geen ruimte overblijft voor verwarring of discussie 
als gevolg van ‘innerlijke tegenstrijdigheden’ in de procedurele regels. 
Daarnaast dienen de normen ook vanuit de logistiek van het 
schaderegelingsproces bezien samenhangend te zijn. Een andere voorwaarde 
voor het functioneren van de normering is dat de normen zijn geaccepteerd (en 
dus in de praktijk worden gebruikt) door de belangrijkste spelers – verzekeraars, 
(organisaties van) slachtoffers en de wederzijdse belangenbehartigers – in het 
schaderegelingsproces. Idealiter zijn zij dan ook op enigerlei wijze betrokken bij 
het opstellen van de normen. Procedurele normen zijn – zeker in Nederland, 
maar ook in andere landen – vaak nog beperkt tot eenvoudigere bepalingen, 
zoals termijnstellingen of standaardbrieven. Procedurele normering kan echter 
ook bestaan uit een samenhangend en op elkaar ingrijpend geheel van normen, 

                                                        
4  Zie Barendrecht, Giesen en Kamminga 2001. 
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zodat alle (of zoveel mogelijk) problemen die bij het huidige 
schaderegelingsproces spelen, kunnen worden voorkomen of ondervangen. 
 Een belangrijke andere factor bij procedurele normering betreft het 
organisatieproces. Wanneer besloten wordt tot het opstellen van procedurele 
normen, komen niet alleen vragen met betrekking tot de inhoud ervan aan de 
orde, maar dienen ook andere aspecten betrokken te worden. We doelen hier met 
name op aspecten die betrekking hebben op het proces van ontwikkeling en 
onderhoud van de normering. Wie stelt de normen op, worden daar anderen bij 
betrokken of is het een eenzijdig proces? Hoe gedetailleerd zijn de normen? Wat 
is de mate van binding? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
normen?   
 
2.1.3 Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken 
 

 Verenigd Koninkrijk: de Civil Procedure Rules en de Pre-Action 
Protocols5 

 
De fundamentele herziening van het burgerlijk procesrecht eind jaren negentig 
van de vorige eeuw in Engeland en Wales is het resultaat van het ‘Acces to 
Justice’-rapport uit 1996 van Lord Woolf. De problemen in het Engelse stelsel 
werden door Lord Woolf geïdentificeerd als (onder andere) te kostbaar en te 
traag, onvoorspelbaar qua tijd en kosten, onbegrijpelijk voor burgers, 
fragmentarisch van aard en te zeer ingericht op tegenspraak (‘adversarial’). Niet 
de rechter, maar partijen hadden de regie over het proces. Met de herziening 
werd beoogd een verbeterde toegang tot het recht te verschaffen, de kosten van 
procederen terug te brengen en de complexe regelgeving te vereenvoudigen. In 
1999 zijn de nieuwe Civil Procedure Rules (CPR, ook wel bekend als de Woolf-
reforms) in werking getreden. De Pre-Action Protocols maken deel uit van de 
CPR, evenals het buitengerechtelijke schikkingsaanbod (Part 36 offer). Verder 
speelt de figuur van de ‘Single Joined Expert’ een rol in de protocollen en heeft 
ADR6 een belangrijke plaats in de CPR.  

De Pre-Action Protocols zijn regelingen die aangeven hoe ‘redelijk 
handelende’ partijen zich (ook jegens elkaar) voorafgaand aan een juridische 
procedure dienen op te stellen. De protocollen hebben een gelaagde structuur. In 
de overkoepelende Practice Directions worden algemene regels gegeven die 
gelden voor alle protocollen. De protocollen zelf – inmiddels acht in totaal7 – 

                                                        
5  Uitgebreid over de CPR en de Pre-Action Protocols: Tzankova en Weterings 2003, p. 9-36. 
6  Aan ADR wordt hierna in paragraaf 2.2 aandacht besteed. 
7  De Pre-Action Protocols betreffen: personal injury, clinical negligence, construction and 

engineering disputes, defamation, professional negligence, judicial review, disease and illness en 
housing disrepair. De laatste twee protocollen traden in december 2003 in werking. Zie voor het 
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hebben tot doel richtlijnen te bieden aan partijen waardoor zij hun geschil 
kunnen oplossen of tenminste kunnen verhelderen voordat het tot een 
dagvaarding komt. De protocollen scheppen randvoorwaarden voor de 
vroegtijdige en volledige uitwisseling van informatie over de claim, waardoor 
partijen zich binnen een betrekkelijk korte termijn een gefundeerde mening 
kunnen vormen over de haalbaarheid van hun vordering. Hierdoor zullen 
partijen – zo is de gedachte – eerder bereid en in staat zijn om een minnelijke 
regeling te beproeven. Wanneer het onverhoopt toch tot een procedure komt, 
kan door de reeds aanwezige informatie en standpunten voortvarendheid in het 
proces betracht worden. Men hoopt dat de protocollen eraan zullen bijdragen dat 
de voorgeschreven handelswijze ‘normaal preprocessueel gedrag’ wordt. 

Sommige protocollen8 bevatten regels voor de fase die voorafgaat aan de 
verzending van de aansprakelijkheidstelling. Bij bepaalde claims heeft een 
slachtoffer immers informatie nodig om zijn proceskansen goed te kunnen 
inschatten. Omdat niet hij, maar een ander (bijvoorbeeld de medisch specialist, 
de werkgever) over de benodigde gegevens beschikt, geeft het protocol regels 
voor het indienen van een aanvraag voor het verkrijgen van de noodzakelijke 
gegevens en de termijn waarbinnen de informatie ter beschikking moet worden 
gesteld (‘letter requesting occupational records including health records’).  
 Voor de fase van aansprakelijkheidstelling en claimafwikkeling bieden de 
protocollen een duidelijke structuur door bijvoorbeeld gedetailleerde 
voorschriften te geven over de inhoud van de aansprakelijkheidstelling 
(‘template for letter of claim’). Verder zijn in de protocollen reactietermijnen 
opgenomen en worden regels gegeven voor het inschakelen van deskundigen 
(zie hierna). De protocollen voorzien daarnaast in sancties die door de rechter 
kunnen worden opgelegd indien de protocollen niet worden nageleefd. Sancties 
zijn bijvoorbeeld de verhoging of verlaging, of zelfs de gehele afwijzing van de 
gevorderde rente.   

Een volgende te bespreken CPR-regel betreft de mogelijkheid van het 
buitengerechtelijke schikkingsaanbod (het zogenaamde ‘Part 36 offer). In 
essentie komt dit schikkingsaanbod op het volgende neer. Zowel de potentiële 
eiser als de potentiële gedaagde kan aan zijn wederpartij een schikkingsaanbod 
doen voordat de juridische procedure wordt gestart. Het aanbod kan tot 21 dagen 
voor aanvang van de procedure worden gedaan door het te deponeren bij de 
griffie van de bevoegde rechter. Wordt het aanbod door de wederpartij niet 
geaccepteerd en blijkt bij het eindvonnis dat de wederpartij geen beduidend 
beter resultaat heeft bereikt, dan dient de rechter bij toewijzing van de vordering 

                                                                                                                                  
meest recente overzicht de 34ste update op de website http:// 
www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/protocol.htm. 

8  Bijvoorbeeld het protocol voor clinical negligence.  
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rekening te houden met het feit dat de desbetreffende partij het 
schikkingsaanbod heeft afgewezen. De sancties die de rechter ter beschikking 
staan zijn onder andere een veroordeling tot vergoeding van de werkelijke 
advocaatkosten van de wederpartij en een schadevergoeding tegen een veel 
hoger (of lager) tarief. De achterliggende gedachte van het schikkingsaanbod is 
partijen ten eerste te dwingen om elkaars schikkingsvoorstellen serieus te 
overwegen. Ten tweede stimuleert het partijen om met redelijke 
schikkingsvoorstellen te komen, zodat van beide kanten rekening wordt 
gehouden met elkaars gerechtvaardigde belangen.  
 De CPR geven ten derde normen voor het inschakelen van (medisch) 
deskundigen. In de praktijk blijkt het raadplegen van (medisch) deskundigen een 
belangrijk knelpunt in het schaderegelingsproces te zijn. Het komt niet zelden 
voor dat beide partijen een eigen deskundige willen inschakelen. Een verklaring 
of rapport van de deskundige van de ene partij wordt beoordeeld door de 
deskundige van de andere partij, die weer met een eigen, vaak afwijkend 
standpunt reageert. Deze reacties over en weer werken zonder meer 
transactiekostenverhogend. 
 In de CPR zijn een aantal regels met betrekking tot de medisch deskundige 
opgenomen. De achterliggende gedachte bij de regeling van de medische 
expertise in het Engelse systeem is dat de partijen zo veel mogelijk gezamenlijk 
het deskundigenbewijs dienen in te winnen, onder meer vanwege de 
veronderstelde depolariserende werking hiervan en omdat het zou leiden tot een 
beperking van kosten en geschilpunten.9        
 Ten eerste wordt een regeling getroffen voor de selectie van de expert in 
geval van een beoordeling over de immateriële schade. Voordat een partij zijn 
deskundige instrueert, dient hij een lijst van namen van een of meer door hem 
gewenste deskundigen aan de wederpartij te overleggen. Wanneer de 
wederpartij bezwaren heeft tegen de voorgestelde deskundige(n), dan moet hij 
dit binnen 14 dagen aangeven. Bevat de lijst meerdere namen en kan de 
wederpartij zich in een van de andere deskundigen vinden, dan wordt deze 
‘mutually acceptable expert’ geselecteerd en geïnstrueerd.     
 Ten tweede kent men de figuur van de ‘single joint expert’. In dat geval 
zijn partijen het eens geworden over de persoon van de expert of, wanneer 
hierover strijd bestaat, is de expert door de rechter aangewezen. De single joint 
expert wordt door de partijen samen geïnstrueerd. Het daaropvolgende rapport 
en alle overige communicatie en correspondentie met de expert wordt aan beide 
partijen verstrekt, waardoor een volledige symmetrie in informatie gewaarborgd 
is. Wanneer uit de lijst géén gezamenlijke deskundige kan worden geselecteerd, 

                                                        
9  Garner, Allen, Coates, Edwards, Melville Williams QC, Mead, Smith en Brittenden, in Bona en 

Mead (eds.) 2003, p. 128. 
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dan kunnen beide partijen een eigen deskundige aanwijzen. Het gedrag van 
partijen tijdens de selectie van de deskundige kan echter door de rechter in de 
juridische procedure worden betrokken. Zo kan de rechter een oordeel geven 
over de redelijkheid van de weigering om een deskundige van de lijst te 
accepteren.  

In de letselschadepraktijk heeft zich daarnaast de figuur van de ‘agreed 
expert’ ontwikkeld. Het betreft een door het slachtoffer ingeschakelde en 
geïnstrueerde deskundige, waarvan de wederpartij al op voorhand heeft 
aangegeven dat er tegen de betreffende deskundige geen bezwaren bestaan.10  

 
 Frankrijk: Le Loi Badinter11 

 
Evenals de CPR en de Pre-Action Protocols uit het VK is de Franse ‘Loi 
Badinter’ een voorbeeld van procedurele normering die is neergelegd in een 
wet.12 De Loi Badinter geldt op het terrein van de verkeersaansprakelijkheid en 
bestaat uit twee delen: het eerste deel regelt het recht op schadevergoeding en 
het tweede deel treft maatregelen voor een makkelijker en sneller verloop van 
het schaderegelingsproces. Wij concentreren ons hier op het tweede deel van de 
wet.13  

De eerste te bespreken maatregel is het wetsartikel dat ziet op het 
(verplichte) aanbod tot schadevergoeding.14 De WA-verzekeraar van de 
schadeveroorzaker is verplicht om binnen een termijn van acht maanden (te 
rekenen vanaf de datum van het ongeval) een aanbod tot schadevergoeding te 
doen aan het slachtoffer. Wanneer de omvang van de schade nog niet definitief 
vaststaat, kan de verzekeraar in eerste instantie volstaan met een voorlopig 
aanbod, gevolgd door een aanvullend, definitief aanbod zodra de toestand van 
                                                        
10  In het Verenigd Koninkrijk bestaat de ‘Acadamy of Experts’, een overkoepelende organisatie voor 

de expertisebranche. De belangrijkste doelstellingen van de Acadamy zijn: het bevorderen van het 
gebruik van onafhankelijke deskundigen, het opstellen en handhaven van gedragsregels voor 
experts, het onderhouden van een gedetailleerd register van leden, het bevorderen van permanente 
opleidingen voor experts en het ondersteunen van leden indien zij bij een juridische procedure 
worden ingeschakeld. De website van de Acadamy bevat tal van nuttige informatie: 
http://www.academy-experts.org. Over de mogelijkheden om tot een soortgelijk instituut voor de 
Nederlandse praktijk te komen, zie recent Tzankova 2003, p. 122-125.  

11  Tzankova en Weterings 2003, p. 37-53. 
12  Loi no. 85-677 van 5 juli 1985. De wet wordt doorgaans aangeduid als Loi Badinter, naar de 

toenmalige minister van Justitie die de wet heeft ingediend. De wet is tot stand gekomen na een 
consultatieronde onder de rechterlijke macht, wetenschappers, belangenbehartigers en 
verzekeraars. De wet heeft twee doelstellingen: (1) de verbetering van de situatie van 
verkeersslachtoffers en (2) het bewerkstelligen van een minder langdurig en minder kostbaar 
proces van afwikkeling van schadegevallen.  

13  Het eerste deel van de wet komt in paragraaf 2.4 bij de bespreking van de risicoaansprakelijkheid 
aan de orde. 

14  Artikel 12 Loi Badinter. De artikelen van de Loi Badinter met betrekking tot de 
schaderegelingsprocedure zijn later in de Code des assurances opgenomen. 
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het slachtoffer is geconsolideerd.15 Slechts in nauw omschreven situaties16 
kunnen de wettelijke tijdslimieten worden verlengd. Aan de verzekeraar die niet 
of te laat aan zijn verplichting voldoet, kan een sanctie worden opgelegd: 
bijvoorbeeld de verdubbeling van de verschuldigde wettelijke rente vanaf de 
datum waarop het aanbod gedaan had moeten zijn (artikel 16). De verdubbeling 
loopt tot de dag waarop alsnog een aanbod wordt gedaan. Het bedrag komt ten 
goede aan het slachtoffer. De sanctie op een aanbod dat achteraf door de rechter 
te laag wordt bevonden, is het opleggen van een boete van 15% van de omvang 
van de schadevergoeding, te betalen aan het Franse Waarborgfonds.  
 De wet geeft ook een termijn waarbinnen het slachtoffer moet reageren op 
het schikkingsaanbod. Het slachtoffer krijgt twee weken om het aanbod te 
overwegen. Wanneer hij besluit het aanbod af te wijzen, dan dient hij dit 
schriftelijk (via een aangetekende brief) binnen de gestelde termijn te doen. 
Ondanks de afwijzende reactie is de verzekeraar dan toch gehouden om opnieuw 
een (provisioneel) voorstel te doen en om door te gaan met de onderhandelingen 
met het oog op een definitief voorstel. Bij het bereiken van een schikking heeft 
het slachtoffer opnieuw een bedenktijd van twee weken. Binnen deze termijn 
kan hij alsnog op de schikking terugkomen. De wet regelt voorts de termijn 
waarop de overeengekomen schadevergoeding betaald moet worden: namelijk 
binnen één maand. Bij overschrijding van deze termijn worden boeterentes 
opgelegd.17  
 Voorts is een aantal informatieplichten voor zowel het slachtoffer als de 
verzekeraar in de wet genormeerd. Aan de kant van het slachtoffer bestaat de 
verplichting om de verzekeraar op de hoogte te stellen van het ongeval en 
binnen vijf dagen een (aangetekende) aansprakelijkheidsstelling toe te sturen. 
Daarbij dient het slachtoffer niet alleen persoonlijke gegevens te verstrekken, 
maar ook informatie te geven over het ongeval en de schade. De 
informatieplicht van de verzekeraar bestaat onder andere uit het verstrekken van 
de zogenaamde ‘notice d’information des victimes’ en de plicht om het 
slachtoffer bij het eerste schriftelijke contact te wijzen op de mogelijkheid van 
het inroepen van bijstand door een rechtshulpverlener of arts/medisch adviseur 
van zijn keuze.   

In de Franse wet is evenals in het VK een regeling getroffen voor de keuze 
van een medisch deskundige. Wanneer er voorafgaand aan een 
                                                        
15  Consolidatie kan echter alleen door de arts van de verzekeraar worden vastgesteld. Dit leidt 

vanwege de eenzijdigheid van het oordeel in de praktijk tot problemen. 
16  Neergelegd in een decreet van de Franse Raad van State. Enkele redenen voor verlenging zijn: de 

verzekeraar is niet goed geïnformeerd over het ongeval; het slachtoffer weigert zich aan een 
medisch onderzoek te onderwerpen; het slachtoffer reageert niet binnen zes weken volgend op de 
eerste brief van de verzekeraar. 

17  Gedurende de eerste twee maanden moet een rente worden betaald van 150% van de wettelijke 
rente. Daarna wordt het bedrag verhoogd tot 200%. 
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schikkingsvoorstel op verzoek van de verzekeraar een medisch onderzoek plaats 
vindt, dan dient het slachtoffer minstens twee weken van tevoren te worden 
geïnformeerd over de (door de verzekeraar gekozen) arts. Bij bezwaren van het 
slachtoffer tegen de keuze van de verzekeraar, voorziet de wet in de 
mogelijkheid van de aanwijzing van een andere arts door de kortgeding rechter. 
Verder is opgenomen dat het medisch rapport binnen twintig dagen moet zijn 
overgebracht aan de verzekeraar, het slachtoffer en diens (medisch) adviseur. 
 

 Zweden: vaststelling van schadevergoeding door onafhankelijke 
organisaties 

 
In Zweden worden de problemen rondom de selectie van (medisch) deskundigen 
op een andere wijze opgelost.18 Het inwinnen van medische expertise ten 
behoeve van de bepaling van de omvang van de schade is in Zweden niet 
overgelaten aan de betrokken partijen, maar is in handen gelegd van een 
onafhankelijke instantie.  

Bij letselschadegevallen ten gevolge van medische kunstfouten is de 
Patient Claims Board de aangewezen instantie. Het betreft hier een door de 
overheid gereguleerd orgaan, dat wordt gefinancierd door de deelnemende 
verzekeraars in de ‘Personskadereglering AB’ (the Patient Insurance 
Association). De Patient Claims Board bestaat uit vertegenwoordigers van 
verzekeraars, slachtoffers- en/of consumenten-organisaties en betrokken 
overheden. De taak is primair het geven van een (niet bindende) opinie over de 
schadevergoeding. Met behulp van eigen medische experts en barema’s19 wordt 
een aanbeveling gedaan over de hoogte van de compensatie. In de praktijk wordt 
deze aanbeveling altijd overgenomen en maken de betrokken partijen geen 
gebruik van de beroepsmogelijkheid bij de overheidsrechter. De gemiddelde 
duur van een procedure bij de Patient Claims Board is vier tot zes maanden. 
 Onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal claims dat jaarlijks 
wordt aangemeld.20 Vijfenveertig procent van de claims wordt gehonoreerd.21 
De jaarlijks uitgekeerde bedragen aan letselschadeclaims bedroegen in 2003 
circa € 43.6 miljoen.22  
 
                                                        
18  Ook in andere Scandinavische landen (onder andere Denemarken) wordt de bepaling van de 

schadeomvang door een onafhankelijke instantie gedaan. 
19  De Patient Claims Board maakt gebruik van de schadetabellen die zijn opgesteld door de Road 

Traffic Injuries Commission.   
20  Bron: PSR Personskadereglering AB, http://www.psr.se, onder ‘Statistik’. 
21  Bron: Espersson (Legal Adviser Swedish Patient Insurance Association) 2000, 

http://www.patientforsakring.se. 
22  Dit cijfer is ontleend aan een brochure uit 2003 van de Landstingens Őmsesidiga 

Försäkringsbolag; te raadplegen op www.patientforsakring.se.  
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Jaar Aantal claims 
1997 8174 
1998 8552 
1999 8129 
2000 8871 
2001 9003 
2002 9395 

Tabel 3: aantal claims per jaar. 
 
De Trafikskadenämnden (the Road Traffic Injuries Commission, RTIC) is een 
met de Patient Claims Board vergelijkbare instantie voor de beoordeling van 
ernstige letselschades ten gevolge van verkeersongevallen. De Zweedse 
verzekeraars zijn in een aantal gevallen verplicht om de Road Traffic Injuries 
Commission te consulteren. Het advies is niet bindend maar wordt in de regel 
gevolgd. De consultatieplicht geldt onder meer in de volgende situaties:23 

- Wanneer het gaat om de toekenning van een vergoeding voor 
blijvende invaliditeit waarbij het invaliditeitspercentage 10% of meer 
bedraagt; 

- Wanneer het gaat om de toekenning van een vergoeding voor 
inkomensschade waarbij het percentage medische invaliditeit 
tenminste 10% bedraagt, of het inkomensverlies meer dan 50% van 
het basisinkomen bedraagt; 

- Wanneer het gaat om aanpassing van een toegekende lump sum; 
- Wanneer het slachtoffer daarom verzoekt. 

 
De Road Traffic Injuries Commission stelt bovendien jaarlijks tabellen samen 
met daarin de bedragen voor immateriële schadevergoeding in bepaalde 
situaties. Deze tabellen worden ook gebruikt door de Patient Claims Board. 
Onder meer door het vaststellen van richtbedragen zorgt de Road Traffic 
Injuries Commission ervoor dat letselschadeslachtoffers een redelijke en 
uniforme compensatie krijgen toegekend.  
 Binnen de verzekeringsbranche zou kritiek bestaan op de intensieve 
bemoeienis van de Road Traffic Injuries Commission en dan met name de 
relatief lange duur die met de vaststelling van de compensatie is gemoeid. De 
verzekeraars zouden het liefst zien dat de RTIC wordt omgevormd tot een 
klachteninstantie en zich slechts op verzoek uitspreekt over een zaak.24  In het 
algemeen wordt de RTIC echter als positief ervaren, doordat de kosten van 
gerechtelijke procedures worden uitgespaard, de compensatie voor slachtoffers 
                                                        
23  De Haas en Hartlief 1998, p. 155; zie tevens de website van de Road Traffic Injuries Commission: 

http://www.trafikskadenamnden.com/. 
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eerder kan worden vastgesteld en vanwege de reeds eerder vermelde 
uniformiteit in vergoedingen.25 De kosten verbonden aan de RTIC worden 
omgeslagen over de Zweedse verkeersverzekeraars.  
 
2.1.4  Aard en omvang van de besparingen 
 
Procedurele normering lijkt op het eerste gezicht een kansrijk instrument bij het 
omlaag brengen van de transactiekosten, met name wanneer de normering ertoe 
bijdraagt dat de claims op een snelle en effectieve manier tijdens de 
preprocessuele fase van de schaderegeling worden afgewikkeld. Juridische 
procedures over schadeclaims kunnen dan worden voorkomen, wat een 
belangrijke besparing op de transactiekosten van juridische procedures zou 
opleveren. Bovendien draagt een vroegtijdige en kwalitatief goede afwikkeling 
ertoe bij dat de lasten voor het slachtoffer (emotionele lasten, lasten van 
onzekerheid) beperkt blijven. Door procedurele normering zullen de huidige 
strategische belemmeringen kunnen verminderen en krijgen conflicten minder 
kans te escaleren doordat er sneller en adequater mee omgegaan wordt. 

Een mogelijk risico bij procedurele normering is dat meer informatie wordt 
gevraagd dan voor de besluitvorming nodig is, of informatie die alleen tegen 
hoge kosten te leveren is. Maar een goed afgestemde procedurele normering zal 
juist ook het proces van informatieverstrekking beheersbaar kunnen maken. 
Wanneer de onderhandelende partijen of de rechter de informatie die volgens 
het protocol moet worden aangeleverd ook daadwerkelijk gebruiken, en niet 
meer informatie opvragen, wordt de informatiestroom efficiënter. Omdat 
duidelijker is wat van belangenbehartigers wordt verwacht, mag worden 
verondersteld dat de informatieachterstand die partijen hebben verminderd, 
zodat de markt waarschijnlijk beter zal gaan functioneren.  

Uit evaluaties van de Civil Justice Reforms26 komt het volgende naar 
voren:  

- Het aantal juridische procedures is gedaald; 
- De Pre-Action Protocols dragen bij tot een cultuur van openheid en 

samenwerking, waardoor meer schikkingen tot stand komen; 
- Part 36 offers worden door de Britse letselschadepraktijk gezien als 

een bruikbaar instrument om schadeclaims sneller op te lossen; 
- Schikkingen ‘voor de deur van de gerechten’ zijn afgenomen; 

                                                                                                                                  
24  Annual Report 2002 van het Forsakringsforbundet (het Zweedse equivalent van het Verbond van 

Verzekeraars), p. 9, te raadplegen op http://www.forsakringsforbundet.se. 
25  De Haas en Hartlief 1998, p. 156-157. 
26  Met name de ‘Emerging Findings’ van maart 2001 en ‘Further Findings’ uit augustus 2002 van de 

Lord Chancellor’s Department. 
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- Het gebruik van de single joint expert draagt bij tot een meer op 
samenwerking gericht schaderegelingsproces en helpt bij het sneller 
bereiken van een schikking. 

 
Wanneer we echter specifiek kijken naar de transactiekosten bij procedurele 
normering, dan blijkt uit de evaluaties27 dat het (nog) niet mogelijk is om een 
definitief uitsluitsel te geven over de omvang van de beoogde besparingen. Het 
verzamelen van statistische gegevens zou een dermate complex proces zijn, dat 
mede vanwege het ontbreken van data en de aanwezigheid van elkaar 
tegensprekende bevindingen nog geen empirisch cijfermateriaal kan worden 
opgeleverd. De evaluaties signaleren niettemin enkele tendensen:28 

- Er lijkt sprake te zijn van een verschuiving van de kosten naar de 
preprocessuele fase van de claimafwikkeling (de zogenaamde ‘front-
loading of costs’), doordat het schaderegelingsproces in een vroeger 
stadium dan voorheen meer werk vraagt, onder meer op het terrein 
van informatieuitwisseling en het inschakelen van deskundigen.29 De 
kostenreductie die op dit punt kan worden verwacht, zit met name in 
de afname van het aantal rechtszaken;  

- De gemiddelde kosten van claimafhandeling met een duur van 
minder dan 1 jaar zijn in het tweede kwartaal van 2001 8% hoger in 
vergelijking tot het tweede kwartaal van 1997. De afwikkeling van 
een claim die tussen een en drie jaar in beslag neemt, blijkt voor de 
invoering van de reforms duurder te zijn. Bij claims met een 
afwikkelingsduur van 3 jaar en langer vindt de kostenstijging plaats 
vanaf midden 1999; 

- Statistieken van de ingediende kostenvergoedingen bij de Supreme 
Court Costs Office30 laten een afname in aantal rekeningen zien (van 
5628 in 1994 tot 1830 in 2001), maar tevens een toename van de 
gemiddelde in rekening gebrachte kosten (van € 18.670 in 1994 naar 
€ 67.958 in 2001). De totale omvang van de ingediende rekeningen 
laat volgens de evaluatie echter slechts een relatief kleine stijging 
zien (van € 104,5 mln. in 1994 naar € 124,3 mln. in 2001). De 
toename in kosten wordt onder meer toegeschreven aan de jaarlijkse 

                                                        
27  Zie ook Goriely, Moorhead en Abrams 2002, p. 394-395, die in hun studie concluderen dat meer 

onderzoek naar de kosten noodzakelijk is. 
28  Further Findings 2002, p. 19-23. 
29  Dit wordt volgens de evaluatie uit 2002 (p. 21) bevestigd door een Engelse verzekeraar die een 

toename in kosten signaleert sinds de invoering van de reforms. Vanaf de invoering tot 2001 
signaleert de verzekeraar een stijging in geclaimde kosten per ongeval van 15% en een stijging van 
uitbetaalde kosten van 12%. Voor de reforms lagen deze percentages op het niveau van de inflatie: 
respectievelijk 4% en 3%. 

30  Te raadplegen op: http://www.courtservice.gov.uk/cms/8421.htm. 
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herziening van het uurtarief van de advocatuur. Ook wordt vermoed 
dat de toename van de kosten van deskundigen (m.n. de kosten van 
de eerste medische rapporten in letselschadezaken laten een stijging 
zien van € 270 naar € 400) mede oorzaak is van de kostenstijging. Uit 
steekproeven in 2001 blijkt echter ook dat er een afname in 
geclaimde kosten van 18% valt waar te nemen.  

 
Een evaluatie van de Franse normering is naar aanleiding van het 10-jarig 
bestaan van de Loi Badinter aan de orde geweest. De reacties waren over het 
algemeen positief: 

- Het aantal verkeersslachtoffers dat een schadevergoeding ontvangt, is 
gestegen; 

- De premies voor een WA-verzekering zijn slechts enkele procenten 
gestegen; 

- Het aantal rechtelijke procedures is aanzienlijk gedaald;31 
- Het schikkingspercentage is aanzienlijk toegenomen.32 

 
Onze veronderstelling aan het begin, dat procedurele normering van 
letselschadeclaims ertoe bijdraagt dat meer zaken in de preprocessuele fase 
worden afgewikkeld, en dus tot een vermindering van het aantal rechtszaken zal 
leiden, wordt door de Franse (en Engelse) evaluatie ondersteund. Het is 
aannemelijk dat procedurele normering leidt tot een reductie van 
transactiekosten in de publieke juridische dienstverlening, doordat minder vaak 
een beroep zal worden gedaan op het rechterlijke apparaat. Omdat in Nederland 
de meeste letselschadeclaims in de preprocessuele fase worden afgewikkeld 
(volgens schatting in 90 tot 95% van de gevallen) is het overigens de vraag of 
procedurele normering in Nederland op dit punt tot grote besparingen zal leiden. 
 De beoogde versnelling van het schaderegelingsproces in de 
preprocessuele fase blijkt in de praktijk niet te worden bereikt;33 bij betrokken 
partijen bestaat echter wel de beleving dat het proces sneller verloopt. Een 
verklaring hiervoor is dat meer structuur in het schaderegelingsproces de 
planning en het verloop van het proces inzichtelijker maakt, waardoor een 
verhoging (in de beleving) van kwaliteit kan worden bereikt. 
Coördinatieproblemen bij het schaderegelen kunnen door procedurenormen 

                                                        
31  Vóór 1987 lag het aantal zaken dat voor de rechter werd gebracht op 27%, in de periode daarna 

gaat het nog slechts om 10%; Van Dam 2001, p. 41. 
32  Het percentage schikkingen lag voorheen op 75%. In 2000 is dit gestegen naar 92%, zie Tzankova 

en Weterings 2003, p. 49. 
33  In Frankrijk is de gemiddelde afwikkelingsduur praktisch gelijk gebleven. De uitbetaling van de 

schadevergoeding vindt wel iets eerder plaats (2 tot 3 maanden vroeger). Het VK geeft een zelfde 
beeld te zien; Tzankova en Weterings, p. 33 en p. 50. 
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worden vermeden, waardoor de beslissingsfouten- en foutkosten afnemen. Zo 
zal een effectievere communicatie een kostenbesparing met zich meebrengen, 
onder meer ten aanzien van de kosten in verband met onzekerheid en de 
emotionele lasten. Het voldoen aan (meer) informatieplichten eerder in het 
schaderegelingsproces levert daarentegen weer hogere kosten op, waardoor de 
voor-en nadelen elkaar mogelijk weer opheffen. 

Over de Zweedse voorbeelden zijn geen gegevens bekend inzake de 
transactiekosten. Wel is duidelijk dat de gemiddelde duur van het 
deskundigentraject door het uitbrengen van een onafhankelijk advies zal 
afnemen: de gemiddelde behandeling bij de Patient Claims Board duurt vier tot 
zes maanden34 en bij de RTIC gemiddeld twee maanden.35 De verwerving en 
uitwisseling van informatie door (deskundigen van) beide partijen – vaak in 
meerdere discussierondes – kan worden beperkt. Dat de beide instanties eigen, 
dus onpartijdige, deskundigen kunnen inschakelen, draagt ook bij tot de 
bekorting van het deskundigentraject. Alhoewel de adviezen van de beide 
instanties niet bindend zijn, worden zij in de praktijk bijna altijd gevolgd.36 De 
rechter hoeft zich derhalve niet of nauwelijks uit te spreken over de omvang van 
een schadevergoeding. Daarnaast werken de tabellen (aan te merken als 
materiële normering van schadevergoeding) positief ten aanzien van de 
uniformiteit en dus de kenbaarheid van de te verwachten omvang van de 
schadevergoeding.   

 
 Schatting van de aard en omvang van de besparingen in schema’s 

 
Wanneer we het instrument van procedurele normering allereerst bezien vanuit 
de vier theoretische perspectieven op het ontstaan van transactiekosten, dan leidt 
procedurele normering tot een reductie van transactiekosten op alle vier de 
gebieden. 
 
Procedurele normering 
 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  - 
Coördinatieproblemen -- 
Kosten van informatieverwerking -         
Marktfalen - 
Tabel 4: effecten van procedurele normering aan de hand van vier theoretische  
perspectieven. 
 
                                                        
34  Dute, Faure en Koziol 2002, p. 158. 
35  Second Report of the Special Working Group on Personal Injury Compensation van het 

Department of Enterprise, Trade and Employment of Ireland, p. 26. 
36  Van de RTIC is bekend dat in 95 en 99% van de gevallen het advies wordt gevolgd. 
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Ordening van de procedurele gang van zaken zal waarschijnlijk leiden tot 
minder tactische en strategische gedragingen, bijvoorbeeld omdat het minder 
nodig is te dreigen met een procedure bij de rechter om de ander aan het werk te 
houden. Ook de communicatie zal kunnen worden verbeterd. Structureren van 
de informatieverwerking zal ook tot vermindering van kosten kunnen leiden. 
Tenslotte mag verwacht worden dat een meer transparante procedure het voor 
partijen ook gemakkelijker maakt om hun rechtshulpverleners of medewerkers 
te controleren. 

De theoretische perspectieven wijzen ook de weg hoe procedurele 
normering verder zou kunnen worden verbeterd ten opzichte van de Engelse en 
Franse voorbeelden. Een onderhandelingsprocedure kan bijvoorbeeld zo worden 
ingericht dat ook psychologische belemmeringen worden verminderd, dat 
onderhandeld wordt op basis van belangen en dat partijen in een vroeg stadium 
over dezelfde relevante informatie beschikken, met minder geschillen over de 
aard van de informatie die moet worden verstrekt.  
 
Vervolgens maken we een schatting van de mogelijke effecten van procedurele 
normering op de drie trajecten waarin transactiekosten ontstaan.  
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen-
traject 

Schadevast- 
stellings-
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke 
macht 

- - - 

Kosten van ingeschakelde derden, 
zoals getuigen en deskundigen 

- -- -- 

Kosten van de tijd aan claim-
afhandeling besteed door slachtoffer 
en aansprakelijke partij (inclusief de 
bestede tijd van medewerkers van 
verzekeraars) 

0 - - 

Kosten van onzekerheid (in de 
periode dat een claim nog niet is 
afgewikkeld kunnen partijen geen 
beslissingen nemen over aanwending 
van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

0 0 - 

Emotionele lasten (secundaire 
victimisatie van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

-- - -- 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en 
controle). 

+ + + 

Tabel 5: effecten van procedurele normering op drie trajecten. 
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Van procedurele normering is in alle drie de trajecten een kostenbesparing te 
verwachten. Met name in het schadevaststellingstraject en in iets mindere mate 
in het deskundigentraject zal de reductie waarschijnlijk het grootst zijn. In het 
aansprakelijkheidstraject kunnen de besparingen mogelijk minder zijn ten 
gevolge van ‘front-loading of costs’; de Britse ervaringen laten immers zien dat 
het schaderegelingsproces in een vroeger stadium meer werk vraagt en tot meer 
informatieuitwisseling leidt. De reductie die in het VK in dit stadium van de 
schadeafwikkeling werd bereikt, was vooral gelegen in de vermindering van het 
aantal rechtszaken. Alhoewel een dergelijke besparing voor Nederland vanwege 
het geringe aantal rechtszaken in letselschadeclaims niet te verwachten valt, zal 
procedurele normering niettemin tot een besparing op de transactiekosten 
kunnen leiden door de betere stroomlijning van het schaderegelingsproces. 
 Gekeken naar de verschillende soorten kosten, dan valt allereerst op dat 
procedurele normen ‘slachtoffervriendelijk’ lijken te werken (verbeterde 
communicatie en beter inzicht in het proces, minder positioneel 
onderhandelingsgedrag) waardoor de emotionele lasten tijdens het totale 
schaderegelingsproces kunnen afnemen. Procedurele normen kunnen ook een 
gunstige werking hebben op de kosten van ingeschakelde derden (bijvoorbeeld 
ten aanzien van het inschakelen van medische deskundigen of getuigen). 
Optimaal afgestemde normen kunnen namelijk voorkomen dat dubbel 
informatie wordt ingewonnen, of dat naar meer informatie wordt gezocht dan 
voor de claim noodzakelijk is.         
 Omdat normering tevens bijdraagt tot meer transparantie in de te nemen 
stappen in een procedure en de tijd die daarmee gemoeid is, kunnen de kosten 
van onzekerheid met betrekking tot de afhandeling ook lager worden. Zo zal 
meer structurering van het aanbod tot schadevergoeding (zie het Franse 
voorbeeld van het verplichte aanbod binnen een bepaalde tijd) voor afnemende 
lasten zorgen in het schadevaststellingstraject en zullen de kosten van de bestede 
tijd aan claimafhandeling eveneens lager worden.      
 Ook de kosten van rechtshulp en rechterlijke macht kunnen afnemen, 
doordat meer zaken kwalitatief beter in de preprocessuele fase worden 
afgehandeld. Procedurele normen die meer coöperatie tussen partijen stimuleren 
zullen eveneens gunstige effecten hebben op de communicatie, waardoor minder 
kans op escalatie van de schadeafwikkeling aanwezig is. Minder zaken lopen 
vast, en minder vaak zal de rechter ingeschakeld moeten worden. De kosten van 
systeem- en uitvoeringsbewaking nemen echter mogelijk toe. Dit zal overigens 
mede afhangen van de vraag wie verantwoordelijk is voor het opstellen, 
onderhouden en controleren van de correcte toepassing van de normen.  
 De te verwachten kostenbesparing door procedurele normering kan worden 
versterkt door de combinatie van procedurele normen met andere (verder in 
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hoofdstuk 3 te bespreken) instrumenten, zoals een verbeterde geschiloplossing 
en materiële normering van schadevergoeding. 
 
2.1.5 Neveneffecten 
 

 Neveneffecten op preventie 
 

Procedurele normering betreft het schaderegelingsproces. Volgens Weterings 
gaat het daarbij om het proces waarlangs het aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht en de achterliggende doelstellingen van compensatie en 
preventie van schade in de praktijk uitvoering krijgen.37 De 
kwaliteitsdoelstelling van het proces is dat het schaderegelen zodanig is 
ingericht en functioneert, dat het (materiële) aansprakelijkheidsrecht met de 
achterliggende doelstellingen optimaal, met zo min mogelijk kans op verspilling 
van tijd, kosten en negatieve emoties, tot uitvoering kan worden gebracht. 
Indirect kan procedurele normering dus een positief effect hebben op het 
functioneren van het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht in het 
algemeen, doordat het ertoe bijdraagt dat de doelstellingen van het 
aansprakelijkheidsrecht – preventie en compensatie – effectiever en efficiënter 
in de praktijk worden gerealiseerd.       
 Procedurele normering werkt voor potentiële partijen preventief in de zin 
dat de aanwezigheid van duidelijke en voorspelbare normen invloed kan hebben 
op gedrag, omdat men ex ante ongeval weten wat men in geval van een 
schadeveroorzakende gebeurtenis kan verwachten.  

Negatieve effecten van procedurele normering op preventie zijn niet te 
verwachten. Van de Loi Badinter is bijvoorbeeld bekend dat het aantal 
verkeersongevallen sinds de invoering van de wet is gedaald.38  
 

 Neveneffecten op compensatie 
 
Voor de mogelijke effecten op de compensatiedoelstelling van het 
aansprakelijkheidsrecht geldt hetzelfde als hierboven: door de procedurele 
normen zal het schaderegelingsproces beter kunnen verlopen, waardoor indirect 
wordt bijgedragen aan de doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht. Uit het 
Franse en Zweedse voorbeeld blijkt dat normering zelfs voor een snellere 
uitkering van de schadevergoeding kan zorgen.      
 Procedurele normering in combinatie met materiële normering van 
schadevergoeding is eveneens denkbaar. Zowel in het VK als in Frankrijk en 
                                                        
37  Dissertatie Weterings 2004. 
38  Van ruim 191.000 in 1985 naar ruim 143.000 in 1992, hetgeen een daling van 28% betekent; zie 

Van Dam 2001, p. 40. 
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Zweden zijn dergelijke combinaties gangbaar. Het voordeel hiervan zou kunnen 
zijn dat discussies in het schaderegelingsproces beter worden gestructureerd 
door procedurele normen én kunnen worden ingeperkt door materiële 
normering, zodat nog sneller tot uitkering kan worden gekomen.39 
 

 Overige neveneffecten 
 
De vraag wie – financieel en inhoudelijk – verantwoordelijk is voor het 
opstellen en onderhouden van de procedurele normen is met het oog op de 
transactiekosten geen onbelangrijke kwestie. In het Engelse en Franse voorbeeld 
werd het initiatief voor het ontwikkelen van de normering door de wetgever 
genomen. Zo’n wetgevingsproces is doorgaans duur, maar heeft voordelen ten 
aanzien van de juridische status van de normen (algemene werking en beter 
afdwingbaar). In Zweden is een tussenvorm te vinden: de overheid stelt regels 
met betrekking tot de inrichting en organisatie van de beide instanties en de 
verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de bekostiging ervan. 
 Procedurele normering kan echter ook door de betrokken marktpartijen en 
belangenorganisaties worden opgesteld. Deze zelfregulering houdt in dat de 
betrokkenen bij de schaderegeling de normen zelf opstellen en (vrijwillig) 
implementeren. Alhoewel aan zelfregulering risico’s verbonden zijn 
(vrijblijvendheid, belang wordt niet door alle partijen ingezien, minder goed 
afdwingbaarheid), lijkt het vanuit kostenoogpunt een betere optie te zijn dan de 
zuivere overheidsregulering. De rol van de overheid zou in dat geval beperkt 
blijven tot extern toezicht en controle. Weterings40 noemt als voordelen van 
zelfregulering: 

- Marktpartijen beschikken reeds over relevante informatie en 
expertise, waardoor sneller scherpere normen ontwikkeld kunnen 
worden, die nauwer aansluiten bij de praktijk; 

- Bereidheid tot acceptatie en implementatie van de normen zal bij de 
marktpartijen groter zijn, mede omdat zij bij het opstellen ervan 
betrokken zijn; 

- Kosten van monitoring en implementatie zijn lager; 
- Meer rechtvaardige kostenallocatie. 

 
2.1.6 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
In de Nederlandse (letselschade)praktijk zijn procedurele normen slechts op 
bescheiden schaal ontwikkeld. Er is eerder sprake van een aantal ‘losse’ regels, 

                                                        
39  Over de neveneffecten van materiële normering op de compensatiedoelstelling zie 2.8.5. 
40  Weterings, dissertatie, hoofdstuk 5.3. 
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die slechts de uiterste grenzen van het schaderegelingsproces inkaderen en die 
onderling weinig samenhang vertonen. Toch is de verwachting gerechtvaardigd 
dat procedurele normering een goed bruikbaar instrument vormt voor de 
Nederlandse context. Ten eerste wordt hier al een zeer groot deel van 
schadeclaims buiten de rechter om afgehandeld. Voorts is er – zoals hierboven 
opgemerkt – nauwelijks sprake van bestaande (samenhangende) 
procedurenormen in de huidige praktijk, terwijl er bij betrokken partijen (nog 
steeds) veel onvrede heerst over de huidige gang van zaken in het 
schaderegelingsproces. Een effectievere en efficiëntere afwikkeling van 
schadeclaims lijkt dus gewenst én haalbaar.41 
 
2.1.7 Samenvatting 
 
Procedurele normering vindt doorgaans plaats in het preprocessuele 
schaderegelingsproces en wordt in de onderzochte landen op verschillende 
wijzen vormgegeven: van standaardbrieven, gedragsprotocollen en 
voorgeschreven informatieverplichtingen tot onafhankelijke instanties voor de 
beoordeling van schadevergoedingen. Procedurele normen beogen meer 
structuur en transparantie in het schaderegelingsproces aan te brengen, zodat de  
schadeafwikkeling sneller, efficiënter en effectiever kan verlopen, met minder 
coördinatieproblemen tot gevolg. 
 Alhoewel het instrument van procedurele normering nog in een 
betrekkelijk experimentele fase lijkt te verkeren en er nog nauwelijks empirische 
gegevens bekend zijn over de mogelijke effecten op de reductie van 
transactiekosten lijkt het een kansrijke methode te zijn, die bovendien aansluit 
bij de Nederlandse juridische en institutionele infrastructuur. 
 
2.2 Verbeterde geschiloplossing  
 
2.2.1 Inleiding 
 
Toegang tot een neutrale geschiloplossing kan op verschillende manieren 
worden vormgegeven. Traditioneel denkt men aan de rechter die een uitspraak 
doet. De problemen die zich bij gerechtelijke procedures voordoen zijn echter 
bekend: lange wachttijden, dure procedures en overbelasting van het gerechtelijk 

                                                        
41  Deze verwachting wordt allereerst ondersteund door de geïnteresseerde deelname van de 

letselschadepraktijk aan het lopende procedurele normeringsproject van het Centrum voor 
Aansprakelijkheidsrecht van de Universiteit van Tilburg. Het Tilburgse project loopt tot eind 2004 
en beoogt procedurele normen voor de afwikkeling van letselschade op te stellen. Een tweede 
indicatie dat de tijd ‘rijp’ is om over te gaan tot procedurele normering blijkt uit het Rapport van 
Stichting de Ombudsman 2003 en de reacties van verschillende kanten op het rapport.  
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apparaat. De transactiekosten zijn hier hoog. Teneinde die omlaag te brengen 
kan men ten eerste werken aan een verbeterde toegang tot de rechter door de 
doorlooptijden omlaag te brengen. De rechter is echter niet de enige neutrale 
geschiloplosser. Arbitrage en bindend advies zijn als geschiloplossingsmethoden 
al langer in gebruik en mediation is daar meer recent bijgekomen. Deze 
procedures kunnen een alternatief zijn, een zeeffunctie hebben en partijen ook 
dwingen het nodige voorwerk te doen, zodat een betere voorbereiding op de 
gerechtelijke procedure kan worden bewerkstelligd.42 Feitenmateriaal kan 
bijvoorbeeld in de voorfase reeds worden verzameld. Meer gebruikmaking van 
alternatieven voor de gerechtelijke procedure lijkt op het eerste gezicht 
aantrekkelijk. 
 Er wordt dan ook in veel landen geëxperimenteerd met mogelijke vormen 
waarin alternatieven voor de gewone procedure voor de overheidsrechter 
kunnen worden vormgegeven en geïmplementeerd. Dat kan op verschillende 
manieren. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een publieke of private instantie, 
voor bindende of niet-bindende uitspraken, voor formele of informele 
procedures, voor het inschakelen van interne of externe derden, en voor 
opgelegde of vrijwillige keuzes voor die specifieke procedures.  
 
2.2.2  Beschrijving verbeterde (neutrale) geschiloplossing op hoofdlijnen 
 
Onder het begrip neutrale geschiloplossing verstaan wij het met hulp van een 
neutrale derde oplossen van geschillen, waarbij die derde meer of minder actief 
optreedt. We focussen hierna met name op methoden waarvan partijen gebruik 
kunnen maken voor, of in plaats van een gerechtelijke procedure.  

De toegang tot neutrale geschiloplossing kan bijvoorbeeld worden 
verbeterd. Dit kan zowel bestaan uit het verbeteren van de toegang van 
bestaande mogelijkheden, als uit het toevoegen van of stimuleren van minder 
gebruikte mogelijkheden tot geschiloplossing. In het eerste geval kan men 
denken aan het versnellen van procedures, verkorten van wachttijden of het 
openstellen van spoedvarianten en speciale procedures bij de rechter. In 
Duitsland zijn bijvoorbeeld speciale afdelingen binnen rechtbanken en speciale 
procedures voor arbeidszaken43 en familiezaken.44 De rechter kan in kleine 
zaken flexibel met termijnen omspringen. Verder kan men denken aan speciale 
(versnelde en vereenvoudigde) procedures voor incassozaken en ‘small claims’-

                                                        
42  Zie ook Asser, Groen, Vranken, m.m.v. Tzankova 2003, p. 93 e.v. 
43  Het betreft hier zelfs een bijzondere tak van rechtspraak, afgesplitst van de gewone rechtspraak, 

art. 95 I Grundgesetz en het Arbeitsgerichtsgesetz. 
44  Paragraaf 23a, 23b GVG. 
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procedures waar partijen zonder vertegenwoordiging snel een uitspraak kunnen 
krijgen.45  

De tweede mogelijkheid voor een verbeterde toegang kan bestaan uit het 
toevoegen of stimuleren van geschiloplossingsmethoden als arbitrage, bindend 
advies of mediation. Uit onderzoek blijkt dat die eerste twee vormen nog maar 
beperkt worden gebruikt. Het jaarlijks aantal arbitragevonnissen in de periode 
1997-2001 wordt geschat op 2.000 per jaar. Bij bindend advies bedraagt dit 
aantal rond de 4.000 adviezen per jaar. Hiertegenover staan rond de 55.000 
gerechtelijke uitspraken per jaar. 46 

Men kan naast overheidsrechtspraak de volgende soorten neutrale 
geschiloplossing onderscheiden: 

- Bindend oordeel private derde: neutrale geschiloplossing door het 
verkrijgen van een uitspraak door een derde. Er valt te denken aan 
wettelijk geregelde vormen als arbitrage en bindend advies. In 
bepaalde branches wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van 
geschillencommissies die bindende uitspraken doen in geschillen 
tussen consumenten en ondernemingen of consumenten en 
overheden;47  

- Niet bindend advies private derde: men kan ook denken aan een niet-
bindend advies door een deskundige wat betreft een mogelijke 
oplossing of ten aanzien van de methode van oplossing. Early Neutral 
Evaluation, een uit de Anglo-Amerikaanse wereld overgewaaide 
methode waarbij een derde in een vrij vroeg stadium zijn mening 
geeft op basis van de door partijen ingenomen standpunten, is hiervan 
een voorbeeld. De rechter zou deze functie kunnen vervullen 
voorafgaand aan een procedure;48 

- Processturende derde: een andere optie is een bemiddelende rol die 
wordt vervuld door een derde en waarbij partijen zelf besluiten 
nemen ten aanzien van de inhoud van het geschil. Mediation is een 
voorbeeld; 

- Overnemen conflict door interne (neutrale) derde: als een vorm van 
interne geschiloplossing zou men kunnen beschouwen die gevallen 
waarin partijen binnen de eigen organisaties een conflict oplossen: de 
afhandeling van een conflict door anderen dan de direct betrokken 
partijen. Een voorbeeld is het systeem in Frankrijk bij de afhandeling 

                                                        
45   Een voorbeeld is het Duitse ‘Manverfahren’ (paragraaf 688-703 ZPO). Zie hierover ook Asser, 

Groen, Vranken, m.m.v. Tzankova 2003. 
46  Brenninkmeijer 2003, p. 8-9. 
47  Zie hierover verder Brenninkmeijer, 2003. 
48  Zie Asser, Groen, Vranken, m.m.v. Tzankova 2003. 
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van regresvorderingen. Als schadebehandelaars van de (sociale) 
verzekeringsmaatschappijen die regres op elkaar nemen op korte 
termijn geen overeenstemming bereiken over het bedrag waarvoor 
regres kan worden genomen, wordt de zaak aan beide kanten 
doorgesluisd naar een hoger geplaatste. Die staan er verder vanaf en 
kunnen vaak eenvoudiger tot een oplossing komen.49  

 
2.2.3  Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken 
 

 Gesetz zur Forderung der aussergerichtlichen Streitbeilegung, 15 
12 1999, EGZPO50 

 
In Duitsland kan de wet partijen verplicht stellen om bij conflicten eerst een 
buitengerechtelijke regeling proberen te treffen alvorens men naar de gewone 
rechter kan. Het gaat dan om geschillen die niet meer dan € 750 belopen, 
burenruzies en bepaalde zaken waarin het gaat om beschadiging van eer en 
goede naam. Men is verplicht zich bij dergelijke geschillen eerst te wenden tot 
een door de overheid aangewezen geschiloplossingsinstantie (Gütestelle). Deze 
heeft een bemiddelende rol. Een door de Gütestelle bereikte schikking heeft 
vervolgens executoriale kracht.51 De verplichting zich tot deze instantie te 
wenden vervalt overigens indien partijen overeen zijn gekomen dat zij zich in 
geval van een conflict tot een andere (bemiddelende) instantie wenden.  

Wil men na een poging te hebben gedaan bij de rechter terecht kunnen, dan 
moet men bij het instellen van de eis een verklaring van de geschilinstantie 
overleggen waarin staat dat een poging tot schikking is mislukt.52 Als men dit 
niet kan, volgt een niet-ontvankelijkverklaring. Inmiddels hanteert een aantal 
deelstaten53 deze instanties voor ‘aussergerichtliche Streitschlichtung’.  

Een rechter is op basis van de in 2002 gewijzigde paragraaf 78 ZPO tevens 
verplicht voorafgaand aan een mondelinge behandeling in geschillen een 
schikkingspoging te ondernemen. In de praktijk blijkt dat rechters dit doen vlak 
voor een mondelinge behandeling, waardoor zij een verandering moeten 
ondergaan van schikkende naar beslissende instantie. Men is in Duitsland 
sceptisch over de plotselinge wisseling van rol die hier in de praktijk het gevolg 
van is. 54 

                                                        
49  Zie hierover nader het uitgelichte voorbeeld. 
50  Zoller/Gummer, EGZPO, paragraaf 15a. 
51  Asser, Groen, Vranken, m.m.v. Tzankova 2003, p. 111. 
52  Paragraaf 15a lid 1, tweede volzin EGZPO. 
53  Beieren, Nordrhein-Westfalen, Baden-Wurtenberg, Brandenburg, Saarland, Sachsen-Anhalt, 

Hessen en Sleeswijk Holstein. 
54  Musiela 2000, p. 2271 en Vranken 2001, p. 246. 
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 Mediation 
 
Mediation is een methode die ongeveer 10 jaar geleden in Nederland is 
geïntroduceerd, maar in de Verenigde Staten al veel langer wordt gebruikt. Bij 
deze methode faciliteert een onafhankelijke derde de onderhandelingen tussen 
conflictpartijen. Kenmerkend is dat de derde, de mediator, geen uitspraak doet 
maar slechts sturing geeft aan het onderhandelingsproces. Partijen moeten zelf 
door onderhandelen een oplossing bereiken.55 Verder is het zo dat de mediator 
bij de begeleiding van partijen naar een oplossing, zich in de eerste plaats 
concentreert op de belangen die er spelen tussen partijen, en niet zozeer op de 
juridische posities. De procedure kent een hoge mate van informaliteit en 
flexibiliteit.  
 Deelname aan mediation kan vrijwillig zijn, in sterke of minder sterke 
mate worden aangeraden of dwingend opgelegd zijn. Een en ander verschilt per 
land. In Engeland is het zo dat partijen sterk gestimuleerd worden mediation te 
proberen. De rechter kan daar dwingend doorverwijzen. In de Verenigde Staten 
kent men in bepaalde staten verplichte mediation.      
 Er zijn verschillende vormen van mediation waarbij de mediator meer of 
minder sturend optreedt. In de Anglo-Amerikaanse landen vindt veel evaluatieve 
mediation plaats. Daarbij geeft de mediator zijn mening te kennen en geeft in 
bepaalde gevallen een niet-bindend advies. In veel Europese landen, waaronder 
Nederland, is de faciliterende methode gebruikelijk. De mediator stuurt dan 
slechts op het proces en onthoudt zich ervan inhoudelijk op de zaak in te gaan. 

Inmiddels zijn er enkele onderzoeken naar de effectiviteit van mediation 
uitgevoerd. Een recente studie betreft een internationaal onderzoek van 
Jagtenberg en De Roo. Enkele elementen die volgens hen van invloed zijn op 
het succesvol afronden van mediation zijn de kosten van het mediationproces, de 
inschatting van partijen van hun rechtsposities, de ruimte voor onderhandelingen 
binnen een geschil en de aanwezigheid van advocaten.56 Met name bij business 
to business geschillen blijken de kostenoverwegingen overigens minder te 
spelen. De acceptatiegraad van mediation ligt met name bij arbeidsgeschillen 
relatief hoog.57 Uit het onderzoek blijkt verder dat het structurele karakter van 
doorverwijzing en de deskundigheid van de doorverwijzer bepalend zijn voor 
het succes van mediation na verwijzing door de rechter. Hoe meer mediation 
ingeburgerd raakt, hoe hoger de acceptatiegraad.  

Uit het evaluatierapport van het Project Mediation naast Rechtspraak, 
waarbij rechters partijen doorverwijzen naar mediation, blijkt dat gemiddeld 

                                                        
55  Zie o.a. Baas 2002, p. 11. 
56  Jagtenberg en De Roo 2003, p. 78. 
57   Jagtenberg en De Roo 2003, p. 69-70. 



Hoofdstuk III 

60 

61% van de doorverwijzingen uitmondt in een geslaagde mediation.58 Uit 
onderzoek naar aantallen mediations die uitmonden in een 
vaststellingsovereenkomst lopen de berekende percentage uiteen van ongeveer 
34% tot 75%.59 De aard van de zaak, de verschillen in gebruikte gegevens en 
onderzoeksmethoden zijn waarschijnlijk oorzaken voor deze uiteenlopende 
cijfers. Nader onderzoek lijkt nodig.  
 

 Overdragen dossiers binnen het Franse regressysteem 
 

In Frankrijk hebben regresverzekeraars een interne geschiloplossingsregeling 
afgesproken, de ‘Procédure d’escalade. Dit systeem kent een uitgebreide 
normering ten aanzien van het schaderegelingsproces bij regres van 
verkeersongevallen. Welke informatie gebruikt mag worden om de 
schuldverhouding bij de ongevallen vast te stellen, en de daarvoor geldende 
termijnen, zijn daarin opgenomen (zie voor deze procedure ook paragraaf 2.3 bij 
de bespreking van de afdoening van regresvorderingen).    
 Indien zich tussen de schadebehandelaars echter toch een conflict 
voordoet, dan geldt daarvoor een procedure waarbij de behandelaars na verloop 
van een bepaalde periode de zaak moeten doorschuiven naar een hoger niveau. 
Indien hun bazen er vervolgens niet uitkomen, schuiven die het door naar de 
directies. Indien men op directieniveau geen oplossing bereikt, doet een 
‘commission de conciliation’ uiteindelijk een bindende uitspraak. Die 
commissie bestaat doorgaans uit vertegenwoordigers van de beide verzekeraars 
en een onafhankelijke derde.60 

Het systeem blijkt in de praktijk bijzonder goed te werken. Er doen zich 
minder geschillen voor en als ze er zijn worden die onderling tussen de 
behandelaars vaak alsnog geregeld. Het doorschuifprincipe geeft de 
claimbehandelaar een prikkel om zijn zaak niet teveel op de spits te drijven. 
Voorwaarde blijkt wel te zijn dat duidelijk is wie binnen de organisaties de chefs 
en directieleden zijn om het systeem te laten werken. Dit wordt in de praktijk 
opgevangen door boekwerkjes met namen en adressen per organisatie.61 
 

 Geschillencommissie Aandelenleaseproducten 
 
Commissies die bindende uitspraken kennen we al jaren, maar recentelijk is er 
een commissie ingesteld die qua werkwijze duidelijk afwijkt van de traditionele 

                                                        
58  Combrink-Kuiters, Niemeijer en Ter Voert 2003, p. 77. 
59  Stienstra 2000, Kobberig 1999 en Chin-A-Fat en Steketee 2001, p. 105 e.v. 
60  Barendrecht & Weterings 2000, p. 16-17. 
61  Barendrecht & Weterings 2000, p. 33-34. 
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geschillencommissies. De Geschillencommissie Aandelenleaseproducten is een 
voorbeeld van een commissie die (vooralsnog) slechts bemiddelt. Zij bemiddelt 
tussen aanbieders en afnemers van aandelenleaseproducten waarbij belegd wordt 
met geleend geld. De werkwijze van de commissie is in eerste instantie het 
voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van beide partijen teneinde een 
draagvlak te creëren voor een bemiddelingspoging. Vervolgens bestudeert zij 
relevante rapportages van de Autoriteit Financiële Markten, uitspraken en 
gegevens die zij van partijen ontvangt en neemt zij de uitspraken van de 
klachtencommissie van het Dutch Securities Institute in bepaalde prototypische 
zaken mee, teneinde de partijen naar een oplossing te leiden.62 De 
werkzaamheden van de commissie hebben geen schorsende werking op 
eventuele juridische procedures. De procedure van de geschillencommissie is 
erop gericht partijen zo snel mogelijk duidelijkheid te verstrekken en conflicten 
zo snel mogelijk op te lossen. Redenen die hiervoor worden aangevoerd zijn de 
vaak aanzienlijke financiële belangen, maar ook persoonlijke problemen van de 
afnemers en de kosten die door de financiële onzekerheid worden veroorzaakt. 63  
 

 Overige ontwikkelingen 
 
In een aantal landen is men bezig met herziening van het burgerlijk procesrecht. 
Kenmerkend is dat men daarin probeert alternatieve manieren van neutrale 
geschiloplossing te stimuleren door partijen bepaalde incentives te geven. Een 
goed voorbeeld zijn de in 2.1 reeds behandelde Engelse Pre-Action Protocols. 
De protocollen hebben tot doel een ‘early but well informed settlement which 
genuinely satisfy both parties to a dispute’.64 Er wordt aan partijen een structuur 
geboden waarin zij gestimuleerd worden verschillende instrumenten van 
geschiloplossing in te zetten.          
 Ook in Amerika zijn er diverse ‘tort reforms’ waarbij het gebruik van 
mediation en arbitrage wordt gepromoot.65 Een specifiek voorbeeld op het 
gebied van medische aansprakelijkheid is het Colorado Medical Liability 
Reform. Deze reform schept de mogelijkheid voor diegenen die werkzaam zijn 
in een medisch beroep om bij fouten excuses aan te bieden, zonder dat het 
excuus vervolgens een juridische rol gaat spelen in een eventuele civiele 
procedure.66 Ook wordt het weigeren van arbitrage als 

                                                        
62  Zie ook http://www.commissiegeschillenaandelenlease.nl. 
63  Brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer inzake installatie van de commissie, 

beschikbaar via de website van de commissie. 
64  Woolf, Acces to Justice, Final report, chapter 10, p. 1. 
65  Kozak, p. 635-640. 
66  House Bill 03-1232, Article 25 of Title 13 (13-25-135). 
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geschiloplossingsmethoden geaccepteerd als grond voor een medisch 
deskundige om een patiënt niet in behandeling te nemen. 
 
2.2.4 Aard en omvang van de besparingen 
 
Bij het voorspellen van de omvang van besparingen kunnen de volgende 
factoren van invloed zijn: 

- Indien meer gebruik wordt gemaakt van alternatieven voor de 
gewone gerechtelijke procedure zullen de kosten voor gerechtelijke 
procedures in principe evenredig afnemen. Kosten van partijen zullen 
over het geheel genomen waarschijnlijk ook afnemen. Men zal er 
sneller voor kiezen geen rechtsbijstand te nemen, ook omdat bij 
vormen als mediation vertegenwoordiging, gezien de aard van de 
procedure, niet nodig is. Bij arbitrage zullen vaak nog wel advocaten 
worden ingeschakeld. Er zijn echter geen gegevens te vinden waaruit 
blijkt dat mediation daadwerkelijk goedkoper is;  

- Doorlooptijden bij mediation en ook arbitrage zijn doorgaans lager 
dan bij de overheidsrechter. Uit onderzoek blijkt ook dat de keuze 
voor mediation vooral wordt ingegeven door die hogere snelheid;67 

- Aan de andere kant zal mogelijk sprake zijn van een aanzuigende 
werking. (Financiële) drempels bij veel alternatieve procedures zijn 
lager omdat de kosten van het voeren van een procedure lager zijn;  

- Beperkte bekendheid van alternatieven beperkt het gebruik 
vooralsnog, zoals ook blijkt uit het onderzoek van Brenninkmeijer 
naar bindend advies en arbitrage; 

- Het moment waarop een neutrale derde wordt ingeschakeld zal verder 
bepalend zijn voor de mate van besparing. Hoe vroeger in een 
geschiltraject dit gebeurt, hoe meer kosten bespaard kunnen worden. 
De kostenbesparing bij doorverwijzing door de rechter zal minder 
zijn dan wanneer partijen zelf mediation initiëren. Het juridische 
traject is dan immers voor een deel al ‘gelopen’, met alle kosten van 
dien; 

- Verder hangt de omvang van besparingen samen met de vraag of de 
alternatieve instantie een definitieve oplossing biedt. Arbitrage levert 
altijd een oplossing op in de vorm van een executoriale titel. Bij 
mediation ligt dit anders. Bij het ontbreken van een oplossing kunnen 
partijen zich alsnog tot de rechter wenden en zal het doorlopen van de 

                                                        
67  Genn 1999, Severin 2001, Hensler 2000. Zie voor Nederland: Combrink-Kuiters, Niemeijer en Ter 

Voert 2003, p. 72, waaruit blijkt dat in 43% van de gevallen wordt gekozen voor mediation 
vanwege de verwachte snelheid daarvan. 
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alternatieve procedure extra kosten opleveren. Op macroniveau zal 
gekeken moeten worden wat de slagingspercentages zijn van de 
specifieke alternatieven. Het slagingspercentage van mediation na 
doorverwijzing door de rechter, zo blijkt uit evaluatie van het project 
Mediation naast Rechtspraak, ligt tussen de 50 en 75%. De extra 
kosten van mediation in de mislukte zaken, daar waar partijen weer 
bij de rechter terugkeren, moet dan worden afgezet tegen de 
besparing die in de geslaagde zaken bereikt is, er vanuit gaande dat 
partijen die overeenstemming bereikt hebben niet alsnog bij de 
rechter terugkeren; 

- Veel zal ook afhangen van de mate van verplichtheid zich tot een 
alternatieve instantie te wenden. Partijen die zich reeds in een conflict 
bevinden zullen niet snel geneigd of in staat zijn om samen voor een 
alternatief voor de overheidsrechter te kiezen. Indien een alternatieve 
route dan niet dwingend is geregeld, althans sterk wordt aangeraden 
door een gezaghebbende instantie, zullen veel geschillen alsnog bij de 
overheidsrechter terecht komen. Om het gebruik van alternatieven 
ook werkelijk te stimuleren moet er worden geïnvesteerd in het 
inbouwen van incentives. Een systeem van Pre-Action Protocols 
zoals in Engeland en Wales is hiervan een voorbeeld. 

 
 Schatting van de aard en omvang van de besparingen in schema’s 

 
Verbeterde geschiloplossing 
 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  -- 
Coördinatieproblemen -- 
Kosten van informatieverwerking --         
Marktfalen -- 
Tabel 6: effecten van verbetering van geschiloplossing aan de hand van vier  
theoretische perspectieven. 
 
De manier waarop een geschil wordt opgelost als partijen er onderling niet 
uitkomen, werpt op twee manieren zijn schaduw over de onderhandelingen. De 
uitkomst die dan wordt verwacht, en de lasten van ‘toegang tot de rechter’ zullen 
het onderhandelingsresultaat beïnvloeden. Lage lasten van toegang tot een 
neutrale derde die de knoop kan doorhakken maken dat tactisch en strategisch 
gedrag minder loont. Een goede toegang zal machtsverschillen corrigeren en is 
een antwoord op het probleem dat de twee partijen samen meestal niet in staat 
zullen zijn een goede procedure af te spreken.    

Maar de geschilbeslechtingsprocedure beïnvloedt ook het 
onderhandelingsgedrag. Bijna alle belemmeringen voor geschiloplossing kunnen 
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aanzienlijk worden verminderd door interventies van derden.68 Een derde kan 
meerdere visies op het geschil naast elkaar zetten, voorstellen doen die niet 
lijden aan ‘reactive devaluation’, optimisme over de uitkomst corrigeren en een 
procedure faciliteren om geschillen over feiten tot een oplossing te brengen. De 
acht onderhandelingsstoornissen van Weterings kunnen allemaal door een derde 
worden verminderd. De derde kan het proces van informatieuitwisseling 
ordenen, waardoor de problemen van informatieasymetrie verminderen. En 
goede toegang tot een neutrale geschiloplosser maakt partijen ook minder 
afhankelijk van hun eigen rechtshulpverlener.  

De theoretische perspectieven laten ook zien dat de redenen waarom een 
onderhandeling vastloopt, heel verschillend kunnen zijn. Een goede kennis van 
soorten belemmeringen voor geschiloplossing en onderhandelingsstoornissen is 
dus belangrijk, evenals een goede diagnose. Op beide punten lijkt er in de 
gewone gerechtelijke procedure veel te verbeteren. Gegeven het keuzeprobleem 
en de daarmee verband houdende ingesleten standaardpraktijken, lijkt het naïef 
om te veronderstellen dat rechtspraak en ADR in dit opzicht vanzelf 
‘klantgerichter’ zullen worden.   
 
De waarschijnlijke effecten van verbeterde geschilbeslechting op de drie 
trajecten waarin transactiekosten ontstaan, levert onderstaand beeld op. 
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen-
traject 

Schadevast- 
stellings-
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht -- -- -- 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

- - - 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

-- -- -- 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

- - - 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

-- -- -- 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

+ + + 

Tabel 7: effecten van verbetering van geschiloplossing op drie trajecten. 
 

                                                        
68  Mnookin & Ross 1995; Lewicki c.s. 2004, p. 465 e.v.  



                                                Veelbelovende manieren van reductie van transactiekosten 

                                                                                  65 

In alle drie de trajecten valt door een verbeterde geschiloplossing een besparing 
op de transactiekosten te verwachten. Zoals we al bij de bespreking van 
verbeterde geschiloplossing aan de hand van de theoretische perspectieven 
hebben kunnen zien, beïnvloedt een verbeterde geschiloplossing op meerdere 
manieren de problemen die tijdens de schadeafwikkeling kunnen ontstaan. 
Verstoppingen in de communicatiekanalen kunnen worden doorbroken en 
onderhandelingen die dreigen vast te lopen kunnen door gerichte interventies 
van een neutrale derde op tijd worden verholpen, zodat escalatie voorkomen kan 
worden.   

Kijken we naar de verschillende soorten kosten, dan zien we het volgende. 
De kosten van rechtshulp en rechterlijke macht kunnen afnemen, omdat 
problemen eerder kunnen worden kortgesloten. Hierdoor kan een escalatie van 
het probleem, die meestal via de geëigende juridische kanalen zal gaan verlopen 
en in sommige gevallen haast het karakter van een ‘wapenwedloop’ heeft, 
worden voorkomen. Daar staat tegenover extra kosten voor de ingeschakelde 
derde, zoals bijvoorbeeld een mediator, maar een vroegtijdige interventie van 
die derde kost minder dan een interventie in een vastzittend of geëscaleerd 
conflict. Een goede selectie (intake) is dan echter noodzakelijk, omdat 
bijvoorbeeld een mediation die mislukt, weer kostenverhogend werkt.  
 Op kosten van ingeschakelde deskundigen zijn minder effecten te 
verwachten, tenzij het gaat om het vlottrekken van onderhandelingen die 
eigenlijk niet op de inhoud vastzitten (hetgeen vaak voor blijkt te komen), of 
wanneer daardoor snel deelproblemen kunnen worden opgelost. Openstellen van 
de mogelijkheid tot verbeterde geschiloplossing zal waarschijnlijk in het 
gemiddelde geval wel een afname van de bestede tijd bewerkstelligen en een 
vermindering van kosten van onzekerheid en emotionele lasten opleveren.  

De kosten van systeem-en uitvoeringsbewaking nemen waarschijnlijk wel 
toe.  
 
2.2.5 Neveneffecten 
 

 Neveneffecten op preventie 
 
De volgende factoren kunnen hier van invloed zijn. In vergelijking met 
overheidsrechtspraak zal bij mediation het preventief effect kunnen afnemen. 
Het recht speelt in dat geval immers een ondergeschikte rol en de mediator doet 
geen uitspraak, zodat de dreigende stok achter de deur die het recht kan zijn, 
wegvalt. Ook bij andere alternatieve vormen waar er geen bindende uitspraak 
volgt zal het preventieve effect mogelijk minder zijn. 

Een snelle en eenvoudige toegang tot een instantie die wel een bindende 
oordeel geeft, kan preventief werken.  
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 Neveneffecten op compensatie 
 
Een snelle toegang tot een bindend oordeel op zich zal wat de 
compensatiedoelstelling betreft slechts beperkte veranderingen met zich 
meebrengen, aangezien dat meer samenhangt met de manier van het bepalen van 
de schade en minder met de toegang tot de onafhankelijke derde.  

Bij mediation zal er mogelijk een vollediger compensatie bereikt worden 
omdat men daar zoekt naar oplossingen die ook buiten het betalen van 
bijvoorbeeld een schadevergoeding kunnen liggen. Er zijn namelijk oplossingen 
mogelijk die beter zijn toegesneden op de wensen en behoeften van 
betrokkenen.  
 

 Overige neveneffecten  
 

Een neveneffect dat samenhangt met de preventie is het risico dat via het recht 
minder invloed kan worden uitgeoefend, zodra ADR meer wordt toegepast en 
partijen onderling hun conflicten oplossen. Enerzijds kan het zelfoplossende 
vermogen van partijen positief worden geduid, maar het gevaar bestaat dat 
minder machtige partijen ondergesneeuwd dreigen te raken in 
onderhandelingen, als geen maatregelen worden genomen om de machtsbalans 
te waarborgen. Dit risico lijkt op dit moment door het recht beter te worden 
ondervangen. 

Daarnaast kunnen twee afzonderlijke sporen ontstaan, waardoor de 
samenhang binnen het rechtssysteem uiteen dreigt te lopen: in de ene zaak doet 
de rechter uitspraak A, terwijl in de andere kwestie partijen zelf op een (totaal 
andere) oplossing uitkomen. 

Een positief neveneffect kan zijn dat door ADR-vormen als mediation in 
een conflict meer soorten oplossingen gevonden kunnen worden, waardoor 
maatwerkoplossingen ontstaan en de acceptatie van de uitkomst door partijen 
waarschijnlijk groter zal zijn. 
 
2.2.6 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
De geschetste vormen worden ofwel in de Nederlandse context reeds toegepast 
of kunnen daarin zonder al te veel problemen worden opgenomen. Bij de 
operatie Fundamentele herbezinning van het burgerlijk procesrecht worden 
verschillende van de hier besproken mogelijkheden voor neutrale 
geschiloplossing ook al overwogen. 

Inmiddels is met een behoorlijke mate van succes binnen Nederland 
geëxperimenteerd met vormen van mediation en doorverwijzing door de rechter  
naar mediation. Arbitrage is in ons land al jaren bekend, evenals bindend advies. 
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Uit het rapport van Brenninkmeijer blijkt ook dat de mogelijkheden van die 
vormen nog niet optimaal benut worden. Verder past het toepassen van 
alternatieve vormen bij het kabinetsbeleid dat burgers wil stimuleren om 
conflicten zelf zoveel mogelijk op te lossen. Speciale faciliteiten bij rechtbanken 
openen om daar meer specialisatie van procedures mogelijk te maken kan 
lastiger uitvoerbaar blijken. 
 
2.2.7 Samenvatting 
 
Verschillende alternatieven kunnen de toegang tot neutrale geschiloplossing 
vergroten. Daarbinnen zijn tal van varianten mogelijk. Belangrijk obstakel is de 
onbekendheid van reeds bestaande alternatieven, een probleem dat bij nieuw in 
te voeren alternatieven nog meer zal spelen. Er zijn verschillende mogelijkheden 
waarmee de overheid incentives op partijen kan laten inwerken om meer gebruik 
te maken van alternatieve mogelijkheden van geschiloplossing. Het is 
afhankelijk van vele deelfactoren of die alternatieven ook werkelijk tot grote 
kostenbesparingen zullen leiden; mede door het gebrek aan representatieve 
empirische gegevens is het op dit moment moeilijk een voorspelling te doen en 
zal nader onderzoek nodig zijn. 
 
2.3 Normering van schuldaansprakelijkheid 
 
2.3.1  Inleiding 
 
In schuldaansprakelijkheidstelsels nemen ‘open’ normen nog steeds een 
belangrijke plaats in. Het nadeel van open normen is echter dat zij onvoldoende 
richtinggevend kunnen zijn bij het vinden van een oplossing in een individueel 
geval. Er ontstaan bijvoorbeeld interpretatieproblemen over de vaststelling van 
de aansprakelijkheid in het specifieke geval, die ertoe bijdragen dat de 
transactiekosten toenemen. Ook zorgen coördinatieproblemen en hoge 
informatiekosten voor aanzienlijke transactiekosten. Het is denkbaar om de 
bestaande normen van schuldaansprakelijkheid voor veel voorkomende situaties 
te vertalen in duidelijker regels. Dit is bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurd met 
claims van regresnemers in het kader van de verkeersaansprakelijkheid. 

Normering van schuldaansprakelijkheid hangt sterk samen met risico-
aansprakelijkheid, omdat bij risicoaansprakelijkheid eveneens de behoefte 
bestaat om eigen- schuld-verweren te normeren of af te sluiten. Niettemin is een 
stelsel van risicoaansprakelijkheid geen vereiste om over te kunnen gaan tot 
normering van schuldaansprakelijkheid. 
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2.3.2 Beschrijving van normering van schuldaansprakelijkheid op hoofdlijnen 
 
In een stelsel van schuldaansprakelijkheid doorloopt de afwikkeling van een 
schadegeval in de regel de door ons gehanteerde drie trajecten 
(aansprakelijkheidstraject, deskundigentraject en schadevaststellingstraject). 
Zoals we in hoofdstuk 2 al constateerden, zijn de kosten per traject ongeveer 
gelijk. In risicoaansprakelijkheidstelsels en no-fault-stelsels zijn de 
transactiekosten in het eerste traject (veel) lager, omdat het vaststellen van 
schuld daar geen of slechts een geringe rol speelt. Doordat in dergelijke stelsels 
vaak ook sprake is van een materiële normering van schadevergoedingen zijn 
ook de kosten in de andere twee trajecten lager. 
 Wanneer een aantal regels van schuldaansprakelijkheid (meer) zou worden 
genormeerd, dan is het denkbaar dat de nadelige (immers kostenverhogende) 
gevolgen van schuldaansprakelijkheid in ieder geval ten dele kunnen worden 
ondervangen. Hierbij kan worden gedacht aan vereenvoudiging van regels voor 
de vaststelling van het aansprakelijkheidsaandeel, bijvoorbeeld door het 
hanteren van een vaste aftrek voor het niet dragen van een valhelm, de 
veiligheidsgordel, of het naast het zebrapad oversteken. Vooral bij eenvoudig 
vast te stellen omstandigheden (voorrang, helm, veiligheidsgordel) kunnen 
vanwege de sterke vermindering van informatiekosten besparingen worden 
bereikt. In deze voorbeelden zal het bovendien vaak gaan om omstandigheden 
die veelvuldig voorkomen, waardoor op grote schaal een reductie kan worden 
behaald. Moeilijk vast te stellen omstandigheden, zoals bepaling van de 
snelheid, lenen zich echter minder of niet voor normering. 
 In het navolgende Franse voorbeeld wordt duidelijk hoe normering van 
schuldaansprakelijkheid kan werken. 
 
2.3.3 Een buitenlands voorbeeld nader bekeken 
 

 Normering van regresvorderingen in Frankrijk69 
 
Bij regresvorderingen kunnen hoge transactiekosten betrokken zijn, doordat 
ieder dossier waarin regres wordt genomen, individueel afgehandeld wordt. Elke 
keer opnieuw komen vragen over aansprakelijkheid, causaliteit, eigen schuld 
enzovoort aan de orde.70 Een van de oplossingen voor dit probleem is het 
institutionaliseren van regres middels standaardisatie (ook wel aangeduid als 

                                                        
69  Zie Barendrecht en Weterings 2000. 
70  Zie De Haas en Hartlief 1996, p. 1-2. 
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vereenvoudigde afdoening).71 In Frankrijk wordt de vereenvoudigde afdoening 
van regresvorderingen op aansprakelijkheidsverzekeraars bij verkeersongevallen 
als volgt vormgegeven.  
 Een regresvordering in een individueel dossier wordt volgens een vaste 
procedure72 vereenvoudigd afgehandeld. De vereenvoudiging bestaat hieruit dat 
bij het vaststellen van de letselschade en de aansprakelijkheid gebruik wordt 
gemaakt van een standaardisatie in de vorm van een ‘barema’-stelsel. Door deze 
methode te gebruiken lijkt men beter in staat de vaststelling van de schade 
rationeel af te handelen, zónder daarbij afbreuk te doen aan het individuele 
geval. Het Protocole Bergeras treft regels teneinde: 

- Regresvorderingen tussen (sociale) verzekeraars door middel van een 
wederzijdse informatieplicht te bespoedigen (artikel 1 Protocole); 

- Procedures te vermijden door te voorzien in een vereenvoudigde 
afhandeling van dossiers (artikel 4 Protocole). Tussen sociale 
verzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars bestaat de afspraak 
dat zij de procedure van het reglement (RAP) zullen volgen en geen 
beroep zullen doen op de rechter. Bij eventueel ontstane geschillen 
tussen de verzekeraars wordt de ‘Procédure d’escalade’73 gevolgd; 

- Een snelle schadeloosstelling aan slachtoffers te waarborgen.   
 
Door het gehanteerde baremastelsel wordt ervoor gezorgd dat de 
regresvordering eenvoudig kan worden berekend. De barema’s gelden ten 
aanzien van de aansprakelijkheid, de mate van invaliditeit met daaraan 
gekoppeld de vaststelling van de schadevergoeding en ten aanzien van de 
toekomstige kosten.           
 Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid wordt gebruik gemaakt van 
het ‘barème de responsabilité’ van het RAP:74 een aantal veel voorkomende 
verkeerssituaties zijn neergelegd in verschillende casusposities die aangeven wie 
aansprakelijk is en in welke mate. Om interpretatieproblemen voor te zijn is 

                                                        
71  Een andere oplossing kan worden gevonden in collectivering van regres, zie Barendrecht 1996, p. 

138. 
72  Le Protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 (aangeduid als Protocole Bergeras); de 

hoofdlijnen van het Protocole Bergeras zijn nader uitgewerkt in het Règlement d’application 
pratique (RAP). 

73  Règlement d’application pratique, p. 18, D 1 Procédure d’escalade; p. 19, D 2 Procédure de 
conciliation. In paragraaf 2.2.3 (Overdragen dossiers binnen het Franse regressysteem) wordt 
eveneens op deze procedure ingegaan. 

74  In de eerste bijlage van de Sommaire, Protocole d’accord du 24 mai 1983 en het Règlement 
d’application pratique, ‘Annexe 1’, worden door middel van beknopte situatieschetsen (korte tekst 
en tekening) per type ongeval een verdeling van de aansprakelijkheid gegeven. De categorieën 
verdelingen die gehanteerd worden zijn: 0 - 1, ½ - ½ en ¼ - ¾. Er worden niet alleen casusposities 
gegeven voor ongevallen tussen motorrijtuigen, maar eveneens voor ongevallen waarbij een 
voetganger of fietser betrokken was.  
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bepaald dat slechts enkele omstandigheden in aanmerking mogen worden 
genomen. Het RAP geeft hiervoor een limitatieve opsomming van 
bewijsmiddelen (met rangorde van bewijskracht). Alle overige omstandigheden 
van het geval spelen geen rol. Het baremastelsel wordt door een speciale 
commissie regelmatig aangepast aan geldende jurisprudentie en wetgeving. 
 Ook de vaststelling van de omvang van de regresvordering (mate van 
invaliditeit en daaraan verbonden schade en de toekomstige kosten) wordt met 
behulp van barema’s bepaald. Zo worden medische kosten berekend naar de 
werkelijke waarde, maar worden de kosten van tijdelijke invaliditeit, hulp van 
derden of overlijden berekend via ‘barèmes de capitalisation’. Hetzelfde geldt 
voor het berekenen van rentes. Ook blijvende invaliditeit wordt aan de hand van 
een barème vastgesteld. 75 
  
2.3.4 Aard en omvang van de besparingen 
 
Uit de literatuur over de Franse institutionalisering van regres komt naar voren 
dat deze methode succesvol geacht kan worden.76 Juridische procedures over de 
uitvoering van het Protocole komen dankzij de verplichte procédure d’escalade 
niet meer voor. Overigens wordt ook van deze laatste procedure slechts 
mondjesmaat gebruik gemaakt. Duidelijk is dus dat op de kosten van juridische 
publieke dienstverlening wordt bespaard. De afhandeling van de 
regresvorderingen is aanzienlijk versneld: van 36 tot 54 maanden in 1983 tot 
ruim 17 maanden in 1989.           
 Omdat de Franse methode ertoe bijdraagt dat regresvorderingen zo 
objectief en rationeel mogelijk worden afgehandeld, zorgt het voor minder 
psychologische belemmeringen en coördinatieproblemen. Bovendien is in het 
systeem minder informatie relevant, zodat ook bij de informatieverwerving 
kosten kunnen worden bespaard. Strategische interactie lijkt bovendien niet 
langer zinvol.             
 Voor Nederland zijn schattingen uit 1996 bekend over de kosten van 
afhandeling van regresvorderingen: deze kunnen op tenminste 30% – dat wil 
zeggen ruim € 68 miljoen – van de totale omvang van de regresvorderingen 
worden gesteld.77 Omdat regresvorderingen waarschijnlijk vaak voorkomen 
kunnen de besparingen op de transactiekosten juist vanwege deze 

                                                        
75  In Annexe 3-1 van de Sommaire is de Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en 

droit commun opgenomen (zie voor dit Barème voorts 2.8.3). 
76  De Haas en Hartlief 1996, p. 104-105; cijfermateriaal over de uitvoeringskosten van regres zijn 

niet beschikbaar. 
77  Barendrecht 1996, p. 137. 
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schaalvoordelen aanzienlijk zijn.78 Een schatting van kosten in een ander 
voorbeeld, namelijk de discussie over eigen schuld bij verkeersongevallen 
(bijvoorbeeld het niet dragen van de veiligheidsgordel), bedraagt € 2.2 miljoen 
tot zelfs € 11.3 miljoen.79 Het gaan werken met een vaste aftrek voor eigen 
schuld biedt eveneens mogelijkheden voor de reductie van transactiekosten.  
 

 Schatting van de aard en omvang van de besparingen in schema’s 
 
De effecten van normering van schuldaansprakelijkheid lijken in het licht van de 
theoretische perspectieven minder groot.  
 
Normering van 
schuldaansprakelijkheid 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  - 
Coordinatieproblemen - 
Kosten van informatieverwerking -         
Marktfalen -/0 
Tabel 8: effecten van normering van schuldaansprakelijkheid aan de hand  
van vier theoretische perspectieven. 
 
Normering van de aansprakelijkheidsvraag (en eigen schuld) zal invloed hebben 
op een aantal psychologische beletselen: door meer duidelijkheid is er 
waarschijnlijk minder ongegrond ‘justice seeking’, minder eenzijdige kijk op de 
zaak en minder ongegrond optimisme. Wanneer de normering aangrijpt bij 
gemakkelijk vast te stellen omstandigheden (rijrichting, voorrangssituatie) zal de 
informatiebehoefte worden verminderd. Voor de letselschadepraktijk moet dat 
effect niet worden overschat, omdat de mate van aansprakelijkheid niet altijd in 
geschil is. Daar lijkt normering van schuldaansprakelijkheidsrecht alleen 
doenlijk voor veel voorkomende situaties als verkeersongevallen.   
 Op terreinen waarop de aansprakelijkheidscriteria niet duidelijk zijn, kan 
een poging de criteria te verhelderen wel tot aanzienlijke vermindering van 
kosten leiden. Te denken valt aan aansprakelijkheid voor toezicht door 
overheidsinstellingen en aansprakelijkheid van de media wegens 
reputatieschending of privacyschending. Effecten op de werking van de markt 
voor rechtshulp en geschiloplossing lijken alleen aanwezig in de gevallen waarin 
de informatieproblemen afnemen. Betere informatie werkt immers ook positief 
op de markt.  

                                                        
78  Barendrecht 1996, p. 142, schat dat in zo’n 16.000 letselschades naar aanleiding van 

verkeersongevallen sprake zal zijn van regresvorderingen. In elke zaak kunnen overigens meerdere 
regresnemers zijn, zodat het werkelijke aantal regresvorderingen mogelijk nog hoger ligt. 

79  Weterings 1999, p. 114. 
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Wanneer normering van schuldaansprakelijkheid wordt beproefd, dan zou het 
voor de hand liggen om in ieder geval voor omvangrijke schades een fijnere 
graad van normering na te streven dan in het Franse regressysteem en in de 
Nederlands regeling van blikschade. Dat maakt normering er echter niet 
eenvoudiger op. Een goede normering zal veel studie van jurisprudentie vergen 
en voor sommige soorten aansprakelijkheid ook intensief nader onderzoek naar 
de wenselijke normen.  
 
De effecten van normering van schuldaansprakelijkheid op de drie trajecten zijn 
niet eenvoudig te schatten. 
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen-
traject 

Schadevast- 
stellings-
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht - - -- 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

-- -- -- 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

-- -- -- 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

- - -- 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

- - - 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

0 - 0 

Tabel 9: effecten van normering van schuldaansprakelijkheid op drie trajecten. 
 
Over de gehele linie genomen kunnen helderder normen bijdragen tot meer 
transparantie en kunnen discussies over aansprakelijkheid en schadeomvang 
worden beperkt en beter gestroomlijnd, wanneer bijvoorbeeld met vaste 
percentages kan worden gewerkt. In alle drie de trajecten zal normering (enige) 
effecten hebben.            
 Bezien vanuit de verschillende soorten kosten, dan kunnen de kosten van 
rechtshulp en rechterlijke macht afnemen, doordat bijvoorbeeld minder 
informatie noodzakelijk is bij eenvoudig vast te stellen omstandigheden of met 
vaste schuldverdelingspercentages gewerkt kan worden. De lasten van het 
inschakelen van deskundigen of getuigen zullen eveneens om dezelfde redenen 
kunnen verminderen.  
 Door de vereenvoudigde vaststelling van omstandigheden of door 
hantering van vastliggende verdelingspercentages kunnen claims sneller 
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afgehandeld worden. Hierdoor zullen de kosten van tijdbesteding afnemen, 
hetgeen eveneens gunstig werkt ten opzicht van de kosten van onzekerheid. 
Zowel slachtoffer als veroorzaker weten beter waar zij aan toe zijn en wat zij 
kunnen verwachten als het gaat om aansprakelijkheid, eigen schuld en 
schadeomvang. Hierdoor zullen de emotionele lasten verminderen.   
 De kosten van systeem- en uitvoeringsbewaking zullen waarschijnlijk 
gelijk blijven, met uitzondering van het deskundigentraject, waar een besparing 
te verwachten is vanwege de afgenomen noodzaak om deskundigen te 
raadplegen.   
 
2.3.5  Neveneffecten 
 

 Neveneffecten op preventie 
 
Normering van schuldaansprakelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van vaste 
casusposities voor het vaststellen van de aansprakelijkheid of een vaste aftrek 
voor eigen schuld, zou mogelijk een negatief effect80 kunnen hebben op de 
preventiedoelstelling van het aansprakelijkheidsrecht. De relatie met het 
concrete geval wordt immers losgelaten waardoor er niet langer sprake is van 
een zuivere kostenallocatie en de (individuele) prikkel tot zorgvuldig gedrag 
mogelijk in het gedrang komt. Er is echter te weinig bekend om hierover een 
stellige uitspraak te kunnen doen        
   

 Neveneffecten op compensatie 
 
De vereenvoudigde afdoening van regresvorderingen leidt mogelijk tot een 
toename van vorderingen van regresnemers. De kosten van een vordering zullen 
voor hen immers door de vereenvoudiging afnemen. Dit probleem kan evenwel 
worden ondervangen. In Duitsland wordt bijvoorbeeld een lagere vergoeding 
toegekend bij regresvorderingen onder een bepaalde monetaire grens.81  

Per individueel regresgeval ontstaat mogelijk een nadeel doordat de 
schadevergoeding niet langer aan de hand van de concrete omstandigheden per 
wordt berekend, maar door middel van barèma’s. 

 
2.3.6  Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
Normering van schuldaansprakelijkheid is in het Nederlandse rechtsbestel 
weliswaar niet geheel onbekend, maar lijkt nog onvoldoende systematisch te 
worden toegepast. In veel voorkomende ongevallen (met name 

                                                        
80  O.a. Kaplow & Shavell 2002, p. 248 e.v.  
81  Barendrecht 1996, p. 151. 
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verkeersongevallen) zou het werken met vaste percentages of aftrek voor 
aansprakelijkheid (casusposities), voor eigen schuld (valhelm, gordel, naast het 
zebrapad oversteken) en voor het vaststellen van de omvang van de geleden 
schade (zie hierna paragraaf 2.8 over materiële normering van 
schadevergoeding) goed in te passen zijn in de Nederlandse juridische en 
institutionele infrastructuur. De verwachting is dat normering van 
schuldaansprakelijkheid geen onnodig grote investeringen in tijd, kosten en 
moeite opleveren.82 Wel zullen de percentages voor de vaste aftrek per type 
eigen schuld moeten worden opgesteld en zal moeten worden bepaald welke 
gevallen geschikt zijn voor de toepassing van de vaste aftrek. Vanwege de 
aanwezigheid van buitenlandse voorbeelden hoeft dit echter geen ingewikkelde 
materie te zijn. 
 Met betrekking tot regresvorderingen geldt hetzelfde als hierboven: het is 
in de Nederlandse wetgeving en binnen de verzekeringsbranche geen onbekend 
fenomeen en wordt in de praktijk ook al toegepast, zodat het institutionaliseren 
van regresvorderingen geschikt te maken is voor de Nederlandse context. 
 
2.3.7  Samenvatting 
 
Normering van schuldaansprakelijkheid kan ertoe bijdragen dat de 
transactiekosten die specifiek ontstaan door ‘open’ aansprakelijkheidsregels 
worden vermeden of beperkt. De normering zou met name geschikt zijn in veel 
voorkomende gevallen; in de praktijk praten we dan vooral over 
verkeersongevallen en over situaties die gemakkelijk zijn vast te stellen.  
 Normering kan op verschillende manieren vorm krijgen: aan de hand van 
het Franse voorbeeld hebben we kunnen zien hoe baremastelsels, vaste 
casusposities met beperkte mogelijkheden tot informatie-uitwisseling en een op 
maat gemaakte geschilbeslechtingsprocedure de afhandeling van 
regresvorderingen vereenvoudigden en versnelden. Alhoewel geen cijfers 
bekend zijn, kan worden aangenomen dat dergelijke maatregelen een positief 
effect op de reductie van deze transactiekosten hebben. Het hanteren van een 
vaste aftrek voor eigen schuld kan eveneens van positieve invloed zijn op het 
(preprocessuele en gerechtelijke) schadeafwikkelingsproces.  
 Normering van schuldaansprakelijkheid lijkt daarnaast gemakkelijk 
geschikt te maken voor het Nederlandse aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht. Normering is immers geen onbekende methode in 
Nederland, het ontbreekt echter aan een systematische opstelling en toepassing.  
 

                                                        
82  Zie ook Weterings 1999, p. 114, die een dergelijke aanbeveling doet met het oog op een mogelijke 

reductie van transactiekosten bij verkeersongevallen waarin eigen schuld een rol speelt.  
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2.4 Risicoaansprakelijkheid 
 
2.4.1  Inleiding 
 
Kenmerkend voor schuldaansprakelijkheid is dat de causaliteit en de 
aansprakelijkheidsvraag beantwoord moeten worden. Dat leidt veelal tot de 
nodige discussies en langdurige onderhandelingen. In een procedure blijkt het 
bewijs achteraf veelal lastig rond te krijgen, partijen zetten alle zeilen bij en 
getuigen moeten worden gehoord. Risicoaansprakelijkheid kent dit veel minder. 
Slechts in extreme gevallen is er geen aansprakelijkheid. Dus de discussie over 
aansprakelijkheid en causaliteit vindt veel minder plaats.  
In bepaalde ongevalssituaties wordt (schuld)aansprakelijkheid vrijwel altijd 
aangenomen. Met name in die gevallen lijkt voordeel te behalen met het 
aannemen van risicoaansprakelijkheid. Verder is het zo dat als er geen sprake is 
van onzorgvuldig gedrag maar er toch schade ontstaat schuldaansprakelijkheid 
geen uitkomst biedt. Productaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid zijn 
hier voorbeelden van. Ook dan lijkt risicoaansprakelijkheid voordelen te bieden. 
 
2.4.2 Beschrijving van risicoaansprakelijkheid op hoofdlijnen 
 
Risicoaansprakelijkheid komt voor in verschillende varianten. Bij de meest 
strikte soort acht men de veroorzaker aansprakelijk voor alle bij de ontstane 
schade. Vaak komen ook varianten op deze strikte vorm voor: risico met 
absoluut eigen schuld verweer, of gradueel eigen schuld verweer. 
Risicoaansprakelijkheid komt voor al of niet in combinatie met verzekering. 
Vaak wordt gewerkt met een verplichte verzekering. Dat is een instrument 
waarbij een individu een bepaalde activiteit alleen mag uitoefenen, wanneer de 
aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van de uitoefening van de 
betreffende activiteit, door een verzekering is gedekt.83 Risicoaansprakelijkheid 
in combinatie met een verplichte verzekering wordt vooral toegepast in situaties 
waar veroorzakers zelf onvoldoende informatie hebben omtrent te verwachten 
risico’s; de houding van personen is dan ook onvoldoende afgestemd op de kans 
dat die risico’s zich verwezenlijken. Men zal zich dan niet of onvoldoende 
verzekeren.84 Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor in het verkeer. 
 
2.4.3  Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken 
 

 Le Loi Spinetta, 1978  

                                                        
83  Faure en Van den Berg 1990, p. 24. 
84  Zie ook Van Dam 2001, p. 242. 
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In de Franse bouwpraktijk bestaat er een risicoaansprakelijkheid voor 
aannemers, architecten, en voor een belangrijk deel ook voor leveranciers van 
onderdelen. Aansprakelijkheid mag niet volledig uitgesloten worden tenzij er 
wordt aangetoond dat het gaat om een van buiten komende oorzaak, een ‘force 
majeure’, als kan worden aangetoond dat er geen enkel causaal verband bestaat 
met de werkzaamheden van de aannemer of als er sprake is van eigen schuld.85  
Die uitgebreide aansprakelijkheid is gekoppeld aan een bij wet verplichte 
verzekering. In 1978 is het systeem van verplichte verzekeringen ingevoerd 
aangezien een groot aantal aannemers niet verzekerd was en slachtoffers met 
lege handen bleven staan. Verzekeringen in de bouw maken momenteel 1% van 
het totaal aan verzekeringen uit wat neerkomt op 1.3614 miljoen francs in 
1992.86 

Kort geleden heeft een evaluatie plaatsgevonden. De doelstellingen die 
gesteld waren zijn bereikt: het aantal geschillen tussen aannemers en 
opdrachtgevers is afgenomen, de afhandeltijd is verlaagd en de 
verzekeringsdekking is toegenomen. Verzekeraars zijn minder enthousiast. Zij 
waarschuwen voor stijgende premies en ervaren de regeling als complex. 87 
 

 Le Loi Badinter 
 
Doel van deze wet was de verbetering van de situatie van verkeersslachtoffers. 
Men heeft daartoe een bijna automatische schadeloosstelling van 
ongemotoriseerde verkeersslachtoffers tot stand gebracht.88 Schadeloosstelling 
van meer slachtoffers was ook een van de belangrijkste doelen van de wet. De 
situatie in Frankrijk was namelijk zodanig dat 30% van de slachtoffers zonder 
schadevergoeding bleven en lang op hun vergoeding moesten wachten: de 
afwikkelingstijd van letselschadeclaims was gemiddeld 3 jaar als de rechter erbij 
betrokken was.  

De Loi Badinter bestaat uit twee delen. Het ene deel betreft de 
causaliteitsvraag; het andere deel omvat maatregelen die het 
schadeafwikkelingsproces versnellen (reeds behandeld in 2.1.3). Er rust 
risicoaansprakelijkheid op bestuurders van een gemotoriseerd voertuig, ofwel 
zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Beroep op overmacht is uitgesloten en het 
eigen schuldverweer is maar zeer beperkt in te roepen daar waar het gaat om 
ongemotoriseerde verkeersslachtoffers. Het moet dan gaan om opzet of om een 
grove fout van de zijde van het slachtoffer. De Franse Cour de Cassation heeft 
                                                        
85   Bernard Auby en Perinet-Marquet 1995, p. 619-620. 
86  Bernard Auby en Perinet-Marquet 1995, p. 657. 
87  Verslag congres L’assurance construction a l’eurpreuve du temps: la loi sinetta 25 ans apres, 

SMADP. 
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dat laatste echter zeer beperkt uitgelegd zodat het zelden van toepassing is.89 Bij 
ongevallen met andere gemotoriseerde voertuigen is wel beroep op eigen schuld 
mogelijk. Zowel zaak- als letselschade valt onder de wettelijke regeling. Ten 
aanzien van zaakschade is in alle gevallen het eigen schuld verweer in te 
roepen.90 

Ervaringen met de wet zijn positief. Het aantal verkeersslachtoffers dat 
schadevergoeding krijgt, is toegenomen. De premies voor WA-verzekering zijn 
daarbij slechts beperkt gestegen in verhouding tot de kosten van 
levensonderhoud. 91 Wel geldt er vaak een hoog eigen risico in Frankrijk. Verder 
is het aantal gerechtelijke procedures gedaald en het schikkingspercentage 
gestegen van 75% naar 92%.92 Minder kleine zaken komen bij de rechter terecht. 
Het gestegen aantal schikkingen komt deels door de risicoaansprakelijkheid en 
deels door de procedurele regels die bij de Loi Badinter zijn ingevoerd. 
Discussies over aansprakelijkheid zijn enorm afgenomen. Uit interviews, 
gehouden door Tzankova en Weterings, blijkt dat voor verzekeraars de 
afwikkelingskosten zijn toegenomen, terwijl de onderhandelingskosten per geval 
zijn gedaald.93 

 
 Le Loi 4 Mars 2002, article  L1142 

 
In Frankrijk is er de laatste jaren veel discussie geweest over 
schadevergoedingen in medische zaken. Enkele schandalen, waaronder de 
bloedtransfusie met HIV besmet bloed waren daarvoor de aanleiding. 
Slachtoffers bleven óf met schade zitten óf waren veroordeeld tot ellenlange 
procedures. Bij wet werd uiteindelijk in maart 2002 afgestapt van een systeem 
van (enkel) schuldaansprakelijkheid op het gebied van medische 
aansprakelijkheid. Onder de nieuwe wetgeving vallen alle ziekenhuizen, medici, 
maar ook producenten of andere verkopers van medische producten. Er werd 
een beperkte risicoaansprakelijkheid ingevoerd. Risicoaansprakelijkheid voor 
ziekenhuizen en zorginstellingen wordt aangenomen voor schade veroorzaakt 
door infecties opgelopen binnen die instellingen, tenzij wordt aangetoond dat er 
een van buitenkomende oorzaak is, een ‘force majeure’.94 In alle andere gevallen 

                                                                                                                                  
88   Tzankova en Weterings 2003, p. 36. 
89  Tunc 1998, p. 219. 
90  Van Dam 1999, p. 42-45. 
91  Tunc 1998, p. 226 en Van Dam 2001, p. 40-41. 
92  Van Dam 1999, p. 40, Viney & Jourdain 2001, Lambert-Faivre 2000, p. 636. 
93  De interviews werden afgenomen in het kader van het destijds lopende onderzoek naar de 

preprocessuele afhandeling van personenschadeclaims in enkele Europese landen. Zie voor de 
onderzoeksresultaten Tzankova en Weterings 2003. 

94  Loi 4 mars 2002, article L 1142, http://www.legifrance.com, Memeteau 2001, p. 356. 
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geldt er een schuldaansprakelijkheid. In de praktijk lopen 5-7% van de patiënten 
in deze instellingen dergelijk letsel op.95 Voor degenen die een medisch beroep 
uitoefenen geldt in alle gevallen schuldaansprakelijkheid.   
 Daarnaast zijn beroepsbeoefenaars verplicht zich te verzekeren (artikel 
L1142-2). In die verzekering mogen onder bepaalde voorwaarden overigens wel 
plafonds worden opgenomen. Vrijstelling van de verzekeringsverplichting kan 
men verkrijgen als men kan aantonen voldoende financiële middelen te hebben 
om een slachtoffer volledig te vergoeden. Werknemers in dienst van een 
ziekenhuis vallen binnen de verzekering voor werkzaamheden die binnen hun 
functie vallen. 

Naast de risicoaansprakelijkheid is een soort fonds ingericht met daaraan 
gekoppeld een procedure ten behoeve van het slachtoffer. Als een slachtoffer 
namelijk geen vergoeding kan krijgen op basis van de bedoelde 
risicoaansprakelijkheid maar toch schade leidt, dan kan hij een beroep doen op 
een van overheidswege ingesteld fonds (solidarité nationale). Er moet daarvoor 
wel sprake zijn van een bepaald schadeniveau (er zijn richtlijnen waaraan het 
letsel moet voldoen). Het moet bijvoorbeeld gaan om een in het individuele 
geval abnormale reactie op de behandeling, om een voldoende ernstig letsel 
waarbij lichaamsfuncties tijdelijk of permanent verloren gaan en dat invloed 
heeft op het privé- of werkende leven en er moet sprake zijn van causaliteit. (L 
1142-1, II). Een ‘commission regional’ beoordeelt of een slachtoffer voor 
vergoeding in aanmerking komt (L 1142-5). 

Er is dus sprake van een soort duaal stelsel waar een fonds en 
aansprakelijkheid naast elkaar bestaan.96 Een en ander is sterk gericht op de 
bescherming van het slachtoffer. Wil men in aanmerking komen voor 
vergoeding door het fonds, dan moet het overigens wel gaan om ernstige 
letsels.97 
 
2.4.4 Aard en omvang van de besparingen 
 
Bij het bepalen van de omvang van de besparingen kunnen de volgende factoren 
van invloed zijn. 

- De rechter moet bij schuldaansprakelijkheid onderzoeken in hoeverre 
de uitgeoefende zorg overeenkomt met zorgvuldigheidsnorm 
(informatiekosten). Met het invoeren van zuivere 
risicoaansprakelijkheid vervallen die kosten. Het invoeren van een 

                                                        
95  Gegevens van de website van het Franse ministerie van volksgezondheid, 

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nosoco/nosoco.html. 
96  Zie Jourdain 2002, p. 86. 
97  Het niveau van permanent letsel moet 25% zijn volgens een puntentelling voor medisch letsel.  
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risicoaansprakelijkheidvariant waarin ruimte voor een eigen schuld 
verweer is opgenomen, vereist echter weer onderzoek naar de 
zorgvuldigheid van het slachtoffer. (Deel van) de schulddiscussie 
wordt in het laatste geval weer binnen gehaald. Het is dus de vraag of 
niet-absolute risicoaansprakelijkheid kostenbesparing meebrengt. Die 
vraag lijkt erg samen te hangen met hoogte van de ‘eigen schuld-
drempel’. Bij de Franse Loi Badinter is die drempel bijvoorbeeld erg 
hoog, er moet sprake zijn van opzet of een grove fout bij het 
ongemotoriseerde slachtoffer. Daar zullen de kosten ten opzichte van 
een systeem met schuldaansprakelijkheid per saldo 
hoogstwaarschijnlijk lager uitpakken. Strikte risicoaansprakelijkheid 
lijkt overigens het meest passend in de gevallen waar de dader het 
ongeval kan voorkomen of veroorzaken. Er valt daarvoor te denken 
aan ongevallen met producten. De mogelijkheden van invloed van de 
maker op het veiligheidsniveau is veel groter dan dat van het 
slachtoffer.98 

- De kosten van gerechtelijke procedures kunnen toenemen omdat er 
mogelijk meer geprocedeerd zal worden. Dus de hoeveelheid zaken 
neemt mogelijk toe, maar de duur van een individuele zaak is 
daarentegen waarschijnlijk weer korter.  

- De combinatie van verzekering en absoluut eigen schuld verweer kan 
als effect hebben dat een slachtoffer eerder zijn eigen verzekeraar 
benadert dan die van veroorzaker. Hier zijn echter ook kosten aan 
verbonden. 

- In de Verenigde Staten is de Tort Policy Working Group in 1986 met 
een rapport uitgekomen naar aanleiding van de ‘insurance crisis’ 
veroorzaakt door de grote hoeveelheid uitspraken waarin enorme 
schadeclaims werden toegekend. Zij noemt de toename van het aantal 
risicoaansprakelijkheden als verklaring voor het feit dat de kosten van 
het aansprakelijkheidsverzekering zo sterk toenamen. Dat leidde tot 
onverzekerbaarheid, aldus de Working Group.99  

 
 
 
 
 
                                                        
98  Zie ook Faure en Hartlief 2002, p. 21 die het voorbeeld van arbeidsongevallen noemen.  
99  Zie het ‘Report of the Tort Policy Working Group on the Causes, Extent and Policy Implication of 

the Current Crisis in Insurance Availablity and Affordability’, Februari 1986. Zie ook Schirmeister 
1996, p. 492-496. 
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 Schatting van de aard en omvang van de besparingen in schema’s 
 

Risicoaansprakelijkheid 
 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  - 
Coordinatieproblemen 0/- 
Kosten van informatieverwerking --         
Marktfalen 0 
Tabel 10: effecten van risicoaansprakelijkheid aan de hand van vier theoretische  
perspectieven. 
 
Risicoaansprakelijkheid zal invloed hebben op een aantal psychologische 
beletselen. Het effect op de informatiebehoefte zal groter zijn, omdat bij de 
beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag veel minder feiten hoeven te 
worden vastgesteld. Effecten op de werking van de markt lijken weer niet 
aanwezig.    

Bij overweging van risicoaansprakelijkheid is het belangrijk dat eventuele 
verweren niet toch weer een grote informatiebehoefte creëren. Mag de 
aansprakelijk gestelde bijvoorbeeld heel in het algemeen het ontbreken van 
schuld bewijzen, dat geen voorzorgsmaatregelen behoorden te worden genomen, 
of staat een eigen schuld verweer open? Dan bestaat de kans dat toch weer een 
omvangrijke discussie over de mate van zorgvuldigheid plaatsvindt.   
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De effecten van risicoaansprakelijkheid op de drie trajecten worden als volgt 
ingeschat. 
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen-
traject 

Schadevast- 
stellings-
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht -- -- 0/- 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

-- -- 0/- 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

-- -- 0/- 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

-- - - 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

- - - 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

0 0 0 

Tabel 11: effecten van risicoaansprakelijkheid op drie trajecten. 
 
Afhankelijk van hoe de risicoaansprakelijkheid is vormgegeven (mogelijke rol 
eigen schuld verweer) valt te verwachten dat de meeste effecten optreden in de 
eerste twee trajecten. In het schadevaststellingstraject zijn de minste effecten te 
verwachten.            
 Wanneer we specifieker naar de soorten kosten kijken, dan kan bij 
risicoaansprakelijkheid verwacht worden dat de kosten van rechtshulp kunnen 
afnemen, omdat de aansprakelijkheidsvraag in vergelijking tot 
schuldaansprakelijkheid makkelijker te beantwoorden zal zijn en er bovendien 
een minder grote informatiebehoefte zal zijn. Een en ander hangt overigens wel 
samen met de mate waarin het eigen schuld-verweer (nog) een rol speelt. Omdat 
risicoaansprakelijkheid waarschijnlijk wel meer juridische procedures genereert, 
kunnen de kosten van de rechterlijke macht mogelijk toenemen. Deze 
kostenverhoging kan echter door de tijdbesparing per individuele procedure 
weer worden ondervangen. 
 Op kosten van ingeschakelde derden zal eveneens bespaard kunnen 
worden, vanwege de afgenomen informatiebehoefte. Ook de kosten van 
onzekerheid en – in wat mindere mate – van emotionele lasten kunnen afnemen: 
de bestede tijd zal over de gehele linie verminderen en ook zullen de discussies 
over het al dan niet aanwezig zijn van aansprakelijkheid beperkt zijn. Zo kan 
risicoaansprakelijkheid in bepaalde gevallen een gunstig effect hebben op de 
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relatie tussen veroorzaker en slachtoffer (bijvoorbeeld werkgever – werknemer), 
waardoor de relatie na het ongeval minder belast zal worden.  
 Op kosten van systeem- en uitvoeringsbewaking verwachten wij van 
risicoaansprakelijkheid geen effecten. 
  
2.4.5  Neveneffecten 
 

 Neveneffecten op preventie 
 
Bij preventie speelt een rol of het gaat om een eenzijdig ongeval of tweezijdig, 
of het om een oud, jong of volwassen persoon gaat en wat de mate van 
solvabiliteit van de veroorzaker is. De ongevalsveroorzaker is bij strikte 
risicoaansprakelijkheid altijd aansprakelijk, wat een optimale prikkel tot 
voorzorg bij hem mee zou brengen. Hij neemt een hoog niveau van voorzorg in 
acht om een ongeval en daarmee aansprakelijkheid te voorkomen.  

Aan de kant van het slachtoffer zal de preventieve prikkel afnemen bij 
invoering van strikte risicoaansprakelijkheid. Er is dus een verschil tussen 
situaties waarin de veroorzaker bepalend is voor het al of niet voorvallen van 
een ongeval. In het eerste geval werkt de preventieprikkel optimaal bij 
risicoaansprakelijkheid. In het geval waarin een slachtoffer ook in een 
belangrijke mate invloed heeft op het al of niet voorvallen van het ongeluk ligt 
dat anders. Dan kan namelijk de preventie van de veroorzaker worden te niet 
gedaan door roekeloosheid als gevolg van het afwezig zijn van een prikkel tot 
voorzorg bij het slachtoffer. Die prikkel kan terug worden gebracht in gevallen 
waarin er sprake is van een tweezijdige bijdrage, door een 
risicoaansprakelijkheidsvariant te nemen met een bepaald eigen schuldverweer. 
Die leidt tot betere zorgprikkels van de kant van het slachtoffer.  

Een (verplichte) verzekering heeft ook invloed op prikkels tot preventie. 
Een volledige verzekering kan leiden tot meer roekeloos gedrag. 
Premiedifferentiatie zal nodig zijn of andere maatregelen als gedeeltelijke 
verzekering, vervalbedingen of premieaanpassingen. Dat houdt een prikkel op 
het slachtoffer (moral hazard). WA-verzekering is een voorbeeld van een 
verzekering waar prikkels van uitgaan, met no-claim kortingen en 
leeftijdsafhankelijke premies. 

Adverse selection speelt ook mee. Iedereen heeft een andere kans op het 
veroorzaken van een ongeval. Bij brandverzekeringen zal er sprake zijn van min 
of meer individueel differentiëren. De mate van ervarenheid, beroep, woonplaats 
etc., en het eigen risico zijn van invloed op de kans op het veroorzaken van 
schade. Bepalend is de houding van (potentieel) veroorzaker en (potentieel) 
slachtoffer ten aanzien van risico. Dit zal per persoon verschillen. 
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Preventieve effecten in eenzijdige ongevallen zijn optimaal. In tweezijdige 
ongevallen hangt het er van af of er voldoende prikkels werken tot 
voorzichtigheid op het slachtoffer.100 Geen enkele aansprakelijkheidsregel is hier 
optimaal, aldus Van den Bergh. 

Uit Amerikaans empirisch onderzoek blijkt niet dat preventie ervoor zorgt 
dat er minder slachtoffers vallen. In een voorbeeld uit de wijnindustrie bleek dat 
na de invoering van risicoaansprakelijkheid de werknemers minder zorgvuldig 
te werk gingen waardoor het aantal ongevallen steeg, ondanks 
veiligheidsmaatregelen van de werkgever. 101 
 

 Neveneffecten op compensatie 
 
De volgende factoren bepalen de effecten van risicoaansprakelijkheid op 
compensatie: 

- Is er een combinatie met een (verplichte) verzekering?; 
- Het al dan niet hanteren van plafonds: als er geen plafonds zijn is de 

kans van slachtoffers op compensatie groter, met name als er een 
combinatie is met een verplichte verzekering; 

- Een slachtoffer krijgt ook (volledige) compensatie als er voldoende 
zorg in acht is genomen, dit in tegenstelling tot 
schuldaansprakelijkheid.   

 
We moeten constateren dat het lastig is om te overzien wat de effecten kunnen 
zijn. In theorie zijn allerlei mogelijke incentives in te bouwen door middel van 
verzekeringen. Met name de combinatie van verzekeringen brengen hoge kosten 
mee voor de maatschappij, vooral daar waar grote of veel schades worden 
geleden. 
 

 Overige neveneffecten 
 
Er ontstaat bij risicoaansprakelijkheid minder discussie, en dus ook minder 
schade aan de verhouding tussen personen. Discussies vinden plaats op het 
niveau van de verzekeraars, waar men met grote hoeveelheden eenvoudiger 
regres kan nemen (institutionalisering, collectivering, normering).  

Er vindt voorts afstemming plaats tussen het activiteitenniveau en de mate 
van zorg door de veroorzaker in situaties waar hij alleen aan het ongeval 
bijdraagt. Dat kan leiden tot een veiliger maatschappij. 

                                                        
100  Van den Bergh 2001, p. 117-118. 
101  Fishback 1987 en Faure en Hartlief 2002, p. 22. 
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Te lage voorzorgsmaatregelen door de aanwezigheid van een verzekering en een 
verkeerde inschatting van risico’s kunnen echter in de praktijk ongewenste 
neveneffecten hebben op het gedrag van slachtoffers en/of veroorzakers en 
problemen voor de verzekerbaarheid van een en ander meebrengen. Durven 
artsen nog te opereren? Durven mensen nog wel auto te rijden? Worden 
risicovolle dingen nog wel uitgevoerd?   

Er is sprake van een spreiding van risico’s. Risicoaansprakelijkheid kan zo 
de secundaire ongevalskosten omlaag brengen. Dat is het geval als de ‘rijke’ 
veroorzakers de risico-averse ‘arme’ slachtoffers compenseren (‘deep pocket’ 
argument). 

Gevaarlijke activiteiten kunnen via risicoaansprakelijkheid worden 
ontmoedigd, een mogelijkheid die men veel minder heeft bij 
schuldaansprakelijkheid. Bij efficiënte zorg ontsnapt men daarbij immers aan 
aansprakelijkheid.102 

Deskundige partijen worden gemotiveerd zelf een goede afweging te 
maken, voldoende veiligheid in acht te nemen. Degenen die niet deskundig zijn, 
worden geprikkeld zich te verzekeren.  

In unilaterale gevallen verdient risicoaansprakelijkheid rechtseconomisch 
bezien, de voorkeur. De partij die de ongevalkans kan beïnvloeden is de partij 
die voor de kosten opdraait. Er is een optimale prikkelwerking. De effecten op 
verzekerbaarheid zullen per schade moeten worden bekeken, zowel voor first-
party als voor third-party verzekeringen. 
Bepaalde vormen van risicoaansprakelijk zouden kunnen leiden tot minder 
procedures en daarmee tot minder jurisprudentie, waardoor er mogelijk een rem 
op de rechtsontwikkeling ontstaat. 
 
2.4.6 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
Risicoaansprakelijkheid zou kunnen worden toegepast in die situaties waarin 
vrijwel altijd aansprakelijkheid wordt aangenomen. Dan zijn er immers geen, 
althans weinig herverdelingseffecten.        
 Met name op terreinen met verkeers- en veiligheidsnormen lijkt het goed 
inpasbaar. Bovendien is het zo dat schuldaansprakelijkheid en niet absolute 
risicoaansprakelijkheid (met schuldelementen) feitelijk vaak tot dezelfde 
uitkomsten leiden. Het voordeel van het invoeren van risicoaansprakelijkheid in 
die gevallen kan leiden tot hetzelfde resultaat als onder een regime van 
schuldaansprakelijkheid, maar de procedures kunnen mogelijk worden verkort 

                                                        
102  Zie Van den Bergh 2001, p. 122. 
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of zelfs worden voorkomen omdat ze eenvoudiger kunnen worden 
afgehandeld.103 

Als criterium dat aangeeft wanneer men risicoaansprakelijkheid zou 
moeten aannemen, zou gebruikt kunnen worden de omschrijving die Faure en 
Hartlief geven: namelijk indien de veroorzaker beter in staat is dan de rechter te 
beoordelen wat het optimale niveau van veiligheid is, dan zal 
risicoaansprakelijkheid de voorkeur genieten boven schuldaansprakelijkheid. 
Het type schadeveroorzaker is daarvoor in de praktijk bepalend. Grote 
ondernemingen zullen bijvoorbeeld over meer en betere informatie beschikken 
dan de rechter om risico’s in te schatten. Dat zal anders liggen bij kleine 
ondernemingen of de gemiddelde automobilist.104 

Productaansprakelijkheidskwesties – zo blijkt uit onderzoek – komen 
relatief vaak voor, evenals aansprakelijkheid voor zaken en dieren. 
Risicoaansprakelijkheid kan in die gevallen tot een snellere afwikkeling leiden, 
wat een flinke kostenbesparing kan impliceren.105 De aanzuigende werking bij 
het invoeren van risicoaansprakelijkheid legt het per saldo af bij de winst die 
men boekt omdat de causaliteitsvraag niet meer uitgezocht hoeft te worden, 
aldus Van den Bergh.106 
 
2.4.7 Samenvatting 
 
Risicoaansprakelijkheid lijkt in theorie veel voordelen te bieden. Problematisch 
is dat in de praktijk allerlei factoren van invloed zijn die tot gevolg kunnen 
hebben dat prikkels op mensen niet werken, dat onverzekerbaarheid optreedt of 
mensen ongewenst (roekeloos) gedrag gaan vertonen. Door middel van 
verzekeringen en het aannemen van het eigen schuldverweer kan een en ander 
beter in de hand worden gehouden. 

Risicoaansprakelijkheid kan uit oogpunt van transactiekosten goed worden 
gezien als een vergaand genormeerde schuldaansprakelijkheid. In de verweren 
die tegen risicoaansprakelijkheid kunnen worden gevoerd, zitten ook vaak 
elementen die aan schuldaansprakelijkheid doen denken. 
 
 
 
 
 

                                                        
103  Zie hierover Van Dam 2000, p. 287 e.v. 
104  Faure en Hartlief 2002, p. 19-20. 
105  Eshuis 2003, p. 38. 
106  Van den Bergh 2001.  
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2.5 Alternatieve vergoedingssystemen: first-party en no-fault verzekeringen  
 
2.5.1 Inleiding 
 
First-party verzekeringen en no-fault verzekeringen kunnen worden aangemerkt 
als alternatieve vergoedingssystemen voor de aansprakelijkheidsverzekering. 
Kenmerkend van beide alternatieve compensatiemechanismen is dat het 
aansprakelijkheidsrecht geheel – of minstens voor een deel – wordt uitgesloten. 
Deze uitsluiting heeft met name gevolgen voor de transactiekosten die betrokken 
zijn in het aansprakelijkheidstraject, doordat (eigen) schuld geen rol speelt. 

Alhoewel er tussen no-fault en risicoaansprakelijkheid overeenkomsten 
kunnen zijn – de betekenis van schuld is bijvoorbeeld bij beide niet of minder 
van belang – beschouwen we risicoaansprakelijkheid hier als een regel van 
aansprakelijkheid en niet als een alternatief compensatiemechanisme. 
Risicoaansprakelijkheid kwam hiervoor (2.4) al aan de orde en zal hier niet 
verder worden behandeld. 
 
2.5.2  Beschrijving van de alternatieve vergoedingssystemen op hoofdlijnen 
  
First-party verzekeringen – ook wel directe schadeverzekeringen genoemd – 
vergoeden de schade ten gevolge van een schadeveroorzakende gebeurtenis 
rechtstreeks aan het slachtoffer (tevens verzekerde van de uitkerende 
verzekeraar), dit in tegenstelling tot de (in Nederland bekende) third-party 
verzekering, waarbij het slachtoffer voor compensatie bij de verzekeraar van de 
schadeveroorzaker moet aankloppen. De directe relatie tussen 
slachtoffer/verzekerde en verzekeraar bij deze vorm van verzekering komt 
echter niet alleen tot uiting in de rechtstreekse schade-uitkering. Ook aan de 
‘input’-zijde is sprake van een directe relatie, namelijk het rechtstreeks heffen 
cq. betalen van de verzekeringspremie. Omdat de verzekeraar het potentiële 
slachtoffer als zijn verzekerde kent, zal hij tot optimale premiedifferentiatie en 
vermogensbeheer in staat zijn. Dit wordt door verzekeraars als een van de grote 
voordelen van first-party verzekeringen gezien.  

No-fault verzekeringen kunnen worden gekenmerkt door het feit dat de 
schadeveroorzaker (geheel of gedeeltelijk) wordt vrijgesteld van 
aansprakelijkheid voor de schade van het slachtoffer, in ruil voor 
premiebetaling.107 De schuldvraag van de veroorzaker speelt bij no-fault dus 
geen enkele rol (dit geldt overigens ook voor de eventuele eigen schuld van het 
slachtoffer). No-fault verzekeringen zijn er in verschillende vormen, afhankelijk 
van de mate waarin het aansprakelijkheidsrecht nog in werking is. In de meest 
                                                        
107  Zie Van Dam 2001, p. 262-263. 
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zuivere vorm – zie hierna het Nieuw Zeelandse voorbeeld – is het 
aansprakelijkheidsrecht helemaal afgeschaft. De schadeveroorzaker is daar 
uitsluitend via zijn no-fault verzekering financieel verantwoordelijk en is 
vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de schade van het slachtoffer. In zo’n 
systeem zal de compensatie van slachtoffers over het algemeen via een 
compensatiefonds lopen. In de tweede, minder vergaande no-fault vorm blijft 
een claim via het aansprakelijkheidsrecht in bepaalde gevallen wel mogelijk, 
namelijk voor claims waarvan de omvang van het schadebedrag boven de 
vastgestelde schadedrempel (‘threshold’) uitkomt. In de laatste vorm, ‘add-on’, 
blijft het aansprakelijkheidsrecht eveneens gehandhaafd en bestaat de no-fault 
uit een verplichte first-party verzekeringsdekking. De overheid bepaalt 
doorgaans de omvang van de dekking. Het slachtoffer heeft hier een keuze 
tussen het instellen van een aansprakelijkheidsvordering of het afhandelen van 
zijn schade via de verzekering.   

In een aantal landen zijn voorbeelden van beide vergoedingssystemen te 
vinden. In een groot aantal staten in de VS functioneert een of andere vorm van 
no-fault bij verkeersongevallen. Het bereik van de no-fault verzekering in 
Nieuw Zeeland is nog ruimer, doordat alle personenschades door de verzekering 
gedekt worden. De Zweedse verkeersverzekering is een first-party verzekering, 
die overigens ten aanzien van personenschade tevens elementen van no-fault 
heeft. Verder kent Zweden een no-fault verzekering bij personenschade ten 
gevolge van medische kunstfouten. 
 First-party verzekeringen en no-fault verzekeringen zijn niet altijd te 
onderscheiden. In een aantal gevallen is de first-party verzekering tevens een no-
faultsysteem. Dit is echter niet altijd het geval: zo laat het Nieuw Zeelandse 
voorbeeld een aantal tussenvormen zien: van no-fault third-party tot en met de 
vorm die kenmerken van een sociale verzekering vertoont. In dit onderzoek 
worden first-party en no-fault samen behandeld onder de noemer alternatieve 
vergoedingssystemen. 
 
2.5.3  Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken  
 

 First-party no-fault verkeersverzekeringen in de VS 
 
De tekortkomingen van het Amerikaanse ‘tort system’ hebben geleid tot de 
ontwikkeling van diverse no-fault systemen. Met de invoering hiervan werd een 
aantal doelstellingen beoogd. Meer slachtoffers zouden in aanmerking komen 
voor compensatie, de uit te keren compensatie zou beter samenvallen met de 
werkelijke materiële schade en de schadevergoeding zou sneller en tegen lagere 
administratieve kosten kunnen worden uitgekeerd. Op dit moment zijn in 
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vierentwintig staten wetten van kracht die een first-party verkeersverzekering 
mogelijk maken.108 Verzekerden kunnen in deze staten de schade ten gevolge 
van een verkeersongeval gecompenseerd krijgen door hun eigen verzekeraar. De 
verkeersverzekeringen in twaalf van deze vierentwintig staten hebben daarnaast 
no-fault elementen. Deze verzekeringen worden gekenmerkt door de beperking 
van het recht om een juridische procedure te beginnen, veelal in die gevallen 
waarin sprake is van minder ernstig letsel. Doorgaans worden vergoedingen van 
immateriële schade uitgesloten. Er zijn drie vormen van no-fault te 
onderscheiden:109 

1. No-fault met een descriptieve (verbal) threshold; 
2. No-fault met een monetaire threshold; 
3.  ‘Choice’ no-fault.  

 
De eerste vorm van no-fault houdt in dat een slachtoffer alleen dan een 
juridische procedure kan starten indien er sprake is van letsel dat aan de criteria 
van de in de wet gestelde definitie van ernstig letsel voldoet. In de tweede vorm 
van no-fault is eveneens sprake van een restrictie om te procederen. De 
beperking is hier vormgegeven door een monetaire threshold. Het recht om een 
juridische procedure te beginnen bestaat slechts boven een vastgesteld bedrag 
(bijvoorbeeld aan medische kosten). ‘Choice no-fault’ tot slot biedt de 
verzekerde de keuzemogelijkheid tussen het starten van een juridische procedure 
op basis van schuldaansprakelijkheid of het ontvangen van een compensatie op 
basis van no-fault. Wanneer wordt geopteerd voor de no-fault compensatie vindt 
meestal een premiereductie plaats. In sommige staten heeft een verzekerde die 
heeft gekozen voor de no-fault optie, nog de mogelijkheid om binnen 60 dagen 
na het ongeval te beslissen of hij bij de no-fault optie blijft of toch de 
schadevergoedingsclaim voor de rechter wil brengen op basis van 
schuldaansprakelijkheid.  
 

 No-fault Accident Insurance Nieuw Zeeland 
 
De Nieuw Zeelandse first-party no-fault verzekering, het ‘Accident 
Compensation Scheme’, is een voorbeeld van een zuiver no-fault systeem, dat 
alle inwoners van Nieuw Zeeland110 verzekert tegen de kosten van 
personenschade ten gevolge van een ongeval. In ruil voor dekking verliezen de 

                                                        
108  De gegevens zijn ontleend aan de website van het Amerikaanse Insurance Information Institute, 

http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/nofault/; geraadpleegd november 2003. 
109  Een zuiver no-fault systeem komt niet voor in de VS. Bij de bespreking van het Nieuw Zeelandse 

stelsel komt dit wel aan de orde. 
110  Alsmede de tijdelijke bezoekers van het land, bijvoorbeeld buitenlandse toeristen.  
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verzekerden het recht op het starten van een juridische procedure.111 Het 
Accident Compensation Scheme is geregeld in de Injury Prevention, 
Rehabilitation and Compensation Act 2001 (IPRC); de wet is op 1 april 2002 in 
werking getreden. 

De verzekering biedt dekking voor personenschade die is veroorzaakt door 
een ongeval op het werk, thuis of in het verkeer. Ook personenschade ten 
gevolge van geleidelijke, werkgerelateerde processen, ziekten of infecties, 
medische kunstfouten of bepaalde misdrijven (seksueel geweld/misbruik) valt 
onder de verzekeringsdekking. Met het begrip personenschade wordt bedoeld: 
fysieke letselschade en psychische schade, voor zover deze laatste is veroorzaakt 
door de fysieke verwonding. Overige immateriële schade, als bijvoorbeeld de 
emotionele gevolgen van het ongeval, stress of verlies van levensvreugde vallen 
niet onder de definitie van personenschade. Ook zijn letsels die samenhangen 
met het ouder worden uitgesloten, alsmede dentale schade door normaal 
gebitsgebruik, bepaalde hernia’s en hart- en vaatziekten (cardio-vasculaire  en 
cerebraal-vasculaire aandoeningen), tenzij zij het gevolg zijn van een medische 
kunstfout of een werkgerelateerde oorzaak hebben, waarbij dan sprake dient te 
zijn van een abnormaal intensieve druk.        
 De verzekering is zoals gezegd van toepassing op personenschade ten 
gevolge van ongevallen in de werksfeer, in de thuisomgeving (op school, in het 
huishouden, bij vrijetijdsbesteding) en in het verkeer. Daarbij is de schuldvraag 
(van zowel de veroorzaker als van het slachtoffer) niet van belang. Overigens 
speelt de schuldvraag bij medische fouten nog wel een rol, in die zin dat een 
slachtoffer moet kunnen aantonen dat de gebeurtenis zeer ongebruikelijk is en 
ernstige gevolgen heeft. Hiermee wordt beoogd claims die betrekking hebben op 
pijn tijdens een normaal te verwachten herstelperiode uit te sluiten. 
Personenschade ten gevolge van suïcide(pogingen) of opzettelijk zelf 
toegebrachte verwondingen zijn uitgesloten van dekking, met uitzondering van 
de medische behandeling.           
 De verzekeringsdekking bestaat uit (veelal genormeerde) vergoedingen of 
tegemoetkomingen ‘in natura’ voor: 

1. Alle noodzakelijke medische behandelingen; 
2.  Diverse financiële vergoedingen bij (tijdelijke of permanente) 

arbeidsongeschiktheid en handicaps (een wekelijkse uitkering voor 
permanent gehandicapten vóór 1 april 2002, lump sum-vergoedingen 
voor blijvende beperkingen naar aanleiding van het ongeval, 
loonvervangende uitkeringen voor werknemers); 

3.  Revalidatie, reïntegratie en hulp bij voorzieningen in zowel de 
privésfeer als bij de arbeid (huishoudelijke hulp, 

                                                        
111  Behoudens in gevallen van zeer bijzondere schades en overige uitzonderlijke gevallen. 
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woningaanpassingen, hulpmiddelen, reïntegratie op de werkplek, 
ADL-training, onderwijsondersteuning voor kinderen, case 
managementservices bij complexe letselschadegevallen).   
        

Het Accident Compensation Scheme biedt derhalve aan individuele slachtoffers 
dekking voor personenschade door middel van ‘after the event’-vergoedingen 
en/of diensten. Daarnaast voorziet het Scheme in uitgebreide 
preventiemaatregelen, waaronder bijvoorbeeld publiciteitscampagnes, gericht op 
het voorkomen van ongevallen in en rondom het huis, training en richtlijnen 
voor werkgevers en werknemers bij de preventie van werkgerelateerde 
ongevallen en het bevorderen van een gezonde werkomgeving of voorlichting 
over het voorkomen van sportongevallen of ongevallen op scholen. Werkgevers 
kunnen een korting op de premie krijgen indien zij deelnemen aan het ACC 
Partnership Programme (bedoeld om een veilige werkomgeving te creëren). In 
2002 waren 15 preventieprogramma’s in werking.112 Aanvullende maatregelen 
van publiekrechtelijke aard zorgen ervoor dat de preventieve doelstelling van het 
aansprakelijkheidsrecht ook in het no-fault systeem kan worden gewaarborgd. 
Ten aanzien van werkgerelateerde ongevallen kunnen werkgevers bijvoorbeeld 
vervolgd worden door de Occupational Health and Safety Service (OHS, 
vergelijkbaar met de Arbeidsinspectie) in geval van schending van wetgeving 
met betrekking tot de gezondheid en veiligheid op de werkplek. OHS kan boetes 
opleggen aan de werkgever. Bestuurders van motorvoertuigen worden vervolgd 
bij een overtreding die personenschade tot gevolg heeft.  
Het Accident Compensation Scheme heeft zeven ‘accounts’, elk met eigen 
premieheffingen. De hoogte van de premies wordt vastgesteld door de overheid, 
aan de hand van de aanbevelingen van de Accident Compensation Corporation 
(ACC). De accounts zijn: 

1. Employer’s Account: dekking voor alle werkgerelateerde 
personenschades; premiebetaling door werkgevers. De premie is 
gebaseerd op de loonlijst en de toepasselijke risicoclassificatie per 
industrie. De gemiddelde hoogte van de jaarpremie bedraagt voor 
2003 NZD 0.85 per NZD 100 salarisbetalingen;113  

2. Earner’s Account: dekking voor alle niet-werkgerelateerde 
personenschades; premiebetaling door werknemers. De premie is 
gerelateerd aan het salaris en wordt maandelijks via het salaris geïnd. 

                                                        
112  RugbySmart, ACC SportSmart, Snow sports, Water safety, Child safety, Older adult falls, Home 

safety, Road safety, ACC Stop Bus, Down with Speed, Community safety belts, Motorcycles, 
New Zealand acute low back pain project, Agriculture en Safer Industries. 

113  In €: 0,45 per € 53. De premie is in vergelijking tot 1999 met bijna 58% gedaald. De cijfers van de 
zeven accounts zijn ontleend aan het jaarverslag van ACC over 2002 en aan Weaver en 
McCormack 2003, te raadplegen op de website http://www.towersperrin.com/tillinghast/. 
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De gemiddelde jaarpremie bedraagt op dit moment € 240 (1.2% van 
de gemiddelde inkomsten); 

3. Self-employed Work Account: dekking voor personenschades van 
zelfstandigen en huishoudelijk personeel; premiebetaling door kring 
van gerechtigden. De gemiddelde jaarpremie is voor 2003 € 357 
(1.79% van de gemiddelde inkomsten);  

4. Non-earner’s Account: dekking voor alle medische kosten en 
revalidatie en reïntegratiekosten in verband met personenschades van 
niet-werknemers (waaronder kinderen, studenten en gepensioneerde 
burgers); geen dekking voor loonvervangende uitkeringen. De premie 
wordt betaald door de overheid op basis van een heffing van € 150 
per gerechtigde; 

5. Motor Vehicle Account: dekking voor personenschades ten gevolge 
van ongevallen op openbare wegen; premiebetaling via een heffing 
op (o.a.) brandstof. De heffing per voertuig per jaar bedraagt voor 
2003 € 112. 

6. Medical Misadventure Account: dekking voor personenschades ten 
gevolge van medische fouten; premiebetaling door de kring van 
gerechtigden van 2 en 4; 

7. Residual Claims Account: dekking voor personenschades vóór 1999 
(werkgerelateerde schades), respectievelijk vóór 1992 (niet-
werkgerelateerde schades); premiebetaling door kring van 
gerechtigden van 1 en 3. 

 
De organisatie en uitvoering van de Accident Compensation Scheme ligt in 
handen van de Accident Compensation Corporation (ACC), een 
publiekrechtelijk orgaan. ACC is verantwoordelijk voor het vaststellen en (doen) 
uitvoeren van het preventiebeleid, de besluitvorming aangaande individuele 
aanspraken, de uitbetaling van financiële compensaties en de inkoop van 
services en het afsluiten van contracten op gebied van de zorg- en 
dienstverlening (behandeling, zorg, revalidatie en reïntegratie). Het innen van de 
verzekeringspremies hoort eveneens tot de taken van ACC. Tot slot fungeert 
ACC als adviesorgaan voor de overheid. 
 

 De Zweedse verkeersverzekering114 
 
De Zweedse verkeersverzekering is een first-party verzekering met no-fault 
elementen. Het no-fault karakter komt met name naar voren bij de vergoeding 
van personenschade. Bij de compensatie van zaakschade speelt schuld echter 
                                                        
114  De Haas en Hartlief 1998b, p. 142 e.v. 
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wel een rol. De verkeersongevallenwet115 bepaalt dat personenschade, 
veroorzaakt door een motorrijtuig in het verkeer, volledig vergoed wordt. Voor 
de berekening van de schadevergoeding gelden overigens de regels van de 
Swedish Damages Act 1972.116 De bestuurder en de eventuele inzittende(n) 
ontvangen een compensatie van de verkeersverzekering die is afgesloten voor 
het motorrijtuig: hierdoor worden ook eenzijdige ongevallen gedekt. Een beroep 
op de verkeersverzekering van het betrokken andere motorrijtuig is niet 
mogelijk voor bestuurders en/of inzittenden. De eigen verkeersverzekering dient 
in alle gevallen tot schadeloosstelling over te gaan, ongeacht de 
aansprakelijkheidsvraag (deze komt pas bij de onderlinge regeling tussen de 
verzekeraars aan de orde). Voor voetgangers of fietsers – potentiële slachtoffers 
die niet als bestuurder of inzittende zijn aan te merken – geldt een uitzondering. 
Zij kunnen voor vergoeding van hun personenschade de verzekeraar van het 
betrokken motorrijtuig aanspreken. 

Eigen schuld in geval van personenschade speelt in theorie nog een rol, 
maar uit de Zweedse rechtspraak volgt een zeer restrictieve uitleg van eigen 
schuld. Slechts bij opzet (in de praktijk alleen aan de orde bij suïcidepogingen) 
en grove nalatigheid (alcoholgebruik in het verkeer) wordt eigen schuld 
aangenomen en kan de verzekeringsuitkering worden verminderd.   
 

 Het Zweedse no-fault systeem bij medische kunstfouten 
  
Het laatste voorbeeld van een alternatief vergoedingssysteem is de Zweedse no-
fault verzekering voor personenschade ten gevolge van medische fouten. In 
Zweden (en later ook in de overige Scandinavische landen) is gekozen voor een 
no-fault systeem dat kan worden omschreven als een systeem waarin de patiënt 
kan worden gecompenseerd voor letsel ten gevolge van een medische 
behandeling door middel van een snelle, goedkope en niet-conflictueuze 
schaderegelingsprocedure. Aanvankelijk functioneerde het no-fault systeem als 
vrijwillige collectieve verzekering. In 1996 is het vervolgens vastgelegd in 
wetgeving: de Patientskadelag 1996:799, de wet die voorziet in een verplichte 
verzekering voor zorgaanbieders (hulpverleners en instellingen). De achtergrond 
van het no-fault systeem was de omstandigheid dat het voor patiënten in Zweden 
niet of nauwelijks mogelijk was om een schadevergoeding te krijgen. De 
wetgever achtte deze situatie ongewenst, en trof wetgevende maatregelen die 
zoveel mogelijk patiënten in staat zouden stellen om op een betrekkelijk 
eenvoudige en snelle wijze schadevergoeding te ontvangen.  

                                                        
115  Trafikskadelag (SFS 1975:1410). 
116  Dufwa 2003, p. 462. De vaststelling van de omvang van de vergoeding wordt overigens bepaald 

door de Road Traffic Injuries Commission, zie hiervoor paragraaf 2.1.3 van dit hoofdstuk. 
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Krachtens de wet hebben patiënten recht op compensatie wegens letselschade, 
veroorzaakt door een behandeling of onderzoek, dat – indien voor een andere, 
minder risicovolle behandeling was gekozen – vermeden had kunnen worden. 
Verder bestaat recht op compensatie bij letselschade, veroorzaakt door slecht 
functionerende of defecte instrumenten of ondeskundig gebruik daarvan. Een 
onjuiste diagnose, terwijl er voldoende ziektesymptomen waren, geeft eveneens 
recht op schadevergoeding. Dit geldt ook voor letselschade ten gevolge van een 
infectie die tijdens de medische zorg werd overgedragen. Er bestaat geen recht 
op compensatie bij claims die gebaseerd zijn op het ontbreken van ‘informed 
consent’ en bij letselschade ten gevolge van een complicatie die niet te 
vermijden was. Ook wordt geen schadevergoeding toegekend in geval van 
letselschade ten gevolge van een behandeling en/of onderzoek in een situatie 
die, wanneer niet zou zijn behandeld, levensbedreigend zou zijn geweest of tot 
een ernstige handicap zou hebben geleid.  
 De wet geeft een aantal toegangscriteria: de patiënt moet bijvoorbeeld 
tenminste 10 dagen in het ziekenhuis hebben gelegen of een permanente 
beperking aan de behandeling hebben overgehouden.  

Patiënten kunnen hun letselschade middels een zelf in te vullen 
schadeformulier melden bij de ‘Patientskadenämnden’ (The Patient Claims 
Board, zie 2.1.3 van dit hoofdstuk). De schadeformulieren zijn onder meer 
verkrijgbaar bij gezondheidscentra en ziekenhuizen, bij patiëntenadviesbureaus 
of kunnen worden besteld bij de Patient Insurance Association. Dankzij de 
eenvoud van het formulier wordt doorgaans bij het aanmelden van de schade 
geen rechtshulpverlener geraadpleegd.117  
 
2.5.4  Aard en omvang van de besparingen 
 

 First-party no-fault verkeersverzekeringen in de VS 
 
Uit Amerikaanse studies komt naar voren dat no-fault systemen die hoge 
monetaire thresholds of strikt geformuleerde verbal thresholds hanteren, de gang 
naar de rechter beperken, waardoor een besparing op de transactiekosten kan 
worden behaald.118 Uit een onderzoek uit 1989119 blijkt dat staten met een 

                                                        
117  Het in de arm nemen van een rechtshulpverlener wordt zelfs ontmoedigd, doordat de kosten van 

rechtshulpverlening niet voor vergoeding in aanmerking komen, zie Dute, Faure en Koziol 2002, 
p. 147. 

118  De voorkeur lijkt dan eerder uit te gaan naar no-fault met een verbal threshold dan naar no-fault 
met een monetaire threshold. Deze laatste vorm is namelijk fraudegevoeliger (de drempel kan 
bijvoorbeeld met ‘nep’-rekeningen overschreden worden) en functioneert minder effectief bij de 
hantering van lage drempels of het ontbreken van een inflatiecorrectie. Een lage threshold 
gecombineerd met hoge vergoedingen werkt bovendien ‘double dipping’ in de hand. Een verbal 
threshold heeft echter weer als nadeel dat een zekere erosie – door jurisprudentie of interpretatie 
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optimale no-fault wetgeving er beter in slaagden de kosten van letselschades 
laag te houden dan andere staten. Een andere studie120 laat zien dat no-fault 
wetgeving bijdraagt aan lagere verzekeringspremies en hogere 
schadevergoedingsbedragen voor slachtoffers (7% hoger in vergelijking tot 
schuldaansprakelijkheid), en dat de transactiekosten, veroorzaakt door honoraria 
van private juridische dienstverleners, zowel voor de verzekeraars als voor de 
slachtoffers lager zijn onder no-fault wetgeving. De totale reductie van 
transactiekosten zou 39% bedragen. In het betreffende onderzoek wordt verder 
een vergelijking gemaakt tussen de door het slachtoffer ontvangen compensatie 
onder een no-fault systeem en compensatie in geval van 
schuldaansprakelijkheid. Slachtoffers bleken bij no-fault een reële compensatie 
van hun economische verlies te krijgen. Bij schadeclaims, gebaseerd op 
schuldaansprakelijkheid ontvingen slachtoffers met een relatief geringe 
letselschade echter twee tot drie keer meer compensatie dan de werkelijk 
geleden schade, terwijl slachtoffers met ernstige verwondingen slechts een 
vergoeding ter hoogte van de helft van de geleden schade ontvingen. Uit een 
onderzoek uit 1995121 komt naar voren dat de landelijk gesignaleerde stijging in 
de claimbereidheid na een verkeersongeval in no-fault staten aanzienlijk minder 
hoog was. Deze uitkomst wijkt af van de algemene opinie dat no-fault systemen 
meer claims genereren. Volgens de studie van Dewees, Duff en Trebilcock uit 
1996122 zorgen first-party no-fault verkeersverzekeringen voor een snellere 
compensatie van materiële schade en krijgen meer slachtoffers een compensatie 
dan in het traditionele systeem van schuldaansprakelijkheid of bij third-party 
verzekeringen. Ook constateerden zij dat de transactiekosten in een no-fault 
systeem lager zijn. Uit een rechtsvergelijkend Iers onderzoek naar vergoeding 
van letselschade komt naar voren dat de ‘administrative costs’ van het no-fault 
systeem in Quebec (Canada) in 1998 nog geen 2% van de totale uitgaven 

                                                                                                                                  
anderszins – van de gehanteerde definitie plaatsvindt, waardoor kosten weer kunnen toenemen. 
Add-on no-fault systemen lijken het minst wenselijk, omdat zij in de praktijk een juridische 
procedure niet of nauwelijks in de weg staan. Deze laatste no-fault systemen bleken zelfs hogere 
kosten met zich mee te brengen dan de kosten bij schuldaansprakelijkheid. De verklaring die 
hiervoor door Walters en Sutter wordt gegeven is dat deze specifieke no-fault systemen het recht 
om te procederen behielden; Walters en Sutter, te raadplegen op www. 
towersperrin.com/tillinghast/. 

119  Een onderzoek van de toenmalige All-Industry Research Advisory Council. De gemiddelde 
stijging van de bij letselschade betrokken kosten op nationaal niveau bedroeg 146% tegen 
respectievelijk 73% en 112% in drie no-fault staten. 

120  Het onderzoek uit 1991 van RAND Corporation’s Institute for Civil Justice (ICJ). 
121  Een onderzoek van de Insurance Research Council uit 1995. In traditionele ‘tort system’ staten 

bleek het aantal personenschadeclaims ten opzichte van zaakschadeclaims veel hoger te liggen dan 
in no-fault staten: bijvoorbeeld: California (tort): 61 personenschadeclaims op 100 
zaakschadeclaims in 1993; Michigan, Kansas, Minnesota en New York (no-fault): respectievelijk 
8, 9, 12 en 16 personenschadeclaims op 100 zaakschadeclaims. 

122  Dewees, Dubb en Trebilcock 1996, p. 54-63. 
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bedroegen en dat de ‘operating costs’ van het Nieuw Zeelandse systeem bij 
verkeersongevallen slechts 8% van de uitgaven van de Motor Vehicle Account 
waren.123 
 Een optimaal functionerende systeem lijkt het zuivere no-fault systeem, 
gevolgd door no-fault threshold systemen. Add-on systemen functioneren 
volgens de onderzoeken niet goed. 
 

 No-fault Accident Insurance Nieuw Zeeland 
 
Inzicht in de kosten van het no-fault systeem van Nieuw Zeeland kan worden 
verkregen door bestudering van de jaarverslagen van ACC. In de eerste tabel 
worden de inkomsten en uitgaven over 1999-2003 in kaart gebracht. Uit 
hoofdstuk 2 kon al worden opgemaakt dat het aandeel van de uitgaven van het 
Nieuw Zeelandse systeem in het BNP 1.5% was (het BNP eind 2002 bedroeg 
NZD 126 miljard). 
 
 1999/00 

 
2000/01 2001/02 2002/03 

totaal inkomen uit premieheffing 
 
inclusief inkomen uit investeringen 

911.4 
 
 
1018.6 

1053.7 
 
 
1172.7 

1241 
 
 
1309.8 

1373.3 
 
 
1607.4 

premieheffing per account in procenten: 
 
residual acc 
motor vehicle acc 
non-earners’ acc 
earners’ acc 
self-employes acc 
employers’ acc 
medical misadventure 
 
(inkomen uit investering) 

 
 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
 
n.a. 

% 
 
9   
17 
17 
22 
4 
17 
4 
 
10  

% 
 
13 
15 
24 
23 
4 
15 
1 
 
5 

% 
 
8 
16 
23 
26 
4 
16 
4 
 
3 

totale uitgaven, uitgesplitst in: 
 
rehabilitation & treatment 
compensation 
 
other operating costs 

n.a. 
 
368.4 
378.1 
 
112.2 

1339.7 
 
418.3 
378.8 
 
134.1 

1180 
 
461.4 
381.1 
 
145.6 

1055.4 
 
507.3 
401.5 
 
146.6 
 

Tabel 12: inkomsten en uitgaven van het ACC over 1999 – 2003 in Euro (premieheffing per account  
in %); geringe afwijkingen mogelijk door omrekening van NZD naar Euro. 
                                                        
123  Second Report of the Special Working Group on Personal Injury Compensation van het 
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De ‘operating costs’ van het Nieuw Zeelandse systeem liggen tussen 10 en 12% 
van de totale uitgaven. Dit kan met enige voorzichtigheid relatief laag genoemd 
worden; maar hierbij moet worden aangetekend dat het begrip ‘operating costs’ 
niet identiek is aan ‘transactiekosten’, zodat de totale transactiekosten 
waarschijnlijk hoger liggen. 

Het mogelijke nadeel van het Nieuw Zeelandse systeem, namelijk dat er 
geen volledige compensatie voor de geleden schade wordt gegeven en er geen 
vergoeding voor smartengeld bestaat, lijkt te worden ondervangen door de 
nadrukkelijke focus op behandeling en herstel. Als voorbeeld van succesvol 
beleid wordt door ACC de dalende cijfers van uitkeringen aan werknemers na 
12 maanden arbeidsongeschiktheid gegeven (zie hierna). 
 
 Aantal werknemers > 12 maanden afhankelijk 

van een loongerelateerde uitkering 
1998 ca 27.500 
1999 ca 22.500 
2000 19.354 
2001 16.862 
2002 14.526 
2003 14.270 
Tabel 13: aantal werknemers dat langer dan 12 maanden  
afhankelijk is van een loongerelateerde uitkering. 
 
Binnen het Accident Compensation Scheme is de mogelijkheid van het voeren 
van juridische procedures met betrekking tot (aansprakelijkheids)vragen naar 
aanleiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis, geblokkeerd. Beslissingen 
van ACC in individuele gevallen kunnen echter wel aanleiding zijn tot 
klachtprocedures. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
kosten in verband met procederen tegen besluiten van ACC. 
 
 2000 2001 2002 2003 
Kosten van juridische procedures  
tegen ACC 

 
0.8 

 
1.7 

 
2.7 

 
2.7 

Tabel 14: kosten van juridische procedures 2000 – 2003 €m. 
 
In het exclusief werkende no-fault systeem van Nieuw Zeeland is het 
aansprakelijkheidstraject geheel overbodig in verband met het ontbreken van de 
de schuldvraag. Wel zullen claims aan de verzekeringsvoorwaarden moeten 
worden getoetst. Omdat hier één hoog gespecialiseerde organisatie belast is met 

                                                                                                                                  
Department of Enterprise, Trade and Employment of Ireland, p. 20. 
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de claimbeoordeling, zal dit toetsingstraject veel minder kosten dan het reguliere 
aansprakelijkheidstraject. 

De wijze van organisatie en inrichting van het no-fault systeem heeft als 
voordeel dat er een hoog gespecialiseerde organisatie is die vanwege de 
schaalvoordelen efficiënt kan werken. Dit blijkt onder andere uit het beleid ten 
aanzien van het sluiten van contracten met zorg- en dienstverleners en het 
voeren van preventiebeleid. Door de hoge mate van coördinatie kan in het 
gehele schaderegelingsproces besparingen worden behaald.  
 

 Zweedse no-fault verzekering bij medische kunstfouten 
 
Vooral op bepaalde aansprakelijkheidsterreinen zijn positieve effecten van no-
fault te verwachten, met name op die terreinen waarbij sprake is van een relatie 
tussen partijen: bijvoorbeeld de relatie arts (behandelaar) en patiënt of 
werkgever en werknemer. Bij medische kunstfouten zijn hoge kosten verbonden 
aan de vaststelling van de aansprakelijkheid. Een no-fault systeem vermindert 
deze kosten van het aansprakelijkheidstraject aanzienlijk. Bovendien zal er in 
medische aansprakelijkheidskwesties vanwege het ontbreken van de 
schuldkwestie een grotere bereidheid bij behandelaars zijn om fouten te 
melden.124 Hierdoor ontstaat meer transparantie in foutief of risicovol handelen, 
waardoor een leereffect optreedt, dat uiteindelijk bijdraagt tot preventie van 
medische fouten. Ook komt er meer ruimte voor erkenning, excuses en uitleg 
over wat er fout is gegaan, omdat de behandelaar zich niet hoeft ‘in te dekken’ 
tegen een schadeclaim. Dit komt de relatie tussen arts en patiënt ten goede en zal 
de emotionele lasten en de lasten van onzekerheid aan beide kanten doen 
afnemen.            
 Soortgelijke effecten doen zich ook voor in de relatie werkgever-
werknemer. Deze verhouding zal in een no-fault systeem minder worden belast, 
doordat de werknemer zijn schade vergoed kan krijgen zonder daarvoor zijn 
werkgever te hoeven aanspreken. 

Over het Zweedse no-fault systeem voor de vergoeding van 
personenschade, veroorzaakt door medische kunstfouten kan nog het volgende 
worden opgemerkt. Patiënten kunnen hun letselschade via een eenvoudig in te 
vullen formulier melden bij de verzekeraar. Doorgaans wordt hiervoor geen 
rechtshulpverlener geraadpleegd. Er zijn derhalve weinig tot geen 
transactiekosten met betrekking tot private rechtshulpverlening. Wanneer patiënt 
en verzekeraar niet tot een overeenkomst kunnen komen, kunnen beiden zich tot 
de Patient Claims Board wenden. De Board raadpleegt een (eigen) medisch 
deskundige en doet naar aanleiding van de bevindingen van de medisch expert 
                                                        
124  Zie het Kwaliteitsmanifest van de KNMG, te raadplegen op de website http://www.knmg.nl. 
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en aan de hand van gestandaardiseerde tabellen een aanbeveling omtrent de uit 
te keren schadevergoeding. De procedure neemt gemiddeld 4 tot 6 maanden in 
beslag en kan worden gekenmerkt als snel en goedkoop.125 De snelheid van de 
procedure reduceert de transactiekosten van onzekerheid en drukt eveneens de 
emotionele lasten.  

In de praktijk blijkt de wijze van afhandeling van schadeclaims bij 
medische kunstfouten zodanig goed te functioneren dat er praktisch géén 
beroepsprocedures bij de overheidsrechter worden ingezet. Hierdoor wordt op 
de transactiekosten van de publieke rechtshulpverlening bespaard. De jaarlijkse 
kosten van de vergoedingen bedragen momenteel circa € 43.6 miljoen.126 Van 
1992 is meer bekend over de uitgekeerde compensatie en daarbij betrokken 
transactiekosten (zie onderstaande tabel).127  

 

Swedish System: Costs 1992 in million SEK

100

22

Compensation

Administration Costs

 
Tabel 15 

 
Recentere gegevens over de transactiekosten in het Zweedse systeem zijn niet 
aanwezig. In een (Nederlandse) studie over de effecten van buitenlandse no-
fault compensatiesystemen bij medische fouten wordt melding gemaakt van de 
administratieve kosten als percentage van de uitgekeerde som over het jaar 1999 
van een aantal andere Scandinavische landen (en een schatting voor het 
Verenigd Koninkrijk).128 
 
 

                                                        
125  Volgens Dute, Faure en Koziol 2002, p. 158, wordt 60% binnen vier maanden afgehandeld en 

90% binnen zes maanden. 
126  Dit cijfer is ontleend aan een brochure uit 2003 van de Landstingens Őmsesidiga 

Försäkringsbolag; te raadplegen op www.patientforsakring.se.  
127  Danzon 1999. 
128  Dute, Faure en Koziol 2002, p. 189, met verwijzingen naar Jones voor cijfers over het Verenigd 

Koninkrijk (ontleend aan de schatting van de Pearson Commission uit 1987). 
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 Noorwegen Finland Denemarken VK 
 

Uitgekeerde som 1999   
€m 

 
29.4  

 
15.6 

 
16.8 

 
n.a. 

Per hoofd van de bevolking €  
6.50 

 
3.10 

 
3.20 

 
n.a. 

Percentage 
transactiekosten 

 
15.5 

 
18.6 

 
26.3 

 
85 

Tabel 16: administratieve kosten als percentage van de uitgekeerde som in no-fault vergoedingssystemen 
bij medische fouten. 
 
In een ander (Engels) onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de kosten 
van medische aansprakelijkheid in de (Zweedse en Nieuw Zeelandse) no-fault 
systemen en de Engelse schuldaansprakelijkheid. Daaruit komt duidelijk naar 
voren dat het aantal ingediende claims per jaar in het 
schuldaansprakelijkheidstelsel aanmerkelijk lager is. De gemiddelde betaalde 
compensatie is daarentegen fors hoger, terwijl in no-fault systemen met veelal 
lagere, genormeerde vergoedingen wordt gewerkt. 
 
 
  

Zweden 
 
Nieuw Zeeland 

 
VK 

 
claims per jaar 

 
7.775 

 
1.743 

 
10.517 

 
betaalde claims p.j. 

 
3.654 (47 %) 

 
1.046 (60%) 

 
4.207 (40%) 

 
inwoneraantal 

 
8.910.910 

 
3.737.277 

 
50.225.000 

claims p.j. per 100.000 inwoners  
87 

 
47 

 
21 

betaalde claims p.j. 
per 100.000 inwoners 

 
41 

 
28 

 
8 

gemiddelde betaalde compensatie €  
7.015 

 
4.007 

 
82.068 

Tabel 17: vergelijking tussen het no-fault systeem en schuldaansprakelijkheid bij medische fouten in 
Zweden en Nieuw Zeeland enerzijds en het VK anderzijds. 129 
 
 
 
 

                                                        
129 Uit Making Amends van het Department of Health United Kingdom 2003, p. 106, die verwijst 

naar de oorspronkelijke bron: Fenn, Gray, Rickman, Deacon, Carrie, Young, Evaluating policy 
alternatives for patient compensation, 2002. 
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 Schatting van de aard en omvang van de besparingen in schema’s 
 
Bij first-party en no-fault systemen mag theoretisch een grote reductie van 
transactiekosten worden verwacht.  
 
  First party en no fault 
  vergoedingssystemen 

  Effecten 

  Belemmeringen geschiloplossing   - 
  Coordinatieproblemen   -- 
 Kosten van informatieverwerking   -- 
  Marktfalen   - 
Tabel 18: effecten van first party en no fault aan de hand van vier theoretische perspectieven. 
 
Omdat het slachtoffer te maken krijgt met de eigen verzekeraar, of met een 
publiekrechtelijk orgaan dat over de uitkering beslist, mag worden verwacht dat 
minder tactische en strategische gedragingen plaatsvinden. Communicatie kan, 
afhankelijk van de organisatorische opzet, beter verlopen. De 
onderhandelingsstoornissen zullen over het algemeen verminderen. De 
uitkerende instantie zal meer geneigd zijn het slachtoffer als klant te 
beschouwen, wat het voor meer mensen mogelijk zal maken om zonder 
rechtshulp om een uitkering te verzoeken, zodat de eigen belangen van de 
belangenbehartiger minder vaak een stoornis zullen opleveren. Uitkeringscriteria 
kunnen zo worden afgesteld dat minder informatie hoeft te worden verwerkt.  

Qua marktwerking is het eveneens een voordeel dat de uitkerende instantie 
meer geneigd zal zijn het slachtoffer als klant te beschouwen. De wens om een 
goede reputatie te behouden zal een prikkel zijn om geen gebruik te maken van 
een informatievoorsprong en procedures aan te passen. Deze aspecten zijn ook 
relevant voor het nog verder verbeteren van deze methode van terugdringen van 
transactiekosten. 
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Bekijken we vervolgens de effecten van het instrument op de drie trajecten 
waarin transactiekosten ontstaan, dan valt opnieuw te constateren dat er zeer 
waarschijnlijk sprake is van een besparing. 
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen- 
traject 

Schadevast- 
stellings- 
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht -- - -- 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

-- - - 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

-- - - 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

-- - - 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

-- - - 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

-- 0 -/0 

Tabel 19: effecten van alternatieve vergoedingssystemen op drie trajecten. 
 
De transactiekosten in het aansprakelijkheidstraject kunnen beduidend lager 
uitvallen, doordat geen onderzoek hoeft plaats te vinden naar de schuldvraag. 
Iedere nieuwe claim moet wel beoordeeld worden op de verzekeringsdekking, 
maar dit zal – vooral als er duidelijke verzekeringscriteria worden gehanteerd – 
minder kosten met zich meebrengen dan het bepalen van aansprakelijkheid in 
een stelsel van schuldaansprakelijkheid. Op de kosten van rechtshulp, 
rechterlijke macht en ingeschakelde deskundigen zal in dit eerste traject kunnen 
worden bespaard. Overigens gaat dit om dezelfde redenen ook op voor het 
deskundigentraject. Het schadevaststellingstraject zal om een andere reden 
goedkoper kunnen zijn. In de meeste alternatieve vergoedingssystemen is het 
materieel normeren van schadevergoeding immers regel, waardoor ook dit 
traject efficiënter kan verlopen. Omdat meer personen voor een vergoeding in 
aanmerking komen, zal er bij alternatieve vergoedingssystemen mogelijk wel 
sprake zijn van een aanzuigende werking, hetgeen de reductie minder groot 
maakt. 

Er zijn ook positieve effecten te verwachten ten aanzien van de andere 
kosten. Bij alternatieve vergoedingssystemen wordt in zijn algemeenheid sneller 
uitgekeerd, omdat het aansprakelijkheidstraject en het deskundigentraject 
minder tijd vergen. Voor de betrokkenen betekent dit minder kosten van bestede 
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tijd en verkeren zij ook minder lang in onzekerheid. Omdat discussies over de 
hoogte van de vergoeding door de gebruikelijke materiële normering minder of 
niet plaatsvinden en de hoogte van de vergoedingen bovendien bekend zal zijn, 
kunnen besparingen worden verwachten op de kosten van onzekerheid en 
emotionele lasten. Alternatieve vergoedingssystemen kunnen daarnaast een 
gunstige invloed hebben op sommige duurrelaties (arts-patiënt, werkgever-
werknemer), omdat de (eigen) schuldvraag geen juridische rol speelt en ruimte 
ontstaat voor erkenning en excuses.         
 De kosten van systeem-en uitvoeringsbewaking nemen in het 
aansprakelijkheidstraject af. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor het 
schadevaststellingstraject. 
 
2.5.5 Neveneffecten 
 

 Neveneffecten op preventie 
 
Alternatieve vergoedingssystemen zouden mogelijk een negatief effect hebben 
op de preventiedoelstelling, doordat er – vanwege het ontbreken van de 
schuldvraag – geen prikkels van uitgaan om voorzichtig en zorgvuldig te 
handelen. In het Nieuw Zeelandse no-fault systeem wordt dit risico ondervangen 
door het voeren van een gericht en samenhangend preventiebeleid door ACC 
enerzijds en anderzijds door middel van het afgeven van preventieve prikkels 
door publiekrechtelijke organen.  
 Bij medische aansprakelijkheid kan een no-fault systeem juist leiden tot 
preventie van fouten (leereffect door transparantie in handelen) en bijdragen tot 
een verbeterde relatie tussen arts en patiënt. 
 

 Neveneffecten op compensatie 
 
Een kritiekpunt uit de literatuur op alternatieve vergoedingssystemen is dat een 
slachtoffer geen volledige compensatie krijgt, maar een genormeerde. In Nieuw 
Zeeland bestaat bovendien geen aanspraak op vergoeding van smartengeld.130 
Alhoewel dit in individuele gevallen zou kunnen leiden tot een onrechtvaardige 
uitkomst, leidt het over het geheel genomen waarschijnlijk tot meer 
rechtvaardige uitkomsten, omdat in vergelijkbare zaken dezelfde resultaten 
worden bereikt. Wanneer alternatieve vergoedingssystemen niet zouden werken 
met genormeerde bedragen voor compensatie, dan blijven geschillen over de 

                                                        
130  Bona en Mead (ed) 2003, p. 541, voetnoten 24 en 25. Een samenvatting van de voornaamste 

kritiekpunten bieden McCormack en Weaver 2003. 
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omvang van de schade mogelijk, wat weer een negatief effect op de 
transactiekosten heeft. 
 
2.5.6  Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
  
Alternatieve vergoedingssystemen zijn in Nederland nog relatief onbekend. De 
invoering van een zuiver of meer gematigd systeem voor het gehele 
aansprakelijkheidsrecht vergt aanzienlijke hervormingen van de juridische en 
institutionele infrastructuur en is derhalve niet makkelijk in te passen. Op 
deelgebieden – daarbij denken we dan met name aan medische 
aansprakelijkheid en wellicht ook aan werkgeversaansprakelijkheid – zou een 
alternatief vergoedingssysteem als no-fault wel goed geschikt te maken zijn.131  
 
2.5.7 Samenvatting 
 
Alternatieve vergoedingssystemen hebben als belangrijkste kenmerk dat de 
schuldvraag geen of slechts een beperkte rol speelt in de beoordeling van de 
aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker. Hierdoor kan in het 
aansprakelijkheidstraject flink worden bespaard op de transactiekosten. Ook het 
schadevaststellingstraject zal vanwege de genormeerde vergoedingen minder 
kostbaar zijn.         
 No-fault en first-party verzekeringen zullen evenwel meer claims 
genereren, omdat sprake is van een grotere dekking dan in 
schuldaansprakelijkheidstelsels. Dit kan, maar hoeft uit kostenoogpunt geen 
probleem te zijn, vooral als het alternatieve vergoedingssysteem aanspraak geeft 
op genormeerde schadevergoedingen. Niettemin kan er sprake zijn van een 
verschuiving van kosten: minder lasten voor het vaststellen van 
aansprakelijkheid, maar mogelijk hogere kosten door het uitkeren van meer 
schadevergoedingen.              
 Een algemene toepassing van alternatieve vergoedingssystemen in de 
Nederlandse context zal aanzienlijke inspanningen vergen. Op bepaalde 
deelgebieden echter, waar hoge kosten worden gemaakt voor de vaststelling van 
aansprakelijkheid, zou invoering te overwegen zijn. 
 
 

                                                        
131  De opstellers van het Kwaliteitsmanifest van KNMG lijken van mening te zijn dat een no-fault 

verzekering beter past bij de voorgestane cultuur van openheid dan het huidige 
schuldaansprakelijkheidstelsel. De aanbeveling van KNMG op dit punt luidt dat onderzocht moet 
worden of het huidige aansprakelijkheidsrecht zo aangepast kan worden dat een situatie ontstaat 
die rechtvaardiger is voor patiënten en die, door openheid en het leren van fouten te stimuleren, 
betere mogelijkheden geeft om de kwaliteit van zorg te waarborgen.  
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2.6 Afwikkeling van massaschade132 
 
2.6.1 Inleiding 
 
Bij de afwikkeling van massaschade kunnen hoge transactiekosten ontstaan als 
ieder schadegeval afzonderlijk moet worden afgehandeld. In Nederland bestaat 
weliswaar de collectieve actie regeling, die in geval van ‘massaschade’ een 
uitkomst zou moeten bieden. Deze sluit echter het collectief vorderen van een 
schadevergoeding uit. Een andere methode die in verband wordt gebracht met 
massaschade is het proefproces. Afgezien van het feit dat het volkomen 
onduidelijk is en er geen richtlijnen bestaan over hoe dat voorbereid en gevoerd 
wordt of dient te worden, schiet het proefproces op dezelfde wijze als de 
collectieve actie regeling tekort.  
 De mogelijkheden om bij de afwikkeling van massaschade tot een reductie 
van transactiekosten te komen, zitten vooral in de schaalvoordelen die bereikt 
kunnen worden. Deze voordelen kunnen met name door ‘procedurele’ 
mechanismen worden bereikt, waarbij ‘procedureel’ ruim wordt opgevat. Voor 
de afwikkeling van twee typen massaschade (gefixeerde schade en sluipende 
schade, zie verder onder 2.6.2) zijn twee (procedurele) basisbenaderingen te 
onderscheiden, die wij hierna in 2.6.3 gemakshalve als het ‘Amerikaanse’ en het 
‘Engelse’ model zullen aanduiden.133  
 
2.6.2 Beschrijving van de afwikkeling van massaschade op hoofdlijnen 
 
Bij massaschade gaat het specifiek om grote aantallen partijen, die betrokken 
zijn bij de afwikkeling van een geschil met dezelfde schadeveroorzaker(s) en 
waar dezelfde of soortgelijke feitelijke en juridische (aansprakelijkheids)vragen 
aan ten grondslag liggen. Vanwege de grote aantallen betrokkenen met een 
identiek of soortgelijk probleem die de hanteerbaarheid en het managen van de 
geschilbeslechting in gevaar brengen, wordt bij het definiëren van het begrip al 
snel naar een kwantitatief criterium gegrepen. Dit criterium blijkt echter in de 
meeste gevallen moeilijk hanteerbaar, omdat het lastig is om aan te geven hoe 
groot het aantal schadelijders dient te zijn om een schadeveroorzakende 
gebeurtenis onder massaschade onder te brengen.134 Het kan echter wel een 
eerste indicatie vormen dat een massaschadegeval zich voordoet. Een meer 

                                                        
132  Deze paragraaf over de afwikkeling van massaschade is geschreven door I.N. Tzankova, die een 
 proefschrift schrijft over dit onderwerp. De onderhavige bijdrage maakt daar deel van uit. 
133  Wij benadrukken dat wij deze terminologie enkel en uitsluitend bij wijze van een werkmethode 

hanteren om in een kort bestek de twee tegenovergestelde basisprincipes te schetsen, waarop met 
schadevergoedingsaanspraken bij massaschade procedureel omgegaan zou kunnen worden. 

134  Dit kan van land tot land, of zelfs per rechtsgebied verschillen. 
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zuivere benaderingswijze lijkt het analyseren van de massaschade via de aard 
van de problematiek.135 Twee subcategorieën massaschade kunnen hier 
onderscheiden worden: 

- (‘gefixeerde’) schade136 als gevolg van de blootstelling van een grote 
groep mensen aan de gevolgen van een enkele gebeurtenis, 
veroorzaakt door dezelfde initiële schadeveroorzaker(s). De 
schadeveroorzakende gebeurtenis is begrensd in de tijd; men duidt 
deze vaak ook  aan als ‘rampenschade’; 

- (sluipende) schade137 die niet het gevolg is van één gebeurtenis, maar 
van een reeks van blootstellingen c.q. gebeurtenissen, waarbij schade 
pas na lange tijd ontstaat. Daardoor is het niet duidelijk door of vanaf 
welke blootstelling in de reeks de schade is ontstaan.138 Vaak wordt 
deze veroorzaakt door gebrekkige (medische) producten. De totale 
omvang van de (uiteindelijke) groep benadeelden is hier ook 
aanzienlijk.  

 
Enkele bijzonderheden spelen bij massaschade een rol. Allereerst bestaat 
vanwege de grote aantallen potentiële schadelijders de kans op ontoereikendheid 
van de voor verhaal beschikbare financiële middelen. Een tweede aspect dat van 
belang is, betreft het zogenaamde ‘transactie’-karakter van de 
massaschadeafwikkeling.139 Afhankelijk van de mate waarin 
                                                        
135  Dat betekent tevens dat er geen universele definitie van massaschade kan worden gegeven. De 

inhoud daarvan zal afhangen van het doel dat men op het oog heeft bij het definiëren van het 
begrip. Het begrip massaschade in het belastingrecht bijvoorbeeld zal voor een deel een andere 
invulling krijgen dan het in het aansprakelijkheidsrecht, waar het onderhavige massaschadebegrip 
betrekking op heeft. 

136  Uit de buitenlandse ervaringen met beide hierna te bespreken modellen blijkt overigens dat 
sluipende massaschade zich in ieder geval niet of heel moeilijk voor ´belangenconcentratie´ in het 
proces leent. Voor dit type zaken lijkt het Engelse model het best geschikt, maar ook dat bevat 
geen ‘complete’ of bevredigende oplossing voor dit type schade. Dit gegeven roept reeds 
vraagtekens op bij de geschiktheid van het aansprakelijkheidsrecht als middel om sluipende 
massaschade aan te pakken. Een andere mogelijke (eerder politieke) oplossing bij dit type schade 
zou kunnen zijn het vormen van fondsen, waarin bepaalde branches en de overheid participeren. 
Het Instituut voor Asbestslachtoffers, dat een laagdrempelig en genormeerd alternatief biedt, zou 
als voorbeeld ook voor andere typen sluipende massaschade kunnen dienen.  

137  Gefixeerde massaschade lijkt zich beter voor een hoge mate van belangenconcentratie te lenen, 
omdat daar steeds sprake zal zijn van een gemeenschappelijk feitelijk complex, waardoor 
aansprakelijkheids- en causaliteitsvragen voor de potentiële schadelijders in beginsel eensluidend 
zullen zijn, althans niet zodanig uiteenlopen dat geen verantwoorde groepering mogelijk zou zijn. 
Het Amerikaanse model biedt voor die gevallen beduidend meer voordelen dan het Engelse, 
terwijl wij van mening zijn dat de nadelen die het Amerikaanse model in die gevallen zou kunnen 
oproepen (lees het misbruikgevaar) niet onoverkomelijk zijn. 

138  Zie meer over het massaschadebegrip Tzankova in: Asser, Groen, Vranken 2003, p. 164-166, 174-
175. 

139  Zie Nagareda 2003, p. 151, noot 10 met verdere verwijzingen. Het komt kort gezegd erop neer dat 
de aanspraken die ten grondslag liggen aan de ‘gebundelde belangen’ net als elk ander goed 
overgedragen en/of vervreemd zouden kunnen worden.  
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‘belangenconcentratie’ bij het vorderen van een schadevergoeding mogelijk is, 
kan een procedureel mechanisme voor de gestelde massaschadelijders een 
machtsmiddel opleveren om een financieel voordeel van de beweerde 
schadeveroorzaker af te dwingen ook in gevallen, waarin de laatstgenoemde 
rechtens tot niets verplicht zou kunnen worden gehouden: de beweerde 
schadeveroorzaker zal immers om commerciële overwegingen vaak bereid zijn 
om ‘global peace’ te kopen. De misbruikgevoeligheid van een procedureel 
mechanisme kan worden afgemeten naar de mate, waarin het slaagt om een 
dergelijk effect tegen te gaan. 
 
2.6.3 Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken 
 

 Het Engelse model 
 
Het Engelse model hanteert bij de benadering van massaschade kort gezegd de 
‘lead case’-methode (test case-methode), dat zo veel mogelijk een individuele 
berechting per geval ook bij massaschade nastreeft. Dat model wordt 
gekenmerkt door de volgende elementen: 

- Group Litigation Order: de rechter kan ambtshalve of op verzoek een 
zogenaamde Group Litigation Order (GLO) uitvaardigen, indien er 
sprake is van gemeenschappelijke feitelijke en/of juridische 
vraagstukken in een categorie zaken.140 Die rechter/dat gerecht is 
vervolgens bij uitsluiting bevoegd om het desbetreffende 
‘massaschadegeval’ te behandelen; 

- Nauw overleg: een GLO vereist nauw overleg tussen de rechterlijke 
macht en de advocatuur enerzijds,141 en binnen de rechterlijke macht 
en binnen de advocatuur anderzijds. De verplichting tot overleg 
ontstaat zodra een geval dat naar verwachting een massaschade geval 
is of zal worden, zich voordoet;  

                                                        
140  Deze rechterlijke bevoegdheid is gegrond op de regeling van Part 19.III CPR, die per 1 april 2000 
 in werking trad. Opvallend is dat deze regeling bijzonder summier is. Het zijn voornamelijk de 
 Practise Directions en de rechtspraak die tot de invoering van de nieuwe regeling heeft geleid, die 
 daar invulling aan (moeten) geven.  
141  Een belangenbehartiger die van plan is om de uitvaardiging van een GLO te verzoeken, dient 

overleg te plegen met een speciaal hiervoor in het leven geroepen Balie-orgaan (Multi-Party 
Action Co-ordination Service), maar ook de rechter die voornemens is om een GLO uit te 
vaardigen dient eerst met zijn superieuren te overleggen. Van de uitvaardiging van een GLO en/of 
het indienen van een verzoek daartoe dient kennis te worden gegeven aan de Balie en aan een 
centraal rechterlijk orgaan, die op hun beurt ervoor zorgen dat hun leden hiervan op de hoogte 
geraken, zodat zij erop attent zijn als zich nieuwe cliënten/zaken mochten aandienen, die onder de 
GLO zouden kunnen vallen. Zie Hodges 2001, p. 31-34, waar hij Part 19.III CPR en de relevante 
Practise Directions becommentarieert.  
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- Opt-in systeem: er wordt uitgegaan van een ‘opt-in systeem’. Slechts 
diegenen die zich naar aanleiding van de uitgevaardigde GLO bij de 
rechter aanmelden, kunnen meedoen in de procedure en worden 
gebonden aan eventuele uitspraken in de ‘lead cases’ (zie hierna);  

- Lead cases: uit alle zaken/partijen die zich hebben aangemeld, 
worden een paar voor de groep representatieve ‘lead ofwel test cases’ 
geselecteerd. Eventueel kan er nog een onderverdeling in subgroepen 
worden gemaakt, indien (variaties in) de te beantwoorden feitelijke of 
rechtsvragen daar aanleiding voor geven. De lead cases worden 
begeleid door ‘lead solicitors’, die voor wat de gemeenschappelijke 
aspecten betreft, namens alle bij de rechter geregistreerde partijen 
voort procederen; 142  

- Overige individuele procedures: de zaken die niet als een lead case 
zijn geselecteerd, worden aangehouden totdat in de lead case op de 
gemeenschappelijke punten is beslist. De beslissingen zijn bindend 
voor alle partijen van de desbetreffende (sub)groep. Na deze 
beslissing op gemeenschappelijke punten in de lead case, kan in de 
overige aangemelde zaken worden voort geprocedeerd over de 
(resterende) individuele (rechts)vragen. Bijvoorbeeld, als de 
aansprakelijkheid en/of het causaal verband is vastgesteld in de lead 
case, wordt de omvang van de schade vervolgens alsnog per 
individueel geval bepaald.  

 
 Het Amerikaanse model 

 
Met het Amerikaanse model doelen wij op de ‘damages class action’.143 Deze 
bestaat in twee varianten, afhankelijk van de vraag of de voor verhaal 
beschikbare financiële middelen toereikend zijn om alle vermoedelijke 
schadelijders volledig schadeloos te stellen. Indien dat niet het geval is, spreekt 
men van ‘limited fund’ class action.  

In het Amerikaanse model staat de ‘class’ en de ‘class vertegenwoordiger’ 
centraal. Het maakt het kort gezegd mogelijk dat een individu (de class 
vertegenwoordiger) namens anderen (bekenden en onbekenden, ofwel de class), 
die zich in een soortgelijke situatie bevinden, in rechte kan vorderen dat een 

                                                        
142  Hodges 2001, p. 65-77 en p. 113-120 die over de kosten van de lead solicitor gaan. Dat de selectie 

van de ‘lead cases’ problematisch kan zijn, is weinig verrassend. In de Engelse praktijk zijn twee 
hoofdselectiemodellen ontwikkeld, namelijk ‘the individual’ en ‘the generic” model’. Over de 
exacte inhoud daarvan zie Hodges 2001, p. 14-27. De selectie van de lead cases vindt in beginsel 
in overleg tussen partijen plaats. Ook wordt er wel eens besloten dat eiser en gedaagde een gelijk 
aantal test cases mogen selecteren. Als zij er niet uit komen, wordt de rechter ingeschakeld. 

143  Zie voor een uitgebreide Nederlandstalige weergave van deze regeling Frenk 1994, p. 202-235. 
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beweerde schadeveroorzaker de geleden schade aan de potentiële schadelijders 
vergoedt.144 Het Amerikaanse model is in feite een a-typisch 
vertegenwoordigingsfiguur, omdat het niet gebaseerd is op de wil aan de zijde 
van de vertegenwoordigde om te worden vertegenwoordigd door de class 
vertegenwoordiger, maar op de ‘self appointment’ door de laatstgenoemde. Het 
model wordt geconstrueerd via eisen, waaraan de class vertegenwoordiger, zijn 
belangenbehartiger en zijn vordering dienen te voldoen. Dit a-typische 
vertegenwoordigingskarakter maakt het model kwetsbaar, omdat er sprake kan 
zijn van intern conflicterende belangen. Men heeft geprobeerd dit op te vangen 
door een hele reeks van eisen voor de toepassing van het class action instrument 
te ontwikkelen. Schematisch kunnen deze als volgt worden weergegeven: 

- De kandidaat class vertegenwoordiger dient via zijn 
belangenbehartiger een certificatieverzoek in bij de rechter 
strekkende tot certificatie van een class; 

- Het certificatieverzoek wordt getoetst aan algemene preliminaire 
vereisten.145 De belangrijkste zijn ‘commonality’146 en ‘adequacy of 
representation’;147  

- Indien het certificatieverzoek de rechterlijke toets doorstaat en de 
indruk bestaat (of aantoonbaar is) dat de voor verhaal beschikbare 
financiële middelen ontoereikend zijn om alle vermoedelijke 
schadelijders volledig schadeloos te stellen, dan wordt het regime van 
de ‘limited fund class action’ gevolgd. Dit houdt in dat alle 
schadelijders die onder de gecertificeerde class-definitie vallen, 
gebonden zijn aan de rechterlijke uitspraak of aan een door de rechter 
goedgekeurde regeling, zelfs indien zij niet op de hoogte waren van 

                                                        
144  Ook andere vorderingen zijn mogelijk, maar die laten we hier buiten beschouwing. 
145  Een aantal van de algemene preliminaire vereisten is neergelegd in de wet, terwijl andere in de 

rechtspraak zijn ontwikkeld. Zie ook Klonoff & Bilich 2000, p. 41-155.  
146  Klonoff & Bilich 2000, p. 74-89. Het commonality-vereiste houdt kort gezegd in dat de leden van 

de gedefinieerde class een gemeenschappelijke juridische en feitelijke vraag moeten delen. Het is 
niet geheel duidelijk of ook deze eis een zelfstandige betekenis heeft naast het hierna te 
behandelen pre-dominance vereiste. 

147  Klonoff & Bilich 2000, p. 108-155. De adequaatheid van de classvertegenwoordiger  heeft zowel 
betrekking op zijn persoon en zijn vordering, als op de kwaliteiten van de rechtsbijstandverlener 
die hem begeleidt. De laatste dient behalve over aantoonbare professionele kwaliteiten, ervaring 
e.d., tevens over de logistieke mogelijkheden te kunnen beschikken om massavorderingen ‘aan te 
kunnen’. Van de class vertegenwoordiger wordt vooral verwacht dat hij voldoende inzet toont om 
zijn rechten en de rechten van de class geldend te maken, begrijpt wat de procedure inhoudt, 
hetgeen tevens doorzettingsvermogen, integriteit en betrouwbaarheid vereist. Daarnaast dient hij 
parallelle, en geen conflicterende, belangen met die van de class te hebben, wat meer betrekking 
heeft op de aard en inhoud van zijn vordering. De gedachte achter de eis van adequate 
vertegenwoordiging is dat door ernaar te streven om objectief gezien een zo ‘ideaal’ mogelijke 
classvertegenwoordiger te vinden, een zo optimaal mogelijk resultaat voor de class als geheel 
wordt gerealiseerd, zodat de inbreuk op de ‘autonomie’ van partijen gerechtvaardigd kan worden.  
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de procedure. Zij hebben niet de mogelijkheid om zich van de 
werking van die uitspraak of regeling te distantiëren (‘opt out’);  

- Indien de voor verhaal beschikbare financiële middelen wél 
toereikend zijn om alle vermoedelijke schadelijders volledig 
schadeloos te stellen, volgt een toetsing aan de bijzondere vereisten 
van de reguliere ‘damages class action’: de class vertegenwoordiger 
dient aan te tonen dat in het desbetreffende massaschadegeval de 
gemeenschappelijke kwesties de individuele kwesties overheersen148 
en dat het class action mechanisme de beste methode is om met het 
desbetreffende massaschadegeval om te gaan, de zogenaamde 
‘superiority’ toets;149 

- Als aan alle vereisten is voldaan, volgt er een publicatievoorschrift 
(notice). Deze notice moet het voor potentiële class leden mogelijk 
maken om zich van de class te distantiëren (opt out). Doet men dat 
niet, dan is men gebonden aan de uitkomst in de class action;  

- Deze notice en mogelijkheid tot opt-out gelden in beginsel niet bij de 
limited fund class action, maar kunnen onder omstandigheden en 
indien de rechter dat bepaalt ook daar worden toegepast;150 

- Belangrijke instrumenten voor de rechter bij de beoordeling van een 
verzoek tot het certificeren van een class zijn het verdelen van de 
class in subclasses,151 en de voorwaardelijke goedkeuring van de 
class152. Ook voor het overige beschikt de rechter over alle vrijheid 
bij het behandelen van de massaschadezaak (case management); 

                                                        
148   Dat is de predominance toets. Klonoff & Bilich 2000, p. 224-236. Daar treft men in essentie 

soortgelijke discussies aan als in het Engelse model ten aanzien van de toe te passen 
selectiecriteria voor test cases.  

149  Klonoff & Bilich 2000, p. 236-260 geven een helder uitleg over de verschillende aspecten die bij 
deze toets een rol spelen. Voor Nederland zijn vooral twee aspecten van belang. In de eerste 
plaats, in hoeverre de belangen van de leden van de class een individuele ‘control’ op de procedure 
rechtvaardigen. Over het algemeen wordt aangenomen dat hoe groter het individuele belang in 
kwestie is, hoe groter de behoefte is om zelf het proces te beheersen. Het tweede aspect betreft de 
vraag, of de ‘class action’ ‘manageable’ is en/of hoe denkt de belangenbehartiging aan de 
vorderende kant het proces aan te pakken. Hebben zij een goed uitgewerkt plan van aanpak? Wat 
gaat het allemaal kosten gelet ook op notice en opt-out mogelijkheid enerzijds en aard, en hoogte 
betrokken belangen anderzijds?   

150   Klonoff & Bilich 2000, p. 403-404. 
151  Bijvoorbeeld naar de aard van de geleden schade (letsel of alleen materiële schade), of de 

aanwezigheid van bepaalde kwaliteit bij de beweerde schadelijder, zoals deskundigheid op een 
bepaald terrein. Het vormen van subclasses is een methode die vergelijkbaar is met het vormen 
van subgroepen in het Engelse model. 

152   Bijvoorbeeld alleen voor de beantwoording van de rechtsvraag of bepaalde handelingen door een 
partij in een relevante periode verricht zijn en/of dat een onrechtmatige daad oplevert. Daarmee 
kunnen causaliteits- en relativiteitsvragen buiten de class worden gehouden. Verg. Klonoff & 
Bilich 2000, p. 294-308 over voorwaardelijke certificatie en de vorming van subclasses. 
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- Nadat de rechter een class action heeft gecertificeerd, kan de 
inhoudelijke behandeling plaatsvinden. In de VS wil men de formele 
en de inhoudelijke fase strikt gescheiden houden. Een inhoudelijke 
beoordeling vindt echter nauwelijks meer plaats: na certificatie wordt 
in de regel een schikking tussen de class en de beweerde 
schadeveroorzaker bereikt;  

- Een eventuele schikking tussen een class en de schadeveroorzaker 
dient door de rechter te worden goedgekeurd. Dat gebeurt nadat 
‘notice’/publicatie is gegeven dat de rechter voornemens is om de 
schikking goed te keuren en potentiële leden van de class uitgenodigd 
zijn geweest om hun bezwaren kenbaar te maken. Het is echter ook 
mogelijk dat partijen eerst buiten de rechter om overeenstemming 
proberen te bereiken over de certificatie van een class en de inhoud 
van een schikking, en beide tegelijkertijd ter goedkeuring aan de 
rechter voorleggen. Dit laatste blijkt aanleiding tot vele discussies te 
zijn (zie hierna misbruikgevaar);153 

- Een schikking dient een ‘distributieplan’ te bevatten, ofwel een plan 
van aanpak voor de distributie van de verkregen schadevergoeding 
onder de gerechtigde schadelijders.154 Deze distributie kan op 
verschillende manieren plaatsvinden: via de belangenbehartiger, maar 
kan ook worden uitbesteed aan schaderegelingsbureaus.155  

 
2.6.4 Bespreking van de modellen: voordelen en nadelen 
 
Een belangrijk voordeel van het Engelse model is dat het ook bruikbaar is voor 
de afwikkeling van (de anders zich lastig voor belangenconcentratie lenende) 
sluipende massaschade. Veel wordt overgelaten aan de rechter en zijn case 
management technieken. 
Door de beperkte mogelijkheid van belangenconcentratie wordt het Engelse 
model ook als minder misbruikgevoelig ervaren. Wel wordt er gevreesd voor 
een te dominante en autonome rol van de lead solicitor. Verder wordt het 
Engelse model vanwege zijn (op vrijwilligheid berustend) opt-in karakter in 
overeenstemming geacht met het in art. 6 EVRM gewaarborgde recht op 

                                                        
153   Zie Klonoff & Bilich 2000, p. 602-665 voor een behandeling van de relevante rechtspraak en voor 

vele verwijzingen naar relevante literatuur over de problematiek van class settlements. 
154  In Canada, waar een aangepaste vorm van het Amerikaanse model geldt, is zelfs de praktijk 

ontwikkeld om reeds in de certificatiefase een dergelijk uitgewerkt plan van de class 
vertegenwoordiger te verlangen, zodat een indruk wordt verkregen van de te verwachten kosten en 
baten van de class action. Een dergelijk plan speelt een belangrijke rol bij de certificatie van de 
class. 

155  We hebben begrepen dat in Canada veel expertise op dat terrein bij schaderegelingsbureaus is 
opgebouwd. 
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(individuele) toegang tot het recht.156  Een nadeel juist vanwege dat karakter is 
echter dat het model niet voldoet, indien de voor verhaal beschikbare financiële 
middelen ontoereikend zijn om alle vermoedelijke schadelijders volledig 
schadeloos te stellen. 

Het Amerikaanse model is zowel vanuit civil als common law optiek in 
verschillende opzichten een controversieel figuur. Daarover worden al tientallen 
jaren discussies gevoerd en die zijn nog steeds gaande over tal van onderwerpen. 
Wij moeten ons hierna daarom beperken tot aspecten die wij voor de 
Nederlandse situatie het meest relevant achten.  

Om te beginnen, voorziet het Amerikaanse model in een oplossing voor de 
problematiek van de ontoereikende financiële middelen. De aanwezigheid van 
twee verschillende damages class action regimes, waarbij vereisten van de één 
onder omstandigheden ook bij de ander van toepassing kunnen worden 
verklaard, leidt echter wel tot een vergroting van de mogelijke twistpunten met 
alle nadelen van dien.157 In Amerika zijn dan ook vanuit de rechtseconomische 
hoek pleidooien te horen voor een behandeling van de reguliere damages class 
actions volgens de limited fund methode (geen opt-out mogelijkheid).158  

Een ander positief aspect van het Amerikaanse model achten wij de 
aanwezigheid van een ‘zelfcontrole’ mechanisme via de superiority toets. De 
relativiteit van de (geldelijke) oplossing die via overheidsrechtspraak kan 
worden bereikt, wordt daardoor benadrukt en de geschiktheid ervan steeds per 
geval getoetst. Indien het verkrijgen van een schadevergoeding niet de meest 
aangewezen manier is om de schadelijders schadeloos te stellen en de 
‘remedies’ die de overheidsrechtspraak voor het overige biedt ook ontoereikend 
zijn, dan zorgt de superiority toets ervoor dat de aandacht gevestigd wordt op 
andere mogelijke conflicthanteringmethodes, waaronder mediation, arbitrage of 
het proefproces. Vooral bij de zogenaamde rampenschades en/of bij schades 
waar sprake is van een letsel zouden alternatieve mechanismen onder 
omstandigheden geschikter kunnen worden bevonden.159  

Uit de Amerikaanse ervaring – en die bevindingen worden in essentie door 
de Engelse ervaringen niet tegengesproken – blijkt het model vooral geschikt 
voor de afwikkeling van gefixeerde massaschade.160 De aard van sluipende 

                                                        
156  De opt-in regeling rust op het beginsel van vrijwilligheid. 
157  De discussie tussen partijen gaat dan in de eerste plaats over de vraag of er sprake is van een 

limited fund en in de tweede plaats, indien bevestigend beantwoord, of de notice en opt-out 
maatregel niettemin toegepast dienen te worden. Hoe meer discussie mogelijk, hoe meer 
transactiekosten. 

158  Een belangrijke vertegenwoordiger van deze stroming is Rosenberg. Zie o.a. Rosenberg 2002, p. 
831-897 met in noot 1 een overzicht van belangrijke andere werken op dat terrein. Een 
tegenstander van deze benadering is Nagereda 2003, p. 149-242. 

159  Vlg. Menkel-Meadow 1997, p. 1900-1901. 
160  Zie ook Davis 1998, p. 157, 229, 232. 
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massaschade brengt met zich dat daar de individuele aspecten zodanig 
uiteenlopend en overheersend zijn, dat zij in de weg staan aan een verantwoorde 
en werkbare definitie van de class en van de gemeenschappelijke feitelijke en 
rechtsvragen.  

Zoals hierna zal blijken, zal naar mate de belangenconcentratie bij de 
afwikkeling van massaschade groter is, een grotere transactiekostenreductie 
kunnen worden gerealiseerd. De mate van concentratie van belangen is echter 
proportioneel aan het gevaar voor misbruik, doordat volume wordt gecreëerd, 
dat als pressiemiddel kan worden gebruikt, terwijl dat volume ook uit 
‘ondeugdelijke’ ofwel inherent ongegronde claims kan zijn gevormd. Een 
belangenbundelingsmechanisme dient daarom ook in een ‘filter’ te voorzien om 
dergelijke claims eruit te halen. De structuur van een dergelijke filter is een van 
de meest uitdagende vraagstukken bij de afwikkeling van massaschade. Het 
hiervoor bedoelde misbruikgevaar wordt verder vergroot door de autonome rol 
die de belangenbehartiger van de class in het hele proces speelt. Deze rol dient 
daarom goed te worden gereguleerd, niet alleen ten aanzien van de beloning, 
maar ook ten aanzien van de controle op de inhoudelijke werkzaamheden.161 
 Het belangrijkste nadeel van het Amerikaanse model achten wij dan ook 
het misbruikgevaar. Als een ander nadeel wordt vaak het feit genoemd dat het 
Amerikaanse model een beperking vormt op het fundamentele recht op een 
toegang tot de rechter. 
 
2.6.5  Af te leiden basisprincipes uit de beide modellen 
 
Hoe tegenovergesteld beide buitenlandse modellen ook zijn, zij bevatten een 
aantal overeenkomsten die in ieder geval als richtlijnen zouden kunnen worden 
gezien voor de aanpak van massaschade. De buitenlandse ervaringen met de 
afwikkeling van massaschade zouden naar onze mening het beste aangeduid 
kunnen worden met ‘maatwerk op macro niveau’. Duidelijk is dat een 
individuele benadering van schadevergoedingsaanspraken, zoals men die 
traditioneel kent, niet volstaat bij massaschade. Dat betekent echter niet dat het 
enige wat voor de afwikkeling van massaschade resteert, het 
‘eenheidsworstmodel’ is. Maatwerk op macro niveau houdt in: 

- Het per concreet massaschadegeval zoeken naar een zo optimaal 
mogelijke differentiatie, die recht doet aan de verschillende belangen 

                                                        
161  Hiermee hangt ook nauw de discussie samen ten aanzien van de implicaties van het Amerikaanse 

model voor de verhouding tussen de belangenbehartiger van de class en de potentiële class leden, 
aangezien deze afwijkt van de traditionele advocaat-cliënt verhouding. Zie Klonoff & Bilich 2000, 
p. 6-7, 404-420, 687-700 met een behandeling van en vele verwijzingen naar relevante rechtspraak 
en literatuur. Vlg. ook Erichson 2000, p. 381-471. We wijzen er verder op dat inmiddels ook 
literatuur verschenen is, waarin dat misbruikgevaar weer wordt gerelativeerd; zie Silver 2003, p. 
1357-1430. 
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van de betreffende schadelijders. In het Engelse model komt dat tot 
uitdrukking via de selectie en verhouding tussen lead cases en 
individuele cases en de vorming van subgroepen, en in het 
Amerikaanse model via de vorming van subclasses, of via 
voorwaardelijke certificaties; 

- Dat de rechter beschikt over grote mate van ‘discretie’ ten aanzien 
van de aanpak van massaschade. Rechterlijk ‘case management’ 
vormt bij de afwikkeling van massaschade een centraal begrip. 
Natuurlijk kunnen procedurele randvoorwaarden worden gecreëerd 
voor de aanpak van massaschade. Een blauwdruk over hoe een 
massaschadegeval concreet (materieel) behandeld dient te worden 
behandeld, lijkt echter niet te bestaan; 

- Maatwerk op macro niveau valt alleen via een vroegtijdig en intensief 
overleg tussen rechterlijke macht en belangenbehartigers 
(advocatuur) te realiseren. In het Engelse model voert dit overleg iets 
verder dan in het Amerikaanse, aangezien het ook intern bij de 
rechterlijke macht plaatsvindt, wat o.i. aan te bevelen is. De 
afwikkeling van massaschade vergt investeringen in tijd en 
menskracht ook aan de zijde van de rechterlijke macht en het is van 
belang dat daarvoor bewust de ruimte wordt gecreëerd en dat een en 
ander niet afhankelijk is van ‘toevalstreffers’. Overweging verdient 
de gedachte om een centraal gerecht aan te wijzen dat ook logistiek 
gezien voldoende uitgerust is of kan worden om massaschades te 
behandelen. Het voordeel hiervan is tevens dat er expertise kan 
worden ontwikkeld, wat bij massaschade in het bijzonder van belang 
is. Ook aan de zijde van de belangenbehartiging vindt in beide 
modellen intern overleg plaats.  

 
2.6.6  Aard en omvang van de besparingen 
 

 Reductie transactiekosten in Engels model  
 
Door de centralisatie en de concentratie van rechterlijke werkzaamheden bij één 
rechter/gerecht wordt een transactiekostenreductie gerealiseerd. Omdat ten 
aanzien van de gemeenschappelijke feitelijke en juridische vragen met lead 
cases wordt gewerkt, dienen door de rechter, voor wat de gemeenschappelijke 
vragen betreft, alleen in de testcases getuigen en deskundigen te worden 
gehoord. Ook dit kan tot een beduidende reductie van transactiekosten leiden. 
De grote mate van concentratie van soortgelijke zaken zou zelfs de verwachting 
kunnen wettigen dat de rechter ook de individuele kwesties in de aangemelde 
zaken sneller en efficiënter zou kunnen afdoen.  
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Soortgelijk voordeel vindt ook plaats aan de zijde van de belangenbehartiging, 
omdat ten aanzien van de gemeenschappelijke kwesties slechts een beperkt 
aantal ‘lead solicitors’ voor een grote groep optreedt. Wel mogen daarbij de 
extra coördinatie- en overlegkosten tussen de lead solicitors en de individuele 
solicitors met betrekking tot die kwesties niet uit het oog worden verloren. De 
begroting daarvan kan eveneens problematisch zijn en het 
transactiekostenvoordeel reduceren.162  

De mogelijkheid van belangenconcentratie bij het vorderen van een 
schadevergoeding is in het Engelse model echter beperkt. Daarom moet 
geconstateerd worden dat er uiteindelijk sprake is van een beperkte 
transactiekostenreductie. Na de beslissing op de gemeenschappelijke feitelijke 
en rechtsvragen dient immers ook in het meest voor de schadelijders gunstige 
geval alsnog op individuele basis te worden voort geprocedeerd, om ten minste 
de omvang van de geleden schade te kunnen vaststellen. Dat betekent dat in de 
individuele gevallen alsnog getuigen en deskundigen gehoord zouden moeten 
worden, wat de eerder gerealiseerde transactiekostenreductie ten aanzien van de 
beantwoording van de gemeenschappelijke vragen ongedaan zou kunnen maken. 
 Het is overigens wel zo dat in Engeland sprake is van grotere mate van 
inhoudelijke normering in het geval van letselschade dan in Nederland 
vooralsnog het geval is,163 waardoor de bepaling van de omvang van de 
schadevergoeding in individuele gevallen sneller zou kunnen verlopen dan in 
Nederland bijvoorbeeld. Hierdoor zou de uiteindelijke transactiekostenreductie 
in Nederland nog slechter kunnen uitpakken. 
De bepaling van de selectiemethode voor de lead cases blijkt in de Engelse 
praktijk tot problemen te leiden, maar dat is naar onze mening een aspect dat bij 
elk model van massaschade-afwikkeling de aandacht zal blijven vragen.164  

                                                        
162  In het Engelse model kan een conditional fee agreement worden gesloten, wat een 

resultaatsafhankelijke prijsafspraak is, die echter niet afhankelijk is van de hoogte van de 
uitgekeerde schadevergoeding, maar hooguit een verdubbeling van de op basis van een uurtarief 
opgestelde declaratie mogelijk maakt. Er is nog geen goed beeld van de ervaringen met dit 
systeem in massaschadezaken, omdat de desbetreffende regeling nog relatief jong is. Wel worden 
nu al knelpunten gesignaleerd bij het functioneren van dit systeem in individuele zaken, aldus N. 
Tomkins op een No cure no pay-symposium op 28 september 2003 te Amsterdam. 

163  Zie meer over de inhoudelijke normering in Engeland met verdere verwijzingen, Tzankova & 
Weterings 2003, p. 11-12.  

164  Vlg. Hodges 2001, p. 15-18, worden in Engeland globaal twee basis selectiemethodes 
onderscheiden: de zogenaamde ‘generic’ methode en de ‘individual case’ methode. Aan de eerste 
ligt de veronderstelling ten grondslag dat alle individuele gevallen ‘legally valid, financially viable 
en similar’ zijn. De afzonderlijke zaken dienen dan ook niet per individueel geval in detail te 
worden bekeken om een representatieve test case te selecteren. De ‘individual case’ methode 
vereist een nader onderzoek van alle individuele gevallen (‘to be scrutinised and filtered at the 
outset’) om te kunnen vaststellen of en zo ja welke zaken als test case kunnen worden geselecteerd 
en/of belangenbundeling überhaupt opportuun is. Hodges 2001, p. 26, acht het dan ook wenselijk 
dat de rechter in een vroeg stadium bij de voorbereiding van een massaschade-procedure 
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De mate waarin transactiekostenreductie gerealiseerd kan worden, is echter sterk 
afhankelijk van de selectiemethode die men hanteert.165 Een bijkomstig 
probleem is dat het onmogelijk is om op voorhand vast te stellen welke 
selectiemethode bij de afwikkeling van massaschade in het algemeen te 
prefereren is, omdat uit de Engelse ervaring blijkt, dat de aard van het 
onderliggende massaschadegeval bepalend is voor de geschiktheid van een 
bepaalde selectiemethode. Wel vallen er enige richtlijnen per type massaschade 
uit de praktijk te distilleren.166  
 

 Reductie transactiekosten in het Amerikaanse model  
 
In het Amerikaanse model zou een maximale reductie van transactiekosten 
kunnen worden gerealiseerd, mits een adequate regeling wordt getroffen voor de 
beloning van de belangenbehartigers. Immers, zowel aan de zijde van de 
rechterlijke macht, als aan de zijde van de belangenbehartiging en deskundigen 
kan een maximale concentratie van werkzaamheden worden bereikt.  

Het notice voorschrift dat in beginsel alleen voor de reguliere damages 
class action geldt, maar onder omstandigheden ook bij limited fund class actions 
kan worden toegepast, werkt transactiekostenverhogend. De mate waarin dat 
gebeurt, verschilt per geval, omdat per situatie dient te worden bepaald hoe aan 
dit voorschrift voldaan dient te worden. Soms wordt een publicatie in een blad 
voldoende geacht, terwijl een andere keer verlangd wordt dat alle (via de 
administratie van de gestelde schadeveroorzaker) redelijkerwijs te traceren 
schadelijders een persoonlijke ‘notice’ ontvangen.  
Het distributieplan is ook een aspect dat de aandacht verdient. Als het 
distributieproces niet goed geregeld is, kan de transactiekostenreductie die 
eerder gerealiseerd werd weer ongedaan worden gemaakt. Bij de uitwerking van 
een distributieplan kunnen verschillende keuzes worden gemaakt, die 
reductiebepalend zijn. Die keuzes betreffen de ´persoon´ van de distributeur en 
de organisatie van het ´distributieproces´. Ten aanzien van het eerste blijkt uit de 
buitenlandse ervaringen dat het distributieproces aan para legals zou kunnen 
worden overgelaten, wat tot een aanzienlijke transactiekostenreductie kan 
leiden. Het zijn niet langer rechters en advocaten die 

                                                                                                                                  
betrokken wordt om in overleg met partijen de meest aangewezen selectiemethode te bepalen, 
zodat misbruik wordt voorkomen, zie ook volgende noot. 

165  De transactiekostenreductie is bij toepassing van de ‘generic methode’ groter dan bij toepassing 
van de ‘individual case’ methode. Het misbruikgevaar is bij de generic methode echter ook groter. 
Vooralsnog domineert in de Engelse praktijk de ‘individual case’ methode: Hodges p. 15-20, 25-
27.  

166  In Engeland is gebleken dat de generic methode per definitie niet geschikt is voor afwikkeling van 
sluipende massaschade en/of voor de afwikkeling van massaschade, veroorzaakt door een 
gebrekkig medisch product, aldus Hodges 2001, p. 25-27. 
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‘distributiewerkzaamheden’ moeten uitvoeren, maar rechtelijke 
ambtenaren/ondersteunend rechtelijk personeel, maar er zou naar onze mening 
ook gedacht kunnen worden aan deurwaarderskantoren en 
schaderegelingsbureaus. De rechter zou alleen in die gevallen aangezocht 
kunnen worden, waarin tussen de beweerde schadelijder en de ‘distributeur’ 
verschil van mening ontstaat over het recht op of de hoogte van de 
schadevergoeding.           
 Verder wordt in de Amerikaanse literatuur ten aanzien van de behandeling 
van de claimafwikkeling een onderscheid gemaakt tussen ‘court-created 
administration systems’ en ‘legislatively created administrative agencies’. Bij de 
afwikkeling van massaschade raadt men de inzet van de eerste aan, omdat 
‘many observers of bureacracies emphasize their self-perpetuating tendencies 
and their capacity to redefine tasks to justify the continuation of the bureaucracy 
itself. In this light, self-limiting administrative initiatives offer real benefits in 
terms of cost savings and accountability’.167  Het uitbesteden van de 
massaschade-afwikkeling aan reeds bestaande (‘court-linked’) organisaties of 
instellingen zou als voordeel kunnen hebben dat de benodigde en goed 
opererende logistiek en infrastructuur aanwezig is, waarbij tevens expertise kan 
worden ontwikkeld ten aanzien van het op een korte termijn opzetten van een 
goed functionerend, maar tijdelijk lopend distributieproces.  

Ten aanzien van het distributieproces zelf kunnen ook keuzen worden 
gemaakt die transactiekosten bepalend zijn. Die keuzes hebben enerzijds 
betrekking op de gedetailleerdheid, hoeveelheid en dwingendheid van de 
vereisten die aan de potentiële schadelijders worden gesteld om hun recht op een 
schadevergoeding aan te tonen, en anderzijds op de regels die de omvang van 
die schadevergoeding betreffen. De mate waarin daarbinnen normering kan 
plaatsvinden, zal bepalend zijn voor de mate van transactiekostenreductie (zie 
ook paragraaf 2.8 over materiële normering van schadevergoeding). 
Er zijn enige empirische gegevens bekend over de transactiekosten bij class 
actions. In een studie168 uit 1999 zijn tien ‘class action cases’ onderzocht. 
Belangrijkste conclusie die met betrekking tot transactiekosten in class action 
cases kon worden getrokken, is dat de transactiekosten procentueel het laagst 
zijn in die gevallen waarin de totale uitgekeerde som hoog tot zeer hoog is. In 
onderstaand overzicht is het aandeel transactiekosten in de totale uitgekeerde 
som weergeven. 
 
 
 

                                                        
167  Minow 1997, p. 2010, 2012-2033. 
168  Hensler c.s. 1999, RAND Documents MR-969, p. 438-445. 
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            Totaal $m  Transactiekosten %  
           $m  
________________________________________________________________   
Consumer class actions 
________________________________________________________________
Roberts v. Bausch & Lomb   17.675  8.500   48 
Pinney v. Great Western Bank  17.200  5.968   34.5 
Graham v. Security P.H.S. inc.  10.500  2.632   25 
Selnick v. Sacramento Cable    1.500  0.571   38 
Inman v. Heilig-Meyers        1.152  0.880   76  
Martinez v. Allstat/ 
Sendejo v. Farmers            23.695        12.463   52.5 
________________________________________________________________ 
Mass Tort class actions 
________________________________________________________________ 
In re Factor VIII  
or IX Blood Products     695.000  40.000     5.7 
Atkins v. Harcros      51.575  25.400   49 
In re Louisiana-Pacific  
Siding Litigation     516.300  46.246     8.9 
Cox et al. v. Shell et al         1042.448           204.448   19.6 
________________________________________________________________ 
Bron: RAND MR 969. 
 
Het volgende overzicht toont de door de class members ontvangen som geld 
(dollarcents) per uitgegeven dollar door gedaagde (bedragen zijn bij benadering, 
bron RAND MR 969). In het slechtste geval ontvangt een class member slechts 
19 cent; in het beste geval 92 cent.  
 

- Roberts v. Bausch & Lomb     $ 0.53  
- Pinney v. Great Western Bank     $ 0.66  
- Graham v. Security P.H.S. inc.     $ 0.76 
- Selnick v. Sacramento Cable     $ 0.19 
- Inman v. Heilig-Meyers      $ 0.25 
- Martinez v. Allstate/Sendejo v. Farmers   $ 0.39 
- In re Factor VIII or IX Blood Products         $ 0.90 
- Atkins v. Harcros       $ 0.50 
- In re Louisiana-Pacific Siding Litigation      $ 0.92 
- Cox et al. v. Shell et al      $ 0.82 
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 Schatting van de aard en omvang van de besparingen in schema’s 
 
Welke theoretische gevolgen zijn bij een beter gecoördineerde afwikkeling van 
massaschade te verwachten? Die gevolgen zijn niet gemakkelijk in te schatten.  
 
Gecoördineerde afwikkeling van 
massaschade 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  0 
Coordinatieproblemen - 
Kosten van informatieverwerking --         
Marktfalen 0 
Tabel 20: effecten van gecoördineerde afwikkeling van massaschade aan de hand  
van vier theoretische perspectieven. 
 
De interactie in de onderhandelingen wordt van het individuele niveau verplaatst 
naar een onderhandeling tussen de groep en de gedaagde. Aannemelijk lijkt dat 
die onderhandelingen professioneler zullen plaatsvinden, en daardoor wellicht 
minder belemmeringen of stoornissen zullen opleveren, maar een extra 
belemmering zal zijn dat de slachtoffers onderling belangentegenstellingen 
kunnen hebben.           
 Voorts kan de belangentegenstelling tussen de rechtshulpverleners en de 
slachtoffers groot zijn. Door de centralisatie neemt ook de disciplinerende 
werking van de markt (meerdere slachtoffers zien van elkaar hoe het gaat en wat 
zij krijgen) wellicht af. De grootste winst zit hem waarschijnlijk in de 
vermindering van de kosten van informatieverzameling en verwerking.  
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Bekijken we vervolgens de effecten van het instrument op de drie trajecten 
waarin transactiekosten ontstaan, dan valt het volgende op. 
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen- 
traject 

Schadevast- 
stellings- 
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht - - - 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

- - - 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

- - - 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

-/0 -/0 -/0 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

-/0 -/0 -/0 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

0 0 0 

Tabel 21: effecten van gecoördineerde afwikkeling van massaschade op drie trajecten. 
 
In alle drie de trajecten verwachten wij een besparing op de transactiekosten. 
Door de bundeling van grote aantallen individuele zaken en de gecentraliseerde 
en gecoördineerde werkwijze van de rechterlijke macht en de 
rechtshulpverlening kan verwacht worden dat het totale schaderegelingsproces 
efficiënter kan verlopen, een en ander overigens afhankelijk van het gehanteerde 
procedurele model. De schaalvoordelen zullen zich met name voordoen bij de 
kosten van rechtshulp en rechterlijke macht en de kosten van ingeschakelde 
derden. Ook mag verwacht worden dat over het geheel genomen tijdwinst 
geboekt kan worden, wat de kosten van onzekerheid doet verminderen.  
 Wellicht dat voor een aantal slachtoffers geldt dat de emotionele lasten 
afnemen. Zij staan er immers door de collectieve afwikkeling niet alleen voor en 
kunnen door zelforganisatie of anderszins geïnitieerde ondersteuning steun bij 
elkaar vinden. Meer zeggenschap van de slachtoffers bij de schadeafwikkeling, 
bijvoorbeeld in de vorm van keuzerechten, kan ertoe bijdragen dat zij zich 
minder machteloos voelen. 
 De kosten voor systeem- en uitvoeringsbewaking blijven gelijk. Weliswaar 
zijn met de afwikkeling van massaschade meer organisatorische vragen gemoeid 
en zijn er extra kosten te verwachten ten aanzien van de noodzakelijke 
coördinatie. Anderzijds vervalt de afdoening van grote aantallen individuele 
zaken, waardoor de kosten en baten waarschijnlijk tegen elkaar opwegen. 
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2.6.7  Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
Niet zozeer de beoordeling van de mogelijke inpasbaarheid van een van beide 
modellen, maar de toepasbaarheid van de basisprincipes uit beide modellen lijkt 
hier het meest relevant. Bij massaschade is wezenlijk dat daar waar mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van schaalvoordelen, terwijl oog blijft voor maatwerk. 
 Dit kan gebeuren door een sterke mate van centralisatie en coördinatie op 
en tussen de diverse niveaus waarop de afwikkeling van massaschade speelt. Te 
denken valt aan het concentreren van alle zaken bij één 
gerecht/rechtshulpverlener of aan het instellen van een zogenaamde één-loket-
functie ten behoeve van slachtoffers voor informatie, advies en doorverwijzing. 
Het maken van dubbele kosten kan zo worden voorkomen.   
 
2.6.8  Samenvatting 
 
Bij grote aantallen individuele gevallen die dezelfde schadeveroorzakende 
gebeurtenis als achtergrond hebben, dreigen de hanteerbaarheid en het 
management van de geschilbeslechting in gevaar te komen. Zowel het Engelse 
als het Amerikaanse model geven ieder op eigen wijze vorm aan een 
gecoördineerde afhandeling van massaschadegevallen. Uit de basisprincipes die 
uit beide modellen afgeleid konden worden, zijn concentratie, coördinatie en 
centralisatie de sleutelwoorden.   
 
2.7 Schadefondsen 
 
2.7.1  Inleiding 
 
Een schadefonds is een fonds waarin door een of meerdere financieringsbronnen 
wordt gestort ten behoeve van slachtoffers van een gebeurtenis. Slachtoffers 
kunnen daarop een beroep doen en voor (gedeeltelijke) vergoeding van door hen 
ten gevolge van de gebeurtenis geleden schade in aanmerking komen indien zij 
aan de gestelde uitkeringscriteria voldoen.  Schadefondsen worden om een 
aantal redenen ingesteld.169  

Wanneer onvoorzienbare en onvermijdbare schade ontstaat ten gevolge 
van een (natuur)ramp, is de onderliggende basis voor het fonds vaak sociaal van 
aard. Door de instelling van het fonds wordt uiting gegeven aan de 
maatschappelijke solidariteit en betrokkenheid met de slachtoffers. Een andere 
grond voor de oprichting van een fonds is het bieden van ondersteuning aan 
slachtoffers bij de juridische problemen die zij ondervinden bij het verhalen van 
de geleden schade. Als laatste kunnen (proces-) economische redenen genoemd 
                                                        
169  Hulst 2002, p. 207-208. 
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worden. Met fondsvorming kan worden bereikt dat de schade beperkt blijft, 
omdat sneller compensatie geboden kan worden, hetgeen voor zowel het 
individuele slachtoffers alsook voor de maatschappij als geheel voordelig is. 
Door de bundeling van claims van dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis en 
de afhandeling van die claims via een fonds kunnen (proces-)economische 
voordelen behaald worden.170  
 Ook de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een fonds is van 
belang voor de transactiekosten. Soms is er sprake van een publieke uitvoering, 
in andere gevallen wordt een fonds via een privaatrechtelijk rechtspersoon 
beheerd. In beide gevallen zullen echter ‘agency’-problemen ontstaan, omdat de 
belangen van de uitvoerders en de partijen niet gelijk oplopen. 
 
2.7.2  Beschrijving van schadefondsen op hoofdlijnen  
 
Ten eerste kan een schadefonds een alternatieve bron voor schadevergoeding 
vormen in die situaties waarin het bestaande aansprakelijkheidsrecht geen 
adequate oplossing weet te bieden. In dergelijke gevallen heeft de fondsvorming 
als kenmerk dat het los staat van de individuele veroorzaker van de schade. In 
Nederland is deze methode onder meer toegepast bij asbestslachtoffers en 
slachtoffers van rampen. Het fonds fungeert in deze situaties als vangnet. Dit is 
met name aan de orde in de volgende situaties: 

- De veroorzaker van de schade is niet aansprakelijk wegens het 
ontbreken van een tekortkoming;171 

- De veroorzaker van de schade kan niet worden achterhaald; 
- Er is sprake van een natuurramp (‘Act of God’). 

 
Ten tweede worden schadefondsen ingesteld in situaties waarin het 
aansprakelijkheidsrecht wél normaal functioneert.172 Dit is het geval bij: 

- Een beperkingsfonds: in deze situatie staat de aansprakelijkheid van 
de (bekende) veroorzaker vast. Het fonds wordt door de veroorzaker 
ingesteld met als doel een schikking te treffen met de benadeelden, 
echter op voorwaarde dat de omvang van zijn aansprakelijkheid 
wordt beperkt tot de financiële inbreng in het fonds. Een 
beperkingsfonds wordt vooral bij massaschade, veroorzaakt door een 
groot aantal producten of diensten (serieschade), ingesteld; 

                                                        
170  De voordelen van bundeling zagen we ook al bij de afwikkeling van massaschade. De combinatie 

class action en schadefonds komen we in de praktijk dan ook regelmatig tegen. 
171  Dit speelt onder meer bij historische schades, waarbij sprake is van handelen dat naar de geldende 

normen van toen rechtmatig te achten was.  
172  Zie uitgebreid Faure en Hartlief 1998a, p. 211-228. 
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- Een voorschotfonds: hiervan kan sprake zijn bij slepende juridische 
procedures over aansprakelijkheids- en causaliteitsvragen, waarbij het 
risico van overlijden van de benadeelde(n) tijdens de procedure 
vanwege de lange duur daarvan, niet ondenkbaar is; 

- Een waarborgfonds: kenmerkend van dit type fonds is dat het 
subsidiair werkt, omdat de veroorzaker in eerste instantie via het 
aansprakelijkheidsrecht moet worden aangesproken. Zodra de 
veroorzaker (of zijn verzekeraar) insolvabel is of onvindbaar blijkt te 
zijn, kan de benadeelde zich tot het fonds wenden;173 

- Tot slot is het denkbaar om een fonds ter vervanging van 
aansprakelijkheid en verzekering in te stellen, bijvoorbeeld een 
algemeen schadefonds bij milieuschades.174  

 
Wanneer een schadefonds werkt met heldere uitkeringscriteria en duidelijke 
criteria ten aanzien van degenen die het fonds moeten vullen, zijn de 
transactiekosten waarschijnlijk lager. Uitkeringscriteria zijn doorgaans door 
middel van regelingen in het reglement van een schadefonds opgenomen. De 
criteria zien op: 

- De kring van gerechtigden. Fondsreglementen bevatten een bepaling 
waarin wordt omschreven wie een beroep op een uitkering van het 
fonds kan doen. Tot de kring van gerechtigden (ook wel 
belanghebbenden of gedupeerden genoemd, zie bijvoorbeeld artikel 2 
van het Legionella-fonds en de bepalingen van de diverse Enschede-
fondsen) kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen 
behoren. Ook worden soms bepaalde categorieën nabestaanden tot de 
kring van gerechtigden gerekend. Om tot de kring van gerechtigden 
te worden toegelaten, worden bovendien nadere voorwaarden gesteld, 
bijvoorbeeld geografische eisen (‘on or below Canal Street’, The 
September 11th Fund), eisen met betrekking tot een bepaalde 
hoedanigheid (bezoeker of werkzaam op de Westfriese Flora, 
waarvan aannemelijk is dat hij door het bezoek cq. werk besmet is 
geraakt, Legionellafonds) of het vereiste dat een bepaald product 
gebruikt is (gebruiksters van borstimplantaten); 

- Soorten schades. Fondsreglementen bepalen welke soort schade voor 
vergoeding in aanmerking komt. Dit kunnen zowel materiële als 
immateriële schades zijn. De negen Enschede-fondsen bepalen 
bijvoorbeeld per schadefonds welke schade vergoed wordt: een van 

                                                        
173  In Nederland kennen we bijvoorbeeld het Waarborgfonds Motorverkeer en het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven. 
174  Zie Faure en Hartlief 1998a, p. 214. 
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de regelingen keert alleen uit voor opruimingskosten, terwijl een 
andere regeling slechts de schades aan bepaalde kampeermiddelen 
omvat; 

- Uitkeringsmodaliteiten. De fondsen regelen voorts in welke vorm de 
schadevergoeding wordt uitgekeerd. Vaak worden forfaitaire 
bedragen vastgesteld, die voor iedere benadeelde gelijk zijn of 
worden objectieve criteria ter vaststelling van de omvang van de 
schade gehanteerd. Niet altijd hoeft sprake te zijn van een schenking 
van een geldbedrag. In één van de Enschede-fondsen175 worden 
bijvoorbeeld geldleningen verstrekt. In andere gevallen wordt geen 
geldbedrag uitgekeerd, maar wordt op andere wijze ondersteuning 
geboden; in 2.7.3 zal hiervan een voorbeeld worden gegeven. Een 
aantal fondsen biedt de benadeelden een keuzemogelijkheid tussen 
bijvoorbeeld een vast (relatief laag) bedrag, gekoppeld aan een 
geringe bewijslast en een hogere vergoeding, waarbij echter een 
zwaardere bewijslast voor de benadeelde in kwestie geldt;  

- Voorliggende voorziening. Fondsreglementen kunnen bepalen dat 
geen aanspraak op uitkering bestaat indien er een voorliggende 
voorziening is. Dit geldt bijvoorbeeld bij het Waarborgfonds 
Motorverkeer, waar eerst via een civiele procedure een 
schadevergoeding moet worden gevorderd;  

- Hardheidsclausule. Fondsreglementen voorzien vaak in een 
hardheidsclausule voor die gevallen waarin de uitkeringscriteria tot 
een onbillijke uitkomst zou leiden. 

 
Fondsvulling kan door verschillende partijen gebeuren. Wanneer de veroorzaker 
van de schade bekend is, aansprakelijk kan worden gehouden en solvabel is, ligt 
het voor de hand dat het fonds door hem wordt gevuld. Dergelijke 
beperkingsfondsen zijn met name opgericht in geval van 
productaansprakelijkheid. Enkele voorbeelden176 zijn het Dalkon Shield 
Claimants Trust, dat gevuld werd door de fabrikant van het Dalkon-schildje, het 
Patient Benefit Fund en het Medical and Psychological Consultation Fund, met 
de financiële inbreng van de fabrikant van de lekkende hartkleppen en de 
verschillende fondsen waarin de fabrikant van de borstimplantaten heeft 
voorzien.  
 Wanneer de aansprakelijke partij echter niet te achterhalen is, insolvabel 
blijkt of er geen aansprakelijke valt aan te wijzen, kan niet op de werkelijke 
veroorzaker van de schade worden teruggevallen. In die gevallen kan op 

                                                        
175  Ontwerpregeling tegemoetkoming schade ondernemingen. 
176  Dommering-van Rongen 1996. 
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verschillende manieren aan fondsvorming worden gedaan. Vaak wordt dan voor 
een constructie gekozen met meerdere financieringsbronnen. Als voorbeeld kan 
het Franse Aids-fonds genoemd worden, dat in 2.7.3 verder wordt beschreven.
 Ook worden fondsen opgericht die door de potentiële veroorzakers worden 
gevuld. Het Waarborgfonds Motorverkeer, dat uit de WAM-premies wordt 
gevoed, is daar een goed voorbeeld van. Schadefondsen die door branche-
organisaties zijn opgericht, zoals het ANVR-schadefonds dat gedupeerde 
reizigers een dekking biedt in geval van een faillissement van een aangesloten 
touroperator, worden eveneens door de potentiële veroorzakers gevuld. 
 Bij (natuur)rampen worden fondsen vaak gezamenlijk gevuld door de 
overheid, particuliere giften en bijdragen van liefdadigheidsinstellingen. 
Tenslotte zijn er fondsen die primair door de overheid uit de algemene middelen 
worden gevuld. In Nederland is dat het geval bij het Asbestfonds. De instelling 
van het fonds wordt in dergelijke gevallen vaak bij publiekrechtelijke regeling 
geregeld.177  
 
2.7.3 Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken 
 

 Het September 11th Fund 
 
Het September 11th Fund is opgericht op de dag van de terroristische aanslagen 
in de Verenigde Staten. De doelstelling van het fonds is te voorzien in de 
behoeften van de slachtoffers en de getroffen families en gemeenschappen op de 
korte en lange termijn. Het fonds is vanuit diverse financieringsbronnen gevuld, 
onder meer door particuliere giften, giften van (liefdadigheids)organisaties en 
overheidsmiddelen. Vanwege de enorme opbrengst worden nieuwe donaties 
sinds enige tijd niet meer geaccepteerd, maar doorverwezen naar andere goede 
doelen. De kring van gerechtigden bestaat uit:  

- Nauw omschreven nabestaanden die financieel afhankelijk waren van 
de overledene; 

- Degenen die als rechtstreeks gevolg van de aanslagen gewond zijn 
geraakt en tenminste één nacht tussen 11 september 2001 en 11 
oktober 2001 in een ziekenhuis hebben gelegen; 

- Werknemers die als rechtstreeks gevolg van de aanslagen hun baan 
hebben verloren of een ernstige daling van hun inkomen hebben 
ondervonden; 

                                                        
177  Dit geldt eveneens voor de meeste schadefondsen met een meer permanent karakter. Fondsen die 

worden opgericht naar aanleiding van een eenmalige gebeurtenis worden veelal vormgegeven door 
middel van een stichting en is van overheidsbemoeienis bij de organisatie niet of nauwelijks 
sprake. 
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- Inwoners zonder huisvesting, die binnen een bepaald gebied 
woonden; 

- Kleine bedrijven die binnen een bepaald gebied hun bedrijfsvoering 
hadden; 

-  Nonprofit organisaties die als rechtstreeks gevolg van de aanslagen 
verlies of beschadiging van eigendom hebben ondervonden; 

- Degenen die bij de reddingswerkzaamheden hebben geholpen. 
 
Het fonds biedt zowel financiële als andersoortige ondersteuning aan de 
benadeelden die tot de kring van gerechtigden behoren. Per categorie van 
benadeelden is bepaald voor welke soort ondersteuning men in aanmerking 
komt. Alle soorten ondersteuning worden via geselecteerde organisaties, die snel 
en kwalitatief goede ondersteuning kunnen bieden, aan de benadeelden 
verstrekt. Het fonds subsidieert daarmee primair de geselecteerde organisaties en 
keert dus niet rechtstreeks uit aan de benadeelden. De soorten beschikbare 
ondersteuning bestaan uit: 

- Financieel advies; 
- Financiële ondersteuning; 
- Geestelijke gezondheidszorg en psycho-sociale hulpverlening; 
- Hulp bij het vinden van werk; 
- Tegemoetkoming in de verzekeringspremies voor medische zorg; 
- Diensten van service-coördinatoren, die behulpzaam zijn bij het 

vinden en krijgen van de benodigde hulp; 
- Rechtshulpverlening; 
- Hulp voor kinderen en scholen; 
- Studiebeurzen; 
- Hulp voor kleine bedrijven en non-profit organisaties. 

 
Alle administratieve kosten van het fonds en de gesubsidieerde organisaties 
worden betaald uit de opbrengsten van een separate fundraising.  
 

 Het Dalkon Shield Claimants Trust 
 
Het Dalkon Shield Claimants Trust is een voorbeeld van een beperkingsfonds 
waarin werd getracht om meer dan 200.000 schadeclaims af te wikkelen tegen 
zo laag mogelijke transactiekosten. Het fonds werd opgericht door fabrikant 
Robins, die uiteindelijk via het fonds $ 2.8 miljard uitkeerde. Uit literatuur178 
komt naar voren dat honderden miljoenen dollars konden worden bespaard door 
het basisbesluit van het fonds om individuele juridische procedures zoveel 
                                                        
178       Rutherglen 2001. 



Hoofdstuk III 

126 

mogelijk te vermijden. Het totale schaderegelingsproces werd afgestemd op dit 
principiële besluit, door uit te gaan van een aantal aanvullende ‘principes’. 
 Onder meer werd het volgen van verplichte fondsprocedures 
voorgeschreven alvorens in individuele gevallen een juridische procedure kon 
worden gestart. Uiteindelijk bleek dat in 99% van alle gevallen de claims 
werden afgewikkeld via de fondsprocedure(s).179 Een tweede principe hield in 
dat de middelen van het fonds alleen ten behoeve van de slachtoffers konden 
worden aangewend en niet terug konden vloeien naar de fabrikant. Voorts waren 
de procedures zodanig ontworpen dat alle slachtoffers op gelijke wijze werden 
behandeld, ongeacht of ze wel of niet door een belangenbehartiger 
vertegenwoordigd werden. Een ander belangrijk principe – het eenmalige ‘best 
and final offer’ – werd voorafgegaan door een proces waarin door deskundigen 
op accurate en consistente wijze een waardebepaling van de claims werd 
vastgesteld. Wanneer dit eenmaal was bepaald, werd aan het slachtoffer het 
‘best and final offer’ gedaan. Over dit schikkingsaanbod kon niet worden 
onderhandeld. Voor de zogenaamde ‘option 3’-slachtoffers die het aanbod niet 
accepteerden stond echter wel een ADR-procedure open. Een laatste principe 
was het bieden van een keuze uit diverse uitkeringsmodaliteiten aan de 
slachtoffers: optie 1 voor de meest eenvoudige claims, optie 2 voor meer 
ingewikkelde vorderingen en optie 3 voor de meest complexe schadegevallen. 
Op het keuzerecht voor slachtoffers door middel van uitkeringsmodaliteiten 
wordt in paragraaf  2.10 nader ingegaan.  
 

 Le fonds d'indemnisation des transfusés contaminés par le VIH 
 
Het Franse Fonds d'indemnisation des transfusés contaminés par le VIH is bij 
wet van 31 december 1991180 ingesteld ten behoeve van slachtoffers die ten 
gevolge van een bloedtransfusie (of een van bloed afgeleid product) besmet zijn 
geraakt met het HIV-virus. Tot de kring van gerechtigden behoren tevens 
bepaalde naaste verwanten van slachtoffers. Om in aanmerking te komen voor 
een uitkering is de Franse nationaliteit geen vereiste. Het fonds biedt een 
integrale vergoeding aan slachtoffers die op Frans grondgebied met het HIV-
virus besmet zijn geraakt.  

Het fonds treedt in de rechten van de slachtoffers (artikel L3122-4, Code 
de la Santé Publique). Benadeelden kunnen ook andere bronnen dan het fonds 
aanspreken, maar dienen het fonds hierover in te lichten (artikel L3122-3, Code 
de la Santé Publique). Uitkeringen uit andere bronnen worden verrekend met de 
uitkering uit het fonds. De financieringsbronnen van het fonds bestonden 

                                                        
179  Rutherglen 2001, p. 61. 
180  Artikel 47 van de wet nr. 91-1406 van 31 december 1991. 
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aanvankelijk uit de overheid, die de fondsvulling uit algemene middelen 
bekostigde, en de Franse verzekeraars die een bijzondere bijdrage van 183 
miljoen euro stortten. Sinds 1993 wordt het fonds exclusief uit het 
overheidsbudget gefinancierd.  
 
2.7.4  Aard en omvang van de besparingen 
 
De collectieve afwikkeling van schades via een fonds kan een aantal voordelen 
voor de reductie van transactiekosten met zich meebrengen. Door fondsvorming 
is ten eerste de schadelast beter calculeerbaar en beheersbaar en kan het 
distributieproces effectiever worden gestroomlijnd. Fondsvorming kan er verder 
toe bijdragen dat individuele benadeelden binnen betrekkelijk korte tijd een 
aanvaardbare schadevergoeding kunnen krijgen, zonder dat men zelf de lasten 
van onderhandelingen of procederen over een schadevergoeding hoeft te dragen. 
De secundaire victimisatie die vaak ontstaat wanneer individuele slachtoffers 
zelf een juridisch gevecht moeten voeren, wordt hiermee vermeden of tenminste 
beperkt. 
 Daarnaast levert fondsvorming zeer waarschijnlijk een belangrijk 
maatschappelijk voordeel op, omdat door de mogelijke aanspraak op het fonds 
alle voorkomende kosten van afzonderlijk te voeren (buitengerechtelijke en 
gerechtelijke) procedures worden voorkomen. Hiermee wordt per procedure 
bespaard op kosten voor rechtshulp, de rechterlijke macht en overige 
betrokkenen bij de procedure, zoals getuigen en deskundigen. Dit geldt tevens 
voor de indirecte kosten die naar aanleiding van de procedure ontstaan, zoals 
bijvoorbeeld de personeelslasten aan de zijde van de verzekeraar.  
 Van het Dalkon Shield Claimants Trust is informatie beschikbaar over de 
transactiekosten.181 De transactiekosten bij de afhandeling van de ‘optie 3-claims 
bedroegen aan het einde van de schaderegeling gemiddeld $ 982 per claim. In 
procenten uitgedrukt werd 6.85% van het uitgekeerde bedrag besteed aan 
transactiekosten. In vergelijking tot de besteding aan transactiekosten bij 
reguliere ‘tort’-procedures zijn de transactiekosten in het geval van het Dalkon 
Shield Claimants Trust zeer laag te noemen. Enkele vergelijkende cijfers: uit 
U.S. Tort Costs: update 2003182 blijkt dat een eiser in een gewone 
aansprakelijkheidsprocedure slechts 46% ontvangt; 54% gaat op aan 
transactiekosten. Amerikaanse letselschadeslachtoffers van auto-ongevallen 
ontvingen midden jaren tachtig 58% (42% transactiekosten). 
Letselschadeslachtoffers van andersoortige ongevallen kregen 52% uitgekeerd 
(48% transactiekosten). De eisers in de eerste ‘asbestos-litigation’-zaken  

                                                        
181  Rutherglen 2001, p. 61. 
182  Tillinghast-Towers Perrin, U.S. Tort Costs: 2003 Update, p. 17. 
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ontvingen slechts 39% (61% transactiekosten). Slachtoffers van 
vliegtuigongevallen bleken weer ‘beter’ af: zij ontvingen 71% (29% 
transactiekosten).183  
 Fondsvorming biedt daarnaast, in het geval van het beperkingsfonds, aan 
de aansprakelijke partij die het fonds moet vullen in het algemeen184 meer 
zekerheid over zijn financiële verplichtingen jegens de benadeelden. Bovendien 
kan de snelle compensatie die door fondsvorming mogelijk wordt, in macro-
economisch opzicht voor beperking van schade en dus voor een reductie van 
transactiekosten zorgen.185  
 Het instellen van een schadefonds heeft nog andere effecten die van 
invloed zijn op de transactiekosten. Een fonds zal bijvoorbeeld bemenst moeten 
worden. Ook zal er enige mate van toezicht moeten zijn op het functioneren van 
het fonds. De organisatie van en controle op fondsen brengt een verschuiving in 
kosten met zich mee, waardoor de besparing op transactiekosten bij de partijen 
(deels) weer verloren gaat. Het risico van ‘agency’-problemen speelt – of er nu 
sprake is van publiek of privaat beheer – hoe dan ook een rol. Om dit te 
ondervangen zouden er op fondsuitvoerder(s) prikkels moeten worden gelegd 
om efficiënt – dat wil zeggen minimaliserend voor alle bronnen van 
transactiekosten – om te gaan met het fondsinstrument. Voorkomen moet 
worden dat transactiekosten (voor partijen) blijven bestaan of stijgen omdat deze 
posten voor de uitvoerder(s) juist verdiensten opleveren. Bij prikkels kan 
gedacht worden aan beloningsvormen, toezicht of concurrentie met een ander 
fonds.186 Echter, ook het afgeven van prikkels kost geld. Een fonds brengt 
bovendien nog andere ‘eigen’ kosten met zich mee die eveneens tot een 
verhoging van de transactiekosten leiden. Om een aanspraak op een 
fondsuitkering te maken zullen slachtoffers formulieren in moeten vullen en zeer 
waarschijnlijk daarvoor ook de rechtshulpverlening raadplegen. Het vaststellen 
van de maatstaven voor het vullen van een fonds levert ook extra kosten op. 
Soms beheren fondsen meerdere uitkeringsloketten (o.a. de Enschede-fondsen). 
Ook de organisatie van meerdere loketten draagt bij aan hogere transactiekosten. 
 

                                                        
183  Rutherglen 2001, p. 19, voetnoot 41 met verdere verwijzingen. 
184  Dit gaat niet in alle gevallen op. Wanneer er sprake is van zogenaamde sluipende schadegevallen, 

kunnen benadeelden zich mogelijk nog jaren nadien melden.  
185  Als voorbeeld kan de vuurwerkramp in Enschede aangehaald worden. Levensvatbare bedrijven 

werden in staat gesteld te blijven bestaan. Schades die anders ten gevolge van bedrijfsbeëindiging 
of faillissement zouden zijn ontstaan, konden dankzij een van de fondsregelingen worden 
voorkomen. Hetzelfde geldt voor getroffen bedrijven van de aanslagen van 11 september. Zie 
hiervoor uitgebreid Hulst 2002, p. 196. 

186  Het Dalkon Shield Claimants Trust is een goed voorbeeld van een fonds dat specifiek aandacht 
heeft geschonken aan het beperken van de aan een fonds inherente kosten. 
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 Schatting van de aard en omvang van de besparingen op basis 
theoretische perspectieven 

 
Schadefondsen zullen qua theoretische effecten op transactiekosten sterk lijken 
op first party en no fault verzekeringen.  
 
Aanspraak op schadefondsen 
 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  - 
Coordinatieproblemen -- 
Kosten van informatieverwerking --         
Marktfalen - 
Tabel 22: effecten van aanspraak op schadefondsen aan de hand van vier theoretische perspectieven. 
 
De besparingen zullen mogelijk vooral groter kunnen zijn, omdat een 
schadefonds meer gecentraliseerd kan werken nu het grotere aantallen 
soortgelijke claims zal afhandelen. Het kan dus grotere ‘economies of scale’ 
bereiken, en daardoor bijvoorbeeld nog minder kosten voor de verwerking van 
informatie maken. Omdat het schadefonds de enige op de markt zal zijn, zal er 
echter weer minder marktwerking zijn, en minder noodzaak om reputatie te 
bewaken, zodat waarschijnlijk iets meer controle nodig is.  
 
De volgende effecten van schadefondsen op de drie trajecten kunnen worden 
verwacht. 
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen- 
traject 

Schadevast- 
stellings- 
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht -- -- -- 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

-- -- -- 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

- - - 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

- - - 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

-- - -- 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

0/+ 0/+ 0/+ 

Tabel 23: effecten van aanspraak op schadefondsen op drie trajecten. 
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Schadefondsen laten een zelfde soort besparing in de drie trajecten zien als de 
afwikkeling van massaschade, omdat ook bij schadefondsen schaalvoordelen 
behaald kunnen worden. De bundeling van claims leidt ook hier tot concentratie 
en centralisatie van de (publieke) rechtshulpverlening. Hetzelfde geldt voor het 
inschakelen van deskundigen.          
 De tijd die gemoeid is met de afwikkeling van de schade kan door een 
schadefonds eveneens bekort worden, met name wanneer duidelijke 
uitkeringscriteria gehanteerd worden. Kosten van bestede tijd en onzekerheid 
kunnen afnemen. Hetzelfde geldt voor de emotionele lasten: slachtoffers zullen 
via een schadefonds betrekkelijk snel een compensatie kunnen krijgen, en – 
afhankelijk van de uitkeringsmodaliteiten – mogelijk een ‘fondsvergoeding op 
maat’, waardoor de verstrekking beter op de behoeften van het individuele 
slachtoffer is toegesneden. De hoogte van de financiële schadevergoeding zal 
vooraf redelijk goed in te schatten zijn, hetgeen eveneens de kosten van 
onzekerheid en de emotionele lasten doet afnemen.      
 De kosten van systeem- en uitvoeringsbewaking kunnen echter wel 
oplopen, onder meer door de geconstateerde agency-problemen.  
 
2.7.5 Neveneffecten  
 

 Neveneffecten op preventie 
 
De preventieve doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht gaat ervan uit dat 
degene die de schade heeft veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk gehouden kan 
worden, de plicht heeft om die schade volledig te vergoeden. Fondsvorming 
waarbij de schadeveroorzaker ex ante inlegt, beantwoordt aan de preventieve 
doelstelling. Een probleem ontstaat als het bedrag dat de veroorzaker heeft 
ingelegd, achteraf niet toereikend blijkt te zijn, zodat het ex post instellen van 
een fonds wel een negatief effect op de preventiedoelstelling kan hebben. 
 

 Neveneffecten op compensatie 
 

De doelstelling van volledige compensatie voor de geleden schade kan bij het 
schadefondsen onder druk komen te staan. Fondsen keren veelal gefixeerde 
bedragen uit, en deze zullen doorgaans lager zijn dan de schadevergoeding die 
de benadeelde via een juridische procedure kan krijgen. Alhoewel een 
schadefonds in dit opzicht nadelig kan zijn voor slachtoffers, wordt op andere 
soorten transactiekosten wel bespaard.  

Tegenover de lagere schadevergoeding staat het risico van dubbele 
compensatie of juist het tegendeel, dat de slachtoffers tussen de wal en het schip 
vallen. Hiervan is niet alleen sprake bij fondsen (bijvoorbeeld de Enschede-
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fondsen), maar ook in die gevallen waarin slachtoffers zowel een beroep op een 
fonds als op de aansprakelijke partij kunnen doen. Een mogelijke oplossing voor 
het probleem van dubbele compensatie kan gevonden worden in het Franse 
Aids-fonds, waarin uitkeringen uit andere bronnen worden verrekend met de 
fondsuitkering.  

Een ander probleem kan ontstaan als benadeelden een verplichte aanspraak 
moeten doen op het fonds. Dit kan niet zonder meer worden gevergd, omdat dit 
op diverse (grond)wettelijke bezwaren stuit. Het treffen van een opt-out regeling 
kan dit probleem opheffen, maar heeft als nadeel dat een veelvuldig gebruik 
hiervan weer tot een kostenverhoging leidt.       
  Onduidelijke uitkeringscriteria kunnen leiden tot het aantrekken van 
onterechte schadeclaims; immers, de weg om via een fonds een 
schadevergoeding te krijgen is eenvoudiger en goedkoper dan de mogelijkheid 
die het civiele recht biedt. In algemene zin zorgt een betere toegang tot het recht 
door middel van een fonds voor een aanzuigende werking van schadeclaims, 
waardoor de transactiekosten per individuele claim weliswaar afnemen, maar 
grosso modo stijgen vanwege de toename van het aantal claims. 

De redenen om een fonds in te stellen zijn niet altijd te rechtvaardigen, 
wanneer dit bijvoorbeeld vergeleken wordt met situaties waarin niet tot 
fondsvorming wordt overgegaan. Waarom kunnen rampslachtoffers wel een 
snelle en goede compensatie krijgen, maar verkeersslachtoffers niet?  

Tot slot is het niet ondenkbaar dat de middelen van een fonds ontoereikend 
zijn om alle benadeelden te compenseren. Dit gevaar doet zich met name voor 
bij sluipende massaschadegevallen, waarbij slachtoffers zich nog jaren nadien 
kunnen melden.  
 

 Overige neveneffecten 
 

Een mogelijk positief te noemen neveneffect van fondsvorming is de uitbreiding 
van het repertoire aan beschikbare remedies. Daar waar het 
aansprakelijkheidsrecht slechts wettelijk bepaalde remedies heeft, is een fonds in 
staat om meer maatwerk-oplossingen (die niet alleen bestaan uit een financiële 
tegemoetkoming, maar ook andersoortige ondersteuning kan omvatten) te 
bieden, waardoor beter aan de belangen van slachtoffers tegemoet gekomen kan 
worden. 
 
2.7.6 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
Omdat het schadefonds in Nederland al een bekend verschijnsel is, lijkt het 
instrument op het eerste gezicht geschikt om in de Nederlandse context te 
worden toegepast, vooral in die situaties waarin een verzekering geen reële optie 
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is in verband met de onverzekerbaarheid van gebeurtenissen. Ook kan het fonds 
een oplossing zijn als er geen aansprakelijke partij valt aan te wijzen, of als 
alternatief voor collectieve acties bij massaschades.     
     
2.7.7  Samenvatting 
 
Het schadefonds kan in bepaalde gevallen een goed instrument zijn om tot een 
reductie van transactiekosten te komen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is 
wel dat er heldere uitkeringscriteria zijn bepaald en bovendien duidelijke criteria 
zijn vastgesteld voor de vraag wie aan het fonds moet bijdragen. Een groot 
voordeel van fondsvorming is erin gelegen dat hierdoor vele individuele 
procedures kunnen worden voorkomen. Dit leidt bij schades met veel 
benadeelden tot een belangrijke besparing op individuele en maatschappelijke 
uitgaven. Een bijkomend voordeel is dat slachtoffers van dezelfde gebeurtenis 
een gelijke behandeling krijgen. Ook kan een uitkering uit een fonds secundaire 
victimisatie tegengaan. Bovendien kan via een fonds, meer dan in het 
aansprakelijkheidsrecht, maatwerkoplossingen geboden worden die niet louter 
financieel van aard zijn, maar tevens andersoortige ondersteuning kunnen 
inhouden.  Voor de aansprakelijke partij kan fondsvorming zekerheid bieden ten 
aanzien van de uiteindelijke financiële verplichtingen.   

Een mogelijk nadelig effect van het instrument is dat aan het principe van 
volledige schadevergoeding wordt getornd. Dit kan worden ondervangen door 
het treffen van een opt-out regeling voor slachtoffers die hun schade volledig 
vergoed willen zien. Een ander nadeel is dat een fonds dat ex post gevuld wordt, 
een mogelijk negatief neveneffect heeft op de preventieve doelstelling van het 
aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast moet bij de instelling van een fonds goed 
worden overwogen wie het beheer over het fonds krijgt, zodat geen onnodige 
transactiekosten ten gevolge van bureaucratie ontstaan.  

Fondsvorming is bovendien geen oplossing voor alle schades. In gevallen 
waarin een verzekering echter geen reële optie is, is een fonds een voor de 
Nederlandse context bruikbaar mechanisme om transactiekosten te verlagen.  
 
2.8 Materiële normering van schadevergoeding 
 
2.8.1 Inleiding 
 
Aan het vaststellen van de omvang van de schadevergoeding wordt in het 
aansprakelijkheidsrecht veel tijd, kosten en energie besteed.187  

                                                        
187  De schatting van deze kosten voor Nederland medio 1999 beliep tussen 40 miljoen en 195 miljoen 

Euro, zie Weterings 1999, p. 101. 
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De transactiekosten die hiermee gemoeid zijn worden grotendeels veroorzaakt 
door – dikwijls slepende – discussies tussen verzekeraar en (de 
belangenbehartiger van) het slachtoffer over de hoogte van iedere afzonderlijke 
schadepost.188 Hoewel het gebruik van bijvoorbeeld de Smartengeldbundel van 
de ANWB – waarin uitspraken zijn opgenomen die richtinggevend zijn voor de 
vaststelling van het smartengeld in gelijksoortige gevallen – de discussie 
enigszins kan stroomlijnen, is het normeren van schadebedragen in Nederland 
nog geen algemene praktijk. In een aantal onderzochte landen zijn de bedragen 
die een slachtoffer van letselschade ontvangt veel sterker genormeerd. 
Normering lijkt een kansrijke methode om transactiekosten omlaag te brengen, 
zo lang niet te grof wordt genormeerd, omdat dan neveneffecten op preventie en 
compensatie zijn te verwachten.  
 
2.8.2 Beschrijving van materiële normering van schadevergoeding op   

hoofdlijnen 
 
Een algemeen uitgangspunt van het aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht is dat een benadeelde recht heeft op een volledige, 
rechtvaardige en gelijkwaardige compensatie van de geleden schade. Dit zal 
voor een aantal schadeposten geen probleem opleveren, omdat die schades 
eenvoudig en concreet kunnen worden berekend. Voor andere schadeposten ligt 
dit toch anders. Een concrete berekening van de financiële waarde van 
bijvoorbeeld leed, pijn of verlies van levensvreugde voor een slachtoffer is 
nauwelijks te maken. Dit plaatst het aansprakelijkheidsrecht voor problemen. 
Hoe kan worden gewaarborgd dat het slachtoffer zijn schade volledig vergoed 
krijgt, zonder dat er binnen het recht bij gelijke gevallen niet te rechtvaardigen 
verschillen in de toekenning van schadebedragen ontstaan? Geen slachtoffer is 
immers hetzelfde, terwijl het recht toch vereist dat er zoveel mogelijk 
consistentie is in het toekennen van schadebedragen. 
 Normering van schadebedragen kan een goed instrument zijn om in geval 
van moeilijk te evalueren schades tot een zo optimaal mogelijke vaststelling van 
de hoogte van de compensatie te komen. In die gevallen kan materiële 
normering van schadevergoeding goed functioneren, indien de normering 
tenminste goed gefundeerd is en het genormeerde bedrag ruimte laat voor zekere 
marges, zodat bij de beoordeling van een schadegeval rekening kan worden 
gehouden met de individuele omstandigheden van het slachtoffer. De 
buitenlandse voorbeelden zullen laten zien hoe dit via richtlijnen, barema’s en 
tabellen kan worden uitgevoerd.  

                                                        
188  Het rapport van Stichting de Ombudsman 2003 gaat uitgebreid in op de problemen bij de 

letselschaderegeling.  
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Materiële normering van schadevergoeding kan door de wetgever worden 
opgesteld,189 via jurisprudentiële richtlijnen worden ontwikkeld190 of door ter 
zake private deskundige(n) organisaties in het desbetreffende juridisch-
maatschappelijke veld worden vormgegeven.191 De toepasbaarheid van de 
normering hangt samen met de gedetailleerdheid van de normen en de mate 
waarin de normen bindend zijn.192 Bij het ontwikkelen van normen zal goed 
moeten worden overwogen, welke mate van complexiteit of gedetailleerdheid en 
binding gewenst is, omdat een keuze voor meer of minder detaillering en 
binding weer van invloed is op de daarmee verbonden transactiekosten.  
 
2.8.3 Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken193 
 

 Verenigd Koninkrijk: Guidelines for the Assessment of General 
Damages in Personal Injury Cases194 

 
In het Verenigd Koninkrijk zijn normen tot ontwikkeling gekomen die partijen 
en rechters ondersteunen bij het vaststellen van smartengeld195 in 
letselschadekwesties. De richtlijnen zijn gebaseerd op eerdere rechterlijke 
uitspraken en minnelijke schikkingen en op wat volgens de betrokken 
deskundigen de meest wenselijke uitkomsten zijn. Er verschijnt regelmatig een 
nieuwe editie van de richtlijnen, waarin herziene bedragen aan de hand van 
recente rechterlijke uitspraken en relevante praktijkontwikkelingen zijn 
opgenomen. In elke nieuwe editie wordt tevens een inflatiecorrectie toegepast. 
Rechters die zich bezig houden met letselschadeclaims ontvangen automatisch 
de nieuwste editie.            
 De richtlijnen geven voor ruim vijfenzeventig hoofdcategorieën letsels het 
minimum- en maximumbedrag voor smartengeld aan.196 Zo stellen de richtlijnen 

                                                        
189  Dit is bijvoorbeeld het geval in Italië, Spanje en Denemarken, Bona & Mead (eds.) 2003, p. 601.  
190  Indicatieve Tabel België. 
191  Onder andere de in 2.8.3 te bespreken Guidelines die in het VK worden gebruikt. Daarnaast 

kennen Engeland en Wales nog de editie van Kemp & Kemp, The Quantum of Damages in 
Personal Injury and Fatal Accident Claims, een geselecteerde verzameling van rechterlijke 
uitspraken ten aanzien van de hoogte van letselschades, en Buttersworths’s Personal Injury 
Litigation Service. Beide uitgaven zijn ook electronisch te raadplegen. 

192  Zie uitgebreid Barendrecht, Giesen en Kamminga 2001. In de paper wordt bovendien uitgebreid 
ingegaan op procedurele normering. 

193  Zie voor de gebruikte Europese voorbeelden uitgebreider Tzankova en Weterings 2003. 
194  The Judicial Studies Board 2002. 
195  ‘General damages for pain, suffering or loss of the amentities of life’; p. ix van de Guidelines. 
196  Vaak is een hoofdcategorie nog onderverdeeld in subcategorieën met daarin weer specifieke(re) 

aandoeningen of onderscheidingen in ernst. Bijvoorbeeld: de hoofdcategorie ‘lungs’ wordt verder 
onderverdeeld in asbestos-related disease, asthma, cancer, (lung)disease en mesothelioma. ‘Post-
traumatic stress’ kent als subcategorieën ‘minor, moderate, moderately severe en severe’. 
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bijvoorbeeld het minimumbedrag bij ‘most severe back injuries’ vast op ₤ 
52.000 en het maximumbedrag op ₤ 87.500. Binnen deze marges kan met de 
specifieke omstandigheden van het geval rekening worden gehouden. 
 

 Frankrijk: Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires 
en droit commun197 

 
In Frankrijk is door de medische beroepsgroep een barema ontwikkeld dat aan 
medische deskundigen richtlijnen geeft voor de bepaling van de mate van 
invaliditeit ten gevolge van letselschade. De richtlijnen bevatten aanbevelingen 
voor het vaststellen van het percentage invaliditeit. Daarnaast voorziet het 
barema in een schaal met een indeling van één tot en met zeven (‘très leger’ tot 
en met ‘très important’) voor de waardering van geleden pijn en verdriet, 
esthetische schade en gederfde levensvreugde. Het barema wordt regelmatig 
herzien en wordt door de meeste deskundigen gebruikt. Het barema is 
goedgekeurd door de hoogste rechter, het Ministerie van Justitie en de 
verzekeringsmaatschappijen. Evenals in het VK is het barema indicatief en staan 
het rechter en partijen vrij om af te wijken; in de praktijk wordt het barema 
echter in de meeste gevallen gevolgd. 
 

 België: Indicatieve Tabel198 
  
België hanteert de Indicatieve Tabel als hulpmiddel voor de vaststelling van 
morele schades en toekomstige schades (bijvoorbeeld arbeids- 
vermogensschade).199 De Indicatieve Tabel bevat forfaitaire bedragen voor 
diverse schadeposten en biedt aldus richtlijnen aan rechters en partijen om 
moeilijk te waarderen schadeposten te begroten. De tabel geeft bijvoorbeeld een 
indicatie van de economische waarde van huishoudelijke arbeid voor 
huishoudens zonder kinderen en voor gezinnen met kinderen. Daarnaast geeft de 
Indicatieve Tabel informatie over geldende jurisprudentiële richtlijnen, 
uitgangspunten en principes voor de berekening van schadeposten waarvoor 
geen richtbedrag in de tabel is opgenomen. De tabel wordt regelmatig herzien 
door vertegenwoordigers van alle betrokkenen op het gebied van letselschade. 

                                                        
197  Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, Le Concours Médical 

1993. 
198  Het initiatief voor het opstellen van de Indicatieve Tabel is in 1995 door het Nationaal Verbond 

van Magistraten van Eerste Aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters 
genomen. 

199  Ook het VK kent een tabel als hulpmiddel voor de vaststelling van toekomstige 
arbeidsvermogensschade: de ‘Actuarial Tables for Use in Personal Injury and Fatal Accident 
Cases’, kortweg ‘Ogden Tables’. Er wordt gewerkt met vermenigvuldigingsfactoren, waardoor het 
toekomstige verlies van het inkomen op jaarbasis kan worden berekend.   
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Naast de materiële normering van schadevergoeding bevat de tabel nog een 
voorbeeld van een procedurele normering door het opnemen van een 
voorbeeldbrief voor de opdracht aan de medisch deskundige.  
  
2.8.4  Aard en omvang van de besparingen 
 
Het materieel normeren van schadebedragen, en dan vooral de moeilijk te 
evalueren schadeposten, heeft zeer waarschijnlijk positieve effecten op de 
mogelijke reductie van transactiekosten.  

Uit Belgische ervaringen200 kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat de 
Indicatieve Tabel zeer waarschijnlijk bijdraagt tot een besparing op de 
transactiekosten. Hoewel in België de schadelast met 10% zou zijn toegenomen, 
verloopt de schaderegeling daarentegen sneller en zijn efficiëntievoordelen waar 
te nemen op bijvoorbeeld de werkzaamheden van de verzekeraars ten aanzien 
van de schadereservering en de premieberekening, hetgeen door de toename van 
de productiviteit positief werkt op de transactiekosten.201 
 Het gegeven dat zowel in Frankrijk als in het VK de richtlijnen in brede 
kring zijn geaccepteerd en in de meeste gevallen ook daadwerkelijk worden 
gehanteerd geeft aan dat de praktijkwaarde van dergelijke richtlijnen als 
hulpmiddel zeer groot is. Normering zal voor lagere transactiekosten bij 
partijen zorgen, omdat door de normering meer zekerheid en voorspelbaarheid 
ontstaat van de te verwachten schadevergoeding. Dit leidt tot lagere (emotionele 
en financiële) lasten aan de zijde van partijen.   

Normering en uniformering van schadebedragen zorgen er verder voor dat 
de betrokken partijen bij een schadeafwikkeling op voorhand meer zekerheid 
kunnen hebben over de hoogte van de te verwachten uitkomst. Normering 
voorkomt dat partijen langdurig over de omvang van bepaalde schadeposten 
moeten discussiëren en draagt zo bij tot het vergemakkelijken van de 
inhoudelijke onderhandelingen, waardoor sneller tot buitengerechtelijke 
schikkingen kan worden gekomen. Hierdoor kan secundaire victimisatie 
vermeden worden.  

Wanneer het (toch) tot een juridische procedure komt, zorgt normering 
ervoor dat de strijdvraag over de hoogte van de schadevergoeding aanzienlijk 
kan worden beperkt doordat duidelijke boven- en ondergrenzen gegeven 
worden. Het voordeel van deze min-max grenzen is dat de mogelijkheid blijft 
bestaan om de bijzondere omstandigheden van het geval tot uiting te laten 
komen in de hoogte van het toe te kennen bedrag, waardoor de acceptatie door 
alle betrokkenen van de normering zal worden versterkt.  

                                                        
200  Zie voor een overzicht Tzankova en Weterings 2003, p. 69. 
201  Baekelandt en De Lonqueville 2000, p. 31 e.v. 
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Of uiteindelijk op de transactiekosten kan worden bespaard hangt echter ook 
samen met de kwaliteit van de normen. Wanneer gedetailleerde normen worden 
ontwikkeld met een hoge mate van binding kan tijdens de fase van de juridische 
procedure een reductie van transactiekosten worden bereikt, omdat het 
beslissingskader al ver(der) is ingeperkt en er dus minder kosten zijn bij het 
toepassen van de regels. Het opstellen en onderhouden van dergelijke 
gedetailleerde en bindende normen is echter duur en werkt weer 
kostenverhogend.  
 

 Schatting van de aard en omvang van de besparingen op basis 
theoretische perspectieven 

 
De theoretische effecten van normering van schadevergoedingen lijken in grote 
mate op die van normering van de aansprakelijkheidscriteria.  
 
Materiële normering van 
schadevergoeding 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  - 
Coordinatieproblemen -- 
Kosten van informatieverwerking --         
Marktfalen - 
Tabel 24: effecten van materiële normering van schadevergoeding aan de hand  
van vier theoretische perspectieven. 
 
De psychologische beletselen zullen weer minder zijn door meer duidelijkheid: 
minder ongegrond ‘justice seeking’, minder eenzijdige kijk op de zaak en 
minder ongegrond optimisme. Omdat normen over schadevergoeding 
waarschijnlijk zullen aangrijpen bij gemakkelijk vast te stellen omstandigheden 
(leeftijd, arbeidsverleden) zal de informatiebehoefte aanzienlijk worden 
verminderd en zullen de coördinatieproblemen verminderen. Met name in de 
letselschadepraktijk zal dit het geval zijn. Enig effect op de werking van de 
markt voor rechtshulp en geschiloplossing lijkt aanwezig waar de normering 
partijen betere mogelijkheden geeft de haalbaarheid van de claim te beoordelen, 
zodat bijvoorbeeld niet al te onrealistische verwachtingen ontstaan.    

Wanneer normering van schadevergoedingen wordt beproefd, is de 
beschikbaarheid van informatie die de input vormt voor toepassing van de 
normen waarschijnlijk een cruciale factor. Voor de kosten is ook van belang in 
hoeverre afwijking mogelijk is in bijzondere gevallen en in hoeverre het loont 
om beroep op die afwijkingsmogelijkheid te doen.  
 
Bekijken we vervolgens de effecten van het instrument op de drie trajecten 
waarin transactiekosten ontstaan, dan valt het volgende op. 
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 Aansprakelijk- 
heidstraject 

Deskundigen- 
traject 

Schadevast- 
stellings- 
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht 0 -- -- 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

0 -- -- 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

0 - -- 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

0 - -- 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

0 -- -- 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

0 - 0 

Tabel 25: effecten van materiële normering van schadevergoeding op drie trajecten. 
 
Van de drie trajecten valt van materiële normering van schadevergoeding geen 
effect te verwachten binnen het aansprakelijkheidstraject. In de beide andere 
trajecten zijn daarentegen wel verlagende effecten op de transactiekosten te 
verwachten.            
 Materiële normering van schadevergoeding zal ten eerste invloed hebben 
in het deskundigentraject. De kaders waarbinnen de deskundigen hun oordeel 
geven zijn immers duidelijker afgebakend, waardoor minder 
informatieverwerking (inwinnen en wederzijds beoordelen) nodig is. 
Afhankelijk van de soort schade kan soms met vaste schadebedragen worden 
gewerkt, waardoor de noodzaak tot het inschakelen van deskundigen in nog 
sterkere mate afneemt.  
 Het besparende effect lijkt in het schadevaststellingstraject het grootst te 
zijn. Er zijn besparingen te verwachten op vrijwel alle posten. Wanneer 
schadevergoedingsbedragen genormeerd zijn, is minder inzet van rechtshulp 
nodig. Er zal minder discussie zijn over de hoogte van de schadevergoeding, of 
deze discussie kan in ieder geval beperkt blijven tot de onderhandelingsmarges. 
Door de kenbaarheid van de schadebedragen zal de rechterlijke macht minder 
vaak ingeschakeld hoeven te worden. Het schaderegelingsproces zal sneller 
kunnen verlopen, waardoor kosten van bestede tijd en onzekerheid afnemen. 
Omdat het slachtoffer minder informatie zal moeten aanleveren en sneller weet 
waar hij aan toe is, zullen waarschijnlijk de emotionele lasten afnemen. Vooral 
bij moeilijk te calculeren schades (immateriële schade, toekomstige schade) 
kunnen besparingen worden behaald.      
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De kosten van systeem- en uitvoeringsbewaking blijven waarschijnlijk gelijk, of 
nemen mogelijk zelfs iets af in het deskundigentraject, omdat er een minder 
grote informatiebehoefte zal zijn. 
  
2.8.5  Neveneffecten  
 

 Neveneffecten op preventie 
 
Normering van de hoogte van schadevergoedingen zal – zo zagen we al uit het 
Belgische voorbeeld – waarschijnlijk tot een hogere schadelast voor de 
verzekeringsbranche leiden omdat dankzij de normering meer personen bereid 
zijn om een claim in te dienen. In zijn totaliteit zal dit nadeel echter weer 
worden rechtgetrokken door geringere uitgaven op andere soorten 
transactiekosten.  
 

 Neveneffecten op compensatie 
 
Materiële normering van schadebedragen kan op gespannen voet komen te staan 
met het uitgangspunt van volledige compensatie, zo constateerden we eerder. 
Een rechtvaardige uitkomst voor alle individuele gevallen, bezien vanuit dit 
uitgangspunt, zal niet altijd kunnen worden behaald. Het dilemma dat we eerder 
signaleerden – volledige vergoeding per individueel geval versus het vereiste 
van een gelijke en consistente behandeling van gelijke gevallen in het recht – 
vraagt echter om een antwoord. Wanneer sprake is van niet of moeilijk 
calculeerbare schades is de oplossing die normering biedt naar onze mening 
gerechtvaardigd, mits de normen tenminste goed zijn gefundeerd en marges 
bieden voor de individuele omstandigheden van het geval. Normering zal dan 
bijdragen aan meer gelijkheid in compensatie voor gelijke gevallen, terwijl 
afwijkingen vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval mogelijk 
blijven. 

Door materiële normering van schadevergoeding zullen weliswaar meer 
slachtoffers hun recht op schadevergoeding geldend maken, tegelijkertijd wordt 
de hoogte van de schadevergoeding ten gevolge van de materiële normering 
vaak gelimiteerd, zodat lagere bedragen worden uitgekeerd. 

Een probleem dat mogelijk ontstaat is het risico van onrechtvaardige 
uitkomsten bij verschillende regimes in één rechtsstelsel. In Frankrijk bestaat 
bijvoorbeeld kritiek op de letselschadeafwikkeling bij verkeersongevallen. Door 
de materiële normering van schadevergoeding zijn slachtoffers van 
verkeersongevallen qua vergoeding slechter af dan slachtoffers van 
andersoortige ongevallen, waarbij géén materiële normering geldt. 
Verschillende uitkomsten binnen hetzelfde rechtsstelsel kunnen tot een 
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onrechtvaardige (want ongelijke) behandeling van letselschadeslachtoffers 
leiden. De keuze voor verschillende ‘regimes’ binnen één rechtsstelsel dient in 
dit licht goed overwogen te worden. 

 
 Overige neveneffecten 

 
De toename in de schadelast voor verzekeraars is een waarschijnlijk een 
neveneffect van materiële normering van schadevergoeding. Wanneer 
slachtoffers op de hoogte zijn van de bedragen die hoogstwaarschijnlijk worden 
toegekend bij bepaalde letsels, zal dit de keuze om een claim in te dienen 
beïnvloeden, in die zin dat een dergelijke keuze makkelijker gemaakt zal 
worden. Het aantal potentiële claims dat nu niet wordt ingediend omdat men 
vreest voor de omvang van de transactiekosten, zal in het geval van normering 
dus dalen.202 Evenals bij het instrument schadefonds kunnen we opnieuw 
constateren dat een effectievere toegang tot het recht een aanzuigende werking 
op schadeclaims heeft. Daartegenover staat dat de schaderegeling sneller kan 
worden afgehandeld, hetgeen efficiëntievoordelen met zich meebrengt waardoor 
de totale schadelast in maatschappelijk opzicht niet zal stijgen.  

Een ander – mogelijk negatief – neveneffect van normering wordt 
veroorzaakt door de kosten die verbonden zijn aan het ontwikkelen en 
onderhouden van die normen. Normering levert weliswaar voor partijen een 
kostenbesparing op, maar door verschuivingen in kosten is niet duidelijk tot 
welke besparingen normering van schadevergoeding zal leiden.  
 
2.8.6  Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat ook in Nederland, waar 90 tot 95% van 
de letselschades buitengerechtelijk wordt afgehandeld, het opstellen en invoeren 
van goed gefundeerde richtlijnen zal kunnen leiden tot een versnelling van het 
schaderegelingsproces en dientengevolge tot een vermindering van 
transactiekosten.  
Materiële normering van schadevergoeding lijkt een instrument te zijn dat kan 
bijdragen tot de gewenste versnelling en kostenbesparing. Het is voor Nederland 
geen onbekend instrument: de Kantonrechtersformule (die weliswaar een ander 
rechtsgebied betreft) is een voorbeeld van rechterlijke normering. Daarnaast kan 
gewezen worden op het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade (28 781), 
waar een genormeerde schadevergoeding voor nabestaanden wordt voorgesteld.
      

                                                        
202  Zie Weterings 1999, die een schatting geeft van het percentage potentiële claims dat daadwerkelijk 

wordt ingediend en de redenen waarom (niet) tot claimindiening wordt overgegaan, p. 19-33. 
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De geschetste buitenlandse voorbeelden lijken geschikt om een aantal 
problemen dat in de Nederlandse (letselschade)praktijk speelt, op te lossen. Dan 
wordt met name gedacht aan de vergoeding voor huishoudelijke hulp en het 
smartengeld. Kijken we bijvoorbeeld naar het Belgische voorbeeld waarin de 
economische waarde van huishoudelijke arbeid wordt vastgesteld,203 dan zou het 
betrekkelijk eenvoudig moeten zijn om dit voor de Nederlandse context geschikt 
te maken.204           
 Hetzelfde gaat op voor de vaststelling van de hoogte van immateriële 
schadevergoedingen: de voorbeelden uit het buitenland kunnen voor de 
Nederlandse situatie geschikt gemaakt worden, bijvoorbeeld door recente 
jurisprudentie te analyseren en relevante deskundigen te raadplegen over de 
stand van zaken van de wetenschap hier ten lande. Ook het opstellen van 
richtlijnen voor het bepalen van de mate van invaliditeit en dan met name de 
(toekomstige) inkomensschade die daaruit voortvloeit hoeft, blijkens de 
ervaringen van de andere landen, geen onoverkomelijk probleem te zijn. Ten 
aanzien van dit laatste punt geldt eveneens dat met behulp van een grondige 
analyse van de buitenlandse voorbeelden de vereisten en randvoorwaarden voor 
een Nederlandse normering bepaald kunnen worden, zodat een initiatief op dit 
gebied zeker niet onhaalbaar moet worden geacht.205  
 
2.8.7 Samenvatting 
 
Materiële normering van schadebedragen kan voor bepaalde, moeilijk 
calculeerbare schadeposten een werkbaar instrument zijn om tot een reductie 
van transactiekosten te komen. De normering dient dan wel regelmatig 
aangepast te worden aan relevante rechtspraak en actuele ontwikkelingen in de 
(letsel)schadepraktijk en wetenschap en gecorrigeerd te worden op inflatie-
effecten. Ook zou de normering ruimte moeten laten voor de specifieke 
omstandigheden van het geval. Wanneer hieraan kan worden voldaan, is 
normering een veelbelovend mechanisme dat waarschijnlijk op acceptatie in 
brede maatschappelijke kring kan rekenen.206        

                                                        
203  Een onderwerp dat in Nederland tot veel discussie tussen verzekeraar en slachtoffer leidt en dus 

een bron van transactiekosten oplevert, die – gezien de Belgische ervaringen met normering op dit 
punt – vermijdbaar lijkt te zijn. 

204  De Regionale Indicatie Organen zouden dit bijvoorbeeld tot hun taak kunnen gaan rekenen.  
205  De expertise om op dit gebied een deskundigenoordeel te geven, kan in Nederland immers 

aanwezig worden geacht bij keuringsartsen en arbeidsdeskundigen van de CWI/UWV. Met het 
oog op de voorgenomen hervorming van de WAO en de in verband daarmee te verwachte daling 
van het aantal (her)keuringen op termijn, kan er bijvoorbeeld ruimte ontstaan om het geven van 
een deskundigenoordeel in aansprakelijkheidskwesties aan deze deskundigen toe te delen.  

206  Zie echter voor bezwaren tegen materiële normering van schadevergoeding de bespreking van dit 
instrument in hoofdstuk 4. 
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Het meest in het oog springende voordeel van normering is dat langdurige 
discussies over de schadeomvang kunnen worden voorkomen, waardoor het 
schaderegelingsproces sneller, efficiënter en slachtoffervriendelijker zal 
verlopen. Het proces van het inwinnen van gedetailleerde informatie en de 
reacties die daarop over en weer volgen zal kunnen worden ingeperkt. En 
hoewel normering mogelijk tot een toename van de schadelast zal leiden, zullen 
de transactiekosten door tijd- en efficiëntievoordelen niettemin lager zijn, 
waardoor ook het nadelige effect van de stijging van de schadelast kan worden 
ondervangen.  

Door het bestaan van goede buitenlandse voorbeelden is normering 
bovendien een instrument dat vrij gemakkelijk voor de Nederlandse context 
geschikt kan worden gemaakt.  
 
2.9 Uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid 
 
2.9.1 Inleiding 
 
Een volgende manier om te besparen op transactiekosten wordt onder andere 
toegepast in de Amerikaanse ‘tort reform’ wetten. In bepaalde situaties zou het 
instrument van uitsluiting van aansprakelijkheid of limitering kunnen bijdragen 
aan het terugdringen van transactiekosten. Er zijn echter geen buitenlandse 
mechanismen bekend waarin het instrument specifiek voor dat doel wordt 
toegepast. 
 
2.9.2 Beschrijving van uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid op 

hoofdlijnen 
 
Uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid en schadeposten beperken de 
mogelijkheid om een claim geldend te maken. Door middel van het uitsluiten of 
het limiteren van bepaalde aansprakelijkheden, schadeposten of schadehoogtes 
wordt getracht het aantal vorderingen (en daarmee de transactiekosten) te 
beperken of terug te dringen.         
 Limitering van de schadeomvang komt grotendeels op hetzelfde neer als 
materiële normering van schadevergoeding, zij het dat het laatste instrument 
veelal ruimte laat om rekening te houden met de omstandigheden van het geval. 
Limitering van de schadeomvang als hier bedoeld, houdt het bepalen van een 
‘harde’ monetaire bovengrens in, waarboven geen uitzondering mogelijk is, ook 
niet in verband met de bijzondere individuele omstandigheden.   
 Het instrument van uitsluiting of limitering zou met name een optie kunnen 
zijn in die gevallen, waarvan bekend is dat de transactiekosten in het licht van de 
waarde van de vordering erg hoog zijn, terwijl de preventieve en compensatie-
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effecten erg gering zijn.207 Te denken valt aan sommige schades als minimale 
schades en schade van aandeelhouders door verkeerde voorlichting door 
bestuurders.  
 
2.9.3 Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken 
 

 VS: uitsluiting en limitering van aansprakelijkheid en 
schadeposten 

 
In een aantal Amerikaanse ‘tort reform’ wetten wordt gekozen voor uitsluiting 
of limitering van aansprakelijkheid. Een voorbeeld van uitsluiting kan gevonden 
worden in Iowa, waar aan bestuurders van motorvoertuigen, inzittenden of 
voetgangers geen recht op een schadeclaim toekomt in geval van letselschade 
ten gevolge van een ongeval dat werd veroorzaakt door een verkeersmisdrijf.208 
 Florida limiteert de aansprakelijkheid door een eigenaar van een 
motorvoertuig slechts aansprakelijk te houden voor letselschade tot een hoogte 
van $ 100.000 per persoon of $ 300.000 per ongeval en voor zaakschade tot een 
bedrag van $ 50.000. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van een 
onverzekerde of onderverzekerde eigenaar beperkt tot $ 500.000 voor materiële 
schade.209 

In diverse staten worden schadeposten gelimiteerd door een ‘cap’ vast te 
leggen. Veelal gebeurt dit bij immateriële schades. Enkele voorbeelden: de staat 
Colorado hanteert een limiet van $ 300.000 bij immateriële schades op het 
gebied van de medische aansprakelijkheid.210 Oklahoma limiteert de 
immateriële schade in letselschadeclaims ten gevolge van zwangerschappen, 
bevallingen alsmede spoedeisende hulp tot $ 350.000.211 In Texas worden 
schadeclaims in ‘wrongful death’-zaken gelimiteerd tot $ 500.000.212 

 
 Denemarken: limitering en uitsluiting van schadeposten 

 
Denemarken is een Europees voorbeeld waar de schadepost smartengeld bij 
letselschade is gelimiteerd tot € 18 per dag. In totaal kan een slachtoffer 
maximaal € 6.900 aan smartengeld ontvangen (prijspeil 2002).213 Bij 

                                                        
207  Zie Kaplow en Shavell 2002, p. 225-248. 
208  Iowa Noneconomic Damages Reform: HF 2525 (2000). 
209  Florida Automobile Liability Reform: HB 775 (1999). 
210  Colorado Medical Liability Reform, Noneconomic Damages Reform: HB 1007 (2003). 
211  Oklahoma Medical Liability Refrom, Noneconomic Damages Reform: SB 629 (2003). 
212  Texas Medical Liability Reform, Wrongful Death: Tex. Rev. Civ. Stat. art. 4590i § 11.02.  
213  Von Eyben en Nielsen 2003, p. 87. 
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letselschadegevallen die vallen onder de ‘Act on Protection against the 
Consequenses of Industrial Injuries’ wordt de schadepost echter niet vergoed. 
 
2.9.4 Aard en omvang van de besparingen 
 
Uitsluiting en limitering van aansprakelijkheid, schadeposten of schadeomvang 
zullen vooral dan tot een daadwerkelijke reductie van transactiekosten leiden, 
wanneer het gaat om gevallen die voorheen wel op een juridische behandeling 
konden rekenen. Een belangrijke randvoorwaarde voor die situatie is dan wel, 
dat eventueel bestaande ‘juridische sluipwegen’ om de claim toch in te dienen, 
eveneens worden geblokkeerd.  
 Een tweede manier waarop het instrument tot minder transactiekosten kan 
leiden is het rationeel betrekken van de methode bij het ontwikkelen van nieuwe 
wetgeving op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. 
De effecten van uitsluiting en limitering op de preventie en compensatie dienen 
dan wel goed geanalyseerd te worden. 
  

 Schatting van de aard en omvang van de besparingen op basis 
theoretische perspectieven 

 
Uitsluiting of limitering van schadevergoeding heeft uiteraard ook theoretisch 
zeer grote effecten op de transactiekosten. 
 
Uitsluiting of limitering 
 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  -- 
Coordinatieproblemen -- 
Kosten van informatieverwerking --         
Marktfalen 0 
Tabel 26: effecten van uitsluiting of limitering aan de hand van vier theoretische perspectieven. 
 
Verdere toelichting met betrekking tot uitsluiting lijkt hier niet nodig. Limitering 
zal gelijksoortige effecten hebben als normering van schadevergoedingen. 
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De effecten van het instrument op de drie trajecten zijn vanwege het ontbreken 
van empirische gegevens moeilijk te schatten.  
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen-
traject 

Schadevast- 
stellings-
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht 0/- 0 0 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

- - - 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

- - - 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

- - - 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

+ + + 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

0 0 0/+ 

Tabel 27: effecten van limitering of uitsluiting op drie trajecten. 
 
Uitsluiting of limitering kan op sommige kostenposten in de drie trajecten 
positieve effecten hebben. Op emotionele lasten valt overigens een negatief 
effect te verwachten. Bovendien kan het een mogelijk ander negatief effect te 
weeg brengen: een betrokken partij (lees: zijn advocaat) zal toch proberen om 
een zaak aan de rechter voor te leggen, omdat men vindt dat er sprake is van een 
uitzondering, een bijzondere omstandigheid of een schrijnende situatie. De 
jurisprudentie van de afgelopen jaren laat zien een dergelijke poging ook lonend 
kan zijn. De rechter lijkt soms toch geneigd om op enig moment mee te gaan 
met een vordering die voorheen werd afgewezen.214      
 Het instrument van limitering zal daarnaast regelmatig aangepast moeten 
worden, hetgeen eveneens extra kosten met zich meebrengt. Door de 
fraudegevoeligheid van met name een monetaire limitering zullen de toezicht- 
en controlekosten mogelijk stijgen. 
 
 
 
 
 
                                                        
214  Vergelijk bijvoorbeeld de arresten van de Hoge Raad van 8 april 1983, NJ 1984, 717 (Van der 

Heijden/Holland) en HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240 (Kindertaxi-arrest). 
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2.9.5  Neveneffecten 
 

 Neveneffecten op preventie 
 

Uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid lijkt alleen dan een verstandige 
keuze, als er slechts geringe invloeden op preventie verwacht kunnen worden.215  
 

 Neveneffecten op compensatie 
 
Voor compensatie geldt hetzelfde als beschreven bij preventie. Uitsluiting of 
limitering ligt vooral voor de hand als uiteindelijk in de huidige praktijk maar 
zelden vergoeding plaatsvindt, terwijl de transactiekosten zeer substantieel zijn. 
 

 Overige neveneffecten 
 
Het instrument van limitering is fraudegevoelig (zie tevens de eerder gemaakte 
opmerking over monetaire thresholds in voetnoot 118).  
 
2.9.6  Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
Zowel uitsluiting als limitering van aansprakelijkheid, schadeposten en 
schadeomvang zijn op zich geen onbekende instrumenten in de Nederlandse 
context. Dit wordt echter anders, wanneer het de bedoeling is om de 
instrumenten toe te passen met het oog op de reductie van transactiekosten. Dan 
moet geconstateerd worden dat het om een nog onbeproefde methode gaat die 
theoretisch misschien perspectieven biedt, maar waarover nog onvoldoende 
bekend is.  
 
2.9.7 Samenvatting 
 
Uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid, schadeposten en schadeomvang 
is een instrument dat in theorie tot een reductie van transactiekosten zouden 
kunnen leiden. Het betreft echter een methodiek die nog betrekkelijk onbeproefd 
is. De mogelijke neveneffecten van het instrument op preventie en compensatie 
moeten dan ook uit niet het oog worden verloren. Een eventuele toepassing van 
het instrument met het oog op een transactiekostenbesparing zou dan ook vooraf 
goed op de neveneffecten geanalyseerd moeten worden. 
  
 
                                                        
215  Kaplow en Shavell 2002, p. 227. 
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2.10   Keuzerechten voor slachtoffers  
 
2.10.1 Inleiding 
 
Keuzerechten voor slachtoffers is een volgende mogelijkheid om de 
transactiekosten terug te brengen. Keuzerechten geven aan slachtoffers de 
mogelijkheid om (op onderdelen van) de gehele schadeafwikkeling directe 
invloed uit te oefenen. Door het kunnen kiezen van een optie, of juist daarvan af 
te zien krijgt het slachtoffer de kans om het schaderegelingsproces meer te 
sturen. Het is denkbaar dat meer regie voor het slachtoffer positieve effecten 
heeft op de claimafhandeling, omdat dit proces ten gevolge hiervan voor het 
slachtoffer meer inzichtelijk en explicieter zal verlopen. Door de 
participatiemogelijkheid is de kans aanwezig dat het proces bovendien meer op 
samenwerking tussen partijen kan worden gericht, waardoor weerstanden in de 
onderhandelingen kunnen verminderen. 
 Alhoewel het instrument van keuzerechten aan slachtoffers in het licht van 
transactiekosten nog geen beproefde methode is, laat een van de buitenlandse 
voorbeelden zien dat het bieden van keuzemogelijkheden aan slachtoffers 
mogelijk tot lagere transactiekosten leidt. 
 
2.10.2  Beschrijving van keuzerechten voor slachtoffers op hoofdlijnen 
 
De afwikkeling van schade is voor slachtoffers vaak een belastend proces. Door 
allerlei problemen in het schaderegelingsproces ontstaan transactiekosten, 
waaronder secundaire victimisatie. Een recent rapport van Stichting de 
Ombudsman geeft een indruk van de omvang van het probleem voor 
Nederlandse letselschadeslachtoffers.216  

Het geven van keuzerechten aan slachtoffers kan er mogelijk toe bijdragen 
dat een aantal van de geconstateerde problemen kan worden beperkt of 
vermeden. Slachtoffers krijgen door het bieden van keuzerechten meer 
sturingsmogelijkheden in het schaderegelingsproces.217 Keuzemogelijkheden 
hebben tevens een positief effect op de onevenwichtigheid in 

                                                        
216  Rapport Stichting de Ombudsman Hilversum 2003. 
217  De behoeften van mensen ten aanzien van de manier waarop met hen wordt omgegaan is onder 

meer beschreven door onderzoekers die zich bezig houden met ‘procedural justice’, ‘interactional 
justice’ en ‘group value model’. Uit de procedural justice-stroming blijkt dat mensen onder meer 
waarde hechten aan zich kunnen uitspreken en gehoord worden. Uit het group value model komen 
aanwijzingen naar voren dat mensen procedures waarderen die participatie stimuleren en waarin 
mensen zich serieus genomen voelen. De interactional justice-stroming benadrukt het belang dat 
mensen hechten aan de wijze waarop zij door anderen behandeld worden: eerlijkheid, respect en 
vertrouwen zijn daarin belangrijke waarden. Zie voor verdere bronvermeldingen van de diverse 
stromingen: Van Zeeland, Kamminga en Barendrecht 2003, p. 821. 
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informatieverdeling. Wil een slachtoffer immers een gefundeerde keuze kunnen 
maken, dan moet gezorgd worden voor adequate informatie over de gevolgen 
van zijn keuze. Deze verplichting komt de transparantie van de te verstrekken 
informatie en de inzichtelijkheid in het proces in zijn geheel ten goede. 

Keuzerechten kunnen op verschillende manieren vorm krijgen. Het 
keuzerecht kan bijvoorbeeld bestaan uit de mogelijkheid voor het slachtoffer om 
de gewenste procedure te selecteren. Gangbare opties zijn bijvoorbeeld een 
keuze kunnen maken tussen een ADR-procedure of een juridische procedure. 
Een andere mogelijkheid is het kunnen beïnvloeden van de snelheid van de 
procedure door uit verschillende compensatie-opties (met bijbehorend tijdspad) 
te kiezen.  

Hoewel slachtoffers steeds mondiger worden en – al dan niet met hulp – 
(beter) voor zichzelf kunnen opkomen waardoor keuzemogelijkheden voor 
slachtoffers goed in de huidige tijdgeest lijken te passen, kan niet zonder meer 
worden aangenomen dat elk slachtoffer zonder meer in staat is om optimale 
keuzes te maken. Factoren die mee zullen spelen zijn onder andere afhankelijk 
van de ernst van de gebeurtenis, de geleden (letsel)schade en/of verlies, de 
persoonlijkheid (draagkracht-draaglast) en persoonlijke omstandigheden van het 
slachtoffer en zijn vermogen om informatie te verwerven en te begrijpen.  
 
2.10.3 Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken  
 

 Het Dalkon Shield Claimants Trust.  
 
Dit schadefonds, dat in paragraaf 2.7.3 al aan de orde kwam, is een van de 
weinige (empirisch onderbouwde) voorbeelden waarin keuzerechten aan 
slachtoffers worden geboden.  De keuzemogelijkheden voor de betrokken 
slachtoffers zagen er als volgt uit: vrouwen die door het gebruik van het Dalkon 
schildje schade hadden opgelopen, kregen drie opties om de geleden schade 
vergoed te krijgen. Optie 1 bestond uit de mogelijkheid om binnen betrekkelijk 
korte termijn een vaststaande vergoeding van $ 725 te krijgen. Een slachtoffer 
die voor optie 1 in aanmerking wilde komen hoefde slechts een verklaring af te 
geven dat het Dalkon schildje was gebruikt en dat men letsel had opgelopen. 
Van de ruim 200.000 claims werden bijna 130.000 afgehandeld via deze 
optie.218 

Om voor optie 2 in aanmerking te komen, moest een slachtoffer voldoen 
aan de vereisten van optie 1, aangevuld met een medisch rapport met betrekking 

                                                        
218  Over Nederlandse benadeelden is het volgende bekend: ruim 1400 vrouwen hebben een claim 

ingediend, daarbij ondersteund door de Consumentenbond. Van deze 1400 kozen 650 vrouwen 
voor optie 1, 400 voor optie 2 en 360 voor optie 3, zie Dommering-van Rongen 1996, p. 10. 
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tot het gebruik van het middel en het ondervonden letsel. De compensatie 
bedroeg, afhankelijk van de aard en ernst van het letsel, tussen $ 850 en $ 5.500. 
15.800 claims werden afgewikkeld via deze optie. De derde optie betrof de 
complexere schadegevallen en legde een zwaardere bewijslast op de 
slachtoffers. Om voor deze optie in aanmerking te komen, diende men het 
causale verband tussen het gebruik van het Dalkon schildje en het letsel aan te 
tonen. 43.000 claims werden afgehandeld via optie 3.     
 De slachtoffers die door een belangenbehartiger werden vertegenwoordigd 
ontvingen gemiddeld een schadevergoeding van $ 36.500. De niet-
vertegenwoordigde benadeelden kregen gemiddeld genomen een lager bedrag:   
$ 31.300. Echter, na aftrek van de advocaatkosten (het standaard contingency 
fee van 33%) bleken de ‘self representants’ uiteindelijk beter af: $ 31.300 tegen 
$ 24.500.219 
 

 September 11th Victim Compensation Fund of 2001 (VCF)220 
 
Een tweede voorbeeld van keuzerechten voor slachtoffers kan gevonden worden 
in het Amerikaanse September 11th Victim Compensation Fund of 2001 (VCF). 
Het betreft een (no-fault) schadefonds dat uit overheidsmiddelen wordt betaald. 
De wettelijke basis van het VCF is neergelegd in de Air Transportation Safety 
and System Stabilization Act van 24 september 2001.     

De keuzerechten voor de slachtoffers (en nabestaanden) zien er als volgt 
uit. Getroffenen kunnen allereerst de keuze maken tussen het ontvangen van een 
compensatie vanuit het VCF of het instellen van een individuele vordering via 
het civiele aansprakelijkheidsrecht. Bij de keuze voor een civiele actie regelt de 
wet dat alle claims worden behandeld door hetzelfde gerecht. Zoals we in 
paragraaf 2.6 bij de afwikkeling van massaschade al hebben opgemerkt, kan 
door de centrale behandeling van claims bij één gerecht een besparing op de 
transactiekosten worden behaald.          

Wanneer slachtoffers kiezen voor een fondsvergoeding, dan worden zij 
door het VCF geïnformeerd over de consequenties van hun keuze. Door middel 
van zogenaamde ‘claim summaries’ (voorbeelduitkeringen) wordt voor de 
slachtoffers inzichtelijk gemaakt wat men kan verwachten. De ‘Special Master’, 
onder meer belast met het bepalen van de uit te keren vergoedingen, geeft door 
middel van deze voorbeelduitkeringen een idee van de hoogte van de 
compensatie. De voorbeelduitkeringen worden vastgesteld aan de hand van 
                                                        
219  Rutherglen 2001, p. 60. 
220  De informatie over het VCF is ontleend aan de working paper van V.C. Ammerlaan dat zij heeft 

geschreven in het kader van het project Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland van 
de Universiteit Maastricht – Metro. 
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leeftijd, beroep en inkomen. Slachtoffers kunnen vervolgens kiezen uit twee 
procedures. In de schriftelijke procedure A bepaalt de 
verzoekschriftenbehandelaar aan de hand van het schadeformulier of een 
slachtoffer in aanmerking komt voor een vergoeding. Indien dit het geval is, 
wordt de vergoeding toegekend. In procedure B wordt bovendien een 
hoorzitting gehouden, waarbij het slachtoffer de gelegenheid krijgt om zijn 
claim toe te lichten. Procedure A zal in de regel sneller zijn dan procedure B. 
Daarentegen bestaat er in de B-procedure meer gelegenheid voor het geven van 
een toelichting en het uiten van emoties van de zijde van het slachtoffer. Door 
het bieden van de keuzemogelijkheid voor de te volgen procedure krijgt de 
individuele behoefte van het slachtoffer om gehoord te worden optimaal ruimte.  
 
2.10.4 Aard en omvang van de besparingen 
 
Over de effecten van keuzerechten op de transactiekosten zijn nauwelijks 
empirische gegevens aanwezig. Een uitzondering daarop is het voorbeeld van 
het Dalkon Shield Claimants Trust: uit paragraaf 2.7 bleek reeds dat de 
betrokken transactiekosten – vooral in vergelijking tot reguliere ‘tort-
procedures’ – extreem laag te noemen zijn.  
 Of in andere gevallen ook een besparing op de transactiekosten kan 
worden bereikt, zal onder meer afhangen van de complexiteit van de betreffende 
zaak en of er hulp voor het slachtoffer (bijvoorbeeld in de vorm van informatie, 
advies en concrete dienstverlening) nodig is.  
 

 Schatting van de aard en omvang van de besparingen op basis 
theoretische perspectieven 

 
Een keuzerecht zal de transactiekosten theoretisch gezien verlagen naar de mate 
dat de verschillende opties lagere kosten hebben en naar de mate dat van die 
opties gebruik wordt gemaakt. Hier wordt alleen nagegaan wat de te verwachten 
extra kosten en baten zijn van het keuzerecht zelf.  
 
Keuzerechten voor slachtoffers 
 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  - 
Coordinatieproblemen - 
Kosten van informatieverwerking +         
Marktfalen -- 
Tabel 28: effecten van keuzerecht aan de hand van vier theoretische perspectieven. 
 
Wellicht mag worden verondersteld dat het slachtoffer een keuze maakt voor 
een soort van afwikkeling die past bij de soort belemmeringen of 
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coördinatieproblemen die zich in zijn situatie voordoen. Daartoe moet hij echter 
wel eerst een goed geïnformeerde keuze maken, wat eerst extra kosten oplevert. 
Het grootste effect kan waarschijnlijk worden verwacht van de verbetering van 
de marktwerking. Tussen aanbieders van verschillende vergoedingssystemen en 
procedures zal een zekere mate van concurrentie ontstaan. 
 
De effecten van keuzerechten op de drie trajecten waarin transactiekosten 
ontstaan, levert de volgende schattingen op. 
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen-
traject 

Schadevast- 
stellings-
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht 0/+ 0/+ 0/+ 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

0/+ 0/+ 0/+ 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

0 0 0 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

0 0 - 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

- - - 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

0 0 0 

Tabel 29: effecten van keuzerechten op drie trajecten. 
 
Daar waar een slachtoffer een derde nodig heeft om een optimale keuze te 
kunnen maken, zullen de kosten in de trajecten toenemen. Bovendien zal het 
slachtoffer door de keuzerechten zelf meer betrokken worden bij de 
claimafhandeling en daardoor mogelijk meer tijd kwijt zijn. Dit kan als negatief 
effect worden aangemerkt, maar aan de andere kant kan juist die afhankelijkheid 
van de rechtshulpverlener tijdens het schaderegelingsproces (machteloos moeten 
afwachten, geen grip hebben op het proces) ongunstig zijn voor het psychisch 
welbevinden. Meer grip op het schaderegelingsproces kan voor slachtoffers 
betekenen dat men zich minder afhankelijk en machteloos voelt. Dit kan ook een 
positief effect zijn.          
 Afhankelijk van de wijze waarop de keuzerechten worden vormgegeven, 
kunnen wellicht besparingen op de kosten van de rechterlijke macht, bestede 
tijd, onzekerheid en emotionele lasten worden behaald: het Dalkon Shield 
Claimants Trust geeft hiervan een voorbeeld in de vorm van een 
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gestandaardiseerd schikkingsvoorstel met drie keuzeopties. Omdat het Dalkon 
Shield Claimants Trust het enige ons bekende voorbeeld is van besparingen op 
de transactiekosten door (o.a.) het geven van keuzerechten aan slachtoffers, 
moeten onze schattingen aan de voorzichtige kant blijven.     
   
2.10.5 Neveneffecten 
 

 Neveneffecten op preventie 
 

De invloed van keuzerechten op preventie lijkt niet of nauwelijks aanwezig. 
 

 Neveneffecten op compensatie 
 
Slachtoffers kunnen geen optimale keuzes maken als zij niet over voldoende 
(juiste) informatie beschikken. Het risico van manipulatie van niet-
vertegenwoordigde slachtoffers is aanwezig. In beide gevallen zal het slachtoffer 
niet de compensatie krijgen waar men recht op heeft. 
 
2.10.6 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
Keuzerechten voor slachtoffers is nog te weinig beproefd om te kunnen zeggen 
dat het gemakkelijk inpasbaar te maken is in de Nederlandse context. Het 
bestaan van belangenbehartigingsorganisaties als (onder andere) de 
Consumentenbond, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland maakt dat de 
ondersteuning die slachtoffers mogelijk nodig hebben bij het maken van 
optimale keuzes, in beginsel aanwezig is. Dat lijkt een belangrijke voorwaarde 
te zijn.  
 
2.10.7 Samenvatting 
 
Keuzerechten voor slachtoffers biedt aan hen de mogelijkheid om meer grip te 
krijgen op het schaderegelingsproces. Dit zou de afwikkeling van schade voor 
hen minder belastend kunnen maken. Om optimaal te kunnen kiezen is echter 
wel een goede informatievoorziening nodig, iets wat voor extra transactiekosten 
kan zorgen. Het instrument is nog onvoldoende beproefd om nu al als kansrijk te 
worden geselecteerd. 
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2.11 Economische of andere prikkels op partijen en rechtshulpverleners 
 
2.11.1  Inleiding 
 
Een volgende methode om de kosten van het behandelen van schadeclaims te 
beperken, is het beter afstellen van de prikkels op degenen die beslissingen 
nemen over het maken van kosten. Eén van die prikkels is de wijze van beloning 
van rechtshulpverleners. Wanneer ‘no cure no pay’ beloning wordt toegestaan, 
zullen die beslissingen waarschijnlijk anders uitvallen dan wanneer beloning 
plaats vindt op basis van een uurtarief, of op basis van een vast overeengekomen 
bedrag. Maar er kan ook worden gedacht aan prikkels op partijen zelf, en op de 
rechterlijke macht. 

Beter afgestelde incentives voor het maken van kosten zullen kunnen 
leiden tot reducties van kosten van rechtshulp en rechterlijke macht. Denkbaar is 
echter ook dat partijen, rechtshulpverleners en rechters prikkels krijgen om 
minder snel kosten voor derden te maken: kosten van ingeschakelde derden, 
zoals getuigen en deskundigen, maar ook de kosten van de tijd aan claim-
afhandeling besteed door slachtoffer en aansprakelijke partij (inclusief de 
bestede tijd van medewerkers van verzekeraars), of emotionele lasten 
(secundaire victimisatie van slachtoffers, stress en gezondheidsschade). Kosten 
van onzekerheid kunnen worden verminderd door prikkels die worden 
verbonden aan een snellere afwikkeling. 

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4, is een korte beschrijving opgenomen van 
de problemen van de juridische markt die een aantal bijzondere kenmerken 
heeft: informatieachterstand, keteneffecten, tournooieffecten, keuzeproblemen 
en ingesleten standaardprocedures. Die vijf kenmerken beïnvloeden de manier 
waarop prikkels op de betrokkenen doorwerken op de kosten van 
schadebehandeling, en komen hierna regelmatig terug.  
 
2.11.2 Betere prikkels voor de juridische markt: te verwachten effecten van 
    beloningsvormen221 
 
Op deze complexe markt met speciale kenmerken is het erg moeilijk om de 
effecten van beloningssystemen in kaart te brengen. De autoriteit op dit gebied, 
Herbert Kritzer, concludeert in een recent overzichtsartikel dat de effecten ‘tend 
to cross-cut in different ways’.222 Toch valt er wel iets te zeggen over de te 
verwachten effecten van verschillende beloningssystemen op de rechtspleging 
en de kosten daarvan. Wij bekijken eerst de effecten van de beloning van 

                                                        
221  Deels ontleend aan Barendrecht en Weterings 2000. 
222  Kritzer 2002, p. 1943 e.v. en p. 1982.  
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rechtshulpverleners sec. Daarna bespreken we kort de samenhang met de manier 
waarop andere betrokkenen beloond worden: rechtshulpverleners aan de kant 
van tegenpartijen, rechters, arbiters en andere neutrale dienstverleners. 
   

 Uurtarief 
 
Bij een uurtarief hebben economisch opererende rechtshulpverleners, indien zij 
althans voldoende capaciteit beschikbaar hebben, belang bij veel, uitvoerige en 
complexe handelingen. Uiteraard wordt dit effect gecompenseerd door 
beroepsethiek en de wens om een goede reputatie te behouden. Maar zeker aan 
de kant van slachtoffers, waar reputatie minder belangrijk is, zal het ‘elkaar 
bezig houden-effect’ waarschijnlijk in sterke mate optreden, mede omdat die 
niet goed kunnen beoordelen of bepaalde werkzaamheden toegevoegde waarde 
hebben. Dat dit grote gevolgen voor de transactiekosten kan hebben, toont een 
rekenvoorbeeld. Stel dat 20% van de rechtshulpverleners 20% meer uren maakt 
dan nodig, en 80% zich niet door economische motieven laat leiden en zijn 
gedragslijn alleen door het belang van de cliënt laat bepalen. Als die 80% zich 
wel door de 20% laat meetrekken door eveneens 20% uitvoeriger te reageren, 
dan wordt in 36% van de zaken aan beide zijden 20% meer tijd besteed dan 
nodig, en neemt de omzet van de rechtshulp als geheel met 7.2% toe. De 
toegang tot het recht in de gemiddelde zaak wordt 7.2% duurder.  

Daar houdt het echter niet op. Door het ‘elkaar bezighouden-effect’ kan 
datgene wat als ‘normale manier van werken’ wordt beschouwd, gemakkelijk 
worden beïnvloed, zeker nu het zo moeilijk te beoordelen is, welke handelingen 
effectief zijn en welke niet, terwijl meer handelingen meer geld opleveren. Als 
30% van de advocaten met de uitvoerige aanpak gaat werken, en de tegenpartij 
daarin meetrekt, dan wordt die aanpak al in 51% van de zaken gevolgd. Wat in 
de meerderheid van de zaken gebeurt, kan in een context waarin de betrokken 
advocaten er aan kunnen verdienen al snel de norm worden. Toegang tot de 
rechter kost de justitiabele dan inmiddels 20% meer. Bij een uurtarief zal dus 
mogelijk een steeds grotere categorie zaken ontstaan waarvoor de toegang tot de 
rechter in het gedrang komt. De ‘fuik van de standaard’ maakt vervolgens dat 
hieraan moeilijk is te ontsnappen. 

Dat het uurtarief de rechtshulp niet prikkelt om efficiënt te werken, is 
eveneens niet alleen een probleem voor de cliënt, maar ook voor de wederpartij 
en de rechtspleging als geheel. Een zekere mate van inefficiëntie loont zelfs, 
althans in economisch opzicht. Dat is maatschappelijk gezien een probleem, 
want een slechtere prijs/kwaliteitsverhouding bemoeilijkt de toegang tot de 
rechter: de prijs voor toegang tot het recht is te hoog. En als er economisch 
gezien geen reden is om na te denken over de vraag hoe een geschil zo efficiënt 
mogelijk kan worden opgelost, kan dat extra lasten voor de wederpartij en voor 
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de rechtspleging betekenen, vooral daar waar de cliënt niet goed in staat is de 
vinger aan de pols te houden. 
 

 Vaste beloning 
 
Wanneer wordt betaald op basis van een vast bedrag, dan wordt het plaatje 
anders. Als een zaak eenmaal is binnengehaald, is er geen economische prikkel 
meer om met weinig kansrijke stellingen en verweren te komen. De 
rechtshulpverlener zal misschien zelfs geneigd zijn om te weinig uit de zaak te 
halen. Dat kan theoretisch ongunstig zijn voor de rechtspleging, nu dat ten koste 
kan gaan van de kwaliteit van de oplossing. Maar dit zal ten dele worden 
gecompenseerd, doordat cliënten daarop bedacht zullen zijn. 

De rechtshulpverleners aan beide zijden krijgen bovendien een belang bij 
een zo efficiënt mogelijke afwikkeling van een geschil of een transactie. Dat is 
een groot voordeel voor de rechtspleging als geheel, want de wederpartij en de 
rechter zullen daardoor kosten kunnen uitsparen. Door de afnemende 
complexiteit kan de kwaliteit van de uitkomsten wellicht per saldo zelfs 
toenemen en de toegang tot de rechter kan verbeteren. Binnen de rechtspleging 
zal mogelijk sneller uitkristalliseren wat efficiëntere werkmethoden zijn, want 
iedereen heeft er belang bij die te ontwikkelen. Die standaardaanpak kan 
cliënten ook weer helpen de werkwijze van hun rechtshulpverlener te 
controleren. Een efficiëntere en daardoor waarschijnlijk snellere rechtspleging 
verbetert bovendien de feed-back die partijen krijgen op de door de 
rechtshulpverlener gegeven adviezen. 

Er is echter wel een keerzijde. Efficiënter werk zal betekenen dat 
rechtshulpverleners grotere prikkels krijgen om meer zaken aan te nemen. 
Daarbij zullen zij wellicht, net als onder het uurtarief, te weinig kritisch zijn op 
de kansrijkheid van zaken. Omdat de toegang tot rechtshulp wordt verbeterd, 
zijn er ook meer cliënten die zaken zullen aanbieden. Dit kan leiden tot een 
toename van het aantal zaken dat naar de rechter wordt gebracht.223 De onder 
een vaste beloning bereikbare efficiëntieverbetering zal er dus wellicht niet toe 
leiden dat de rechtspleging de maatschappij als geheel minder kost, maar wel dat 
meer zaken op een betere manier worden afgedaan.  
 

 Resultaatsafhankelijke beloning 
 
Bij een resultaatsafhankelijke beloning zal de rechtshulp zaken selecteren op 
kansrijkheid. Er is voor rechtshulpverleners geen economische reden om met 

                                                        
223  Wel zullen de economische prikkels die op de advocaat inwerken, meebrengen dat hij meer zal 
 filteren dan onder het uurtarief en zaken niet nodeloos naar de rechter zal brengen. 
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weinig kansrijke zaken te komen of in een zaak weinig kansrijke stellingen of 
verweren aan te voeren. Dat is een gunstig effect op de rechtspleging ten 
opzichte van honorering naar uurtarief of naar een vast bedrag. In die systemen 
zullen meer zaken aan de rechter worden voorgelegd die aan één van beide 
zijden weinig of geen kans hebben op succes, maar waarin advocaten toch 
bereid zijn hun cliënten hun ‘day in court’ te gunnen, wat als een weinig 
efficiënte besteding van rechtsplegingsmiddelen kan worden beschouwd. Risico-
averse cliënten met sterke zaken krijgen voorts een betere toegang tot de rechter.  

Minder gunstig is dat de beste advocaten zich niet alleen zullen richten op 
de grootste belangen, zoals in ieder beloningssysteem zal gebeuren, maar 
daaronder ook nog op de meest kansrijke zaken. Dat zijn niet de zaken waar hun 
expertise het meest nodig is. Met name complexe zaken met een klein belang 
zullen waarschijnlijk niet de beste behandeling krijgen, maar zo lang de cliënt 
ook kan kiezen voor andere honoreringssystemen gaat die er niet op achteruit. 

 
 Vast salaris 

 
Beloning met een vast salaris, ongeacht het aantal zaken dat men behandelt, zal 
prikkels hebben die lijken op die van een beloning met een vast bedrag per 
zaak.224 Maar de prikkel om meer zaken te doen, die daar wel ontstaat, ontbreekt 
hier. Integendeel, meer zaken of meer werk in een zaak leidt niet tot directe 
voordelen. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan vertragingen. Om dat 
soort mechanismen te bestrijden, zal waarschijnlijk intensieve monitoring en 
controle nodig zijn, of er moet sprake zijn van voldoende andere prikkels, 
bijvoorbeeld in de vorm van reputatie-effecten.  
  
Hierna worden de theoretische economische effecten van de verschillende 
beloningssystemen vanuit het perspectief van de rechtspleging met elkaar 
vergeleken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
224  Kritzer 2002. 
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Beloningsvorm:      
    
Gevolgen voor: 

Uurtarief Vaste prijs Resultaat 
afhankelijk 

Vast salaris 

Karakter geschiloplossing In-
efficiënter   

Efficiënter Effectiever 
en 
efficiënter 

Efficiënter 
maar  
trager 

Toegang tot de rechter Grote en 
onzekere 
lasten 

Lagere en 
zekere lasten 

Lasten gaan 
af van 
resultaat 

Lasten 
worden 
gespreid  

Slechte toegang tot de 
rechter 

Kleine en 
middel-grote 
belangen 

Kleine 
belangen 

Kleine 
belangen en 
kansarme 
zaken 

Zaken die 
achter aan 
de wachtlijst 
staan 

Complexiteit zaken in 
rechtssysteem 

Te complex Te weinig 
complex 

Gemiddeld Gemiddeld 

Feed-back op 
(controleerbaarheid 
achteraf van) advocaten-
adviezen en reputatie van 
advocaten 

Slechter Beter Gemiddeld  Gemiddeld 

Kansrijkheid zaken in 
rechtssysteem 

Te veel 
weinig 
kansrijke 
zaken 

Te veel 
weinig 
kansrijke 
zaken 

Over-
wegend 
kansrijke 
zaken  

Gemiddeld 

Tabel 30 
 

 Combinaties 
 
Bij het uurtarief en bij de vaste beloning is het goed denkbaar dat beide partijen 
op dezelfde wijze worden beloond. Het komt echter ook voor dat een op 
uurtarief gehonoreerde advocaat van een slachtoffer optreedt tegen een met een 
vast bedrag beloonde rechtshulpverlener aan de kant van de wederpartij, of 
tegen een op een salaris werkende medewerker van een 
verzekeringsmaatschappij. De theoretische gevolgen van dit soort combinaties 
zijn nog niet onderzocht. Aannemelijk is dat bepaalde effecten elkaar versterken, 
maar dat zij elkaar soms ook compenseren: een voor een vast bedrag werkende 
advocaat spoort een op salaris werkende medewerker van een 
verzekeringsmaatschappij aan om voortgang te maken. Verschillende 
honoreringsvormen aan beide zijden kunnen echter ook extra spanning op de 
verhouding tussen beide partijen zetten, omdat beide partijen verschillende 
prioriteiten hebben.           
 Bij een resultaatsafhankelijke beloning is eerder regel dan uitzondering dat 
de wederpartij anders wordt gehonoreerd: bij grotere schades op een uurtarief, 



Hoofdstuk III 

158 

anders met een vast bedrag of op een salaris. In de Verenigde Staten lijkt dit 
inderdaad een grote druk te zetten op de onderlinge verhoudingen tussen 
‘plaintiff bar’ en ‘defendant bar’.225 De op uurtarief opererende advocaten van 
de defendants hebben een belang bij uitdijende procedures en vertraging, terwijl 
de slachtofferkant streeft naar snelle schikkingen en weinig kosten.  

Ook de manier waarop neutrale beslissers of mediators worden 
gehonoreerd heeft een effect. Wanneer arbiters net zo als advocaten gehonoreerd 
worden op uurtarief, mogen vertragingen en complexe procedures worden 
verwacht. Rechters die op salaris worden gehonoreerd, met in hun achterhoofd 
dat hun organisatie per zaak een vast bedrag krijgt, zullen de neiging hebben 
efficiënter te willen werken dan de advocaten die voor hen staan. Maar er 
kunnen achterstanden ontstaan als controle ontbreekt, of als een achterstand zo 
gewoon is dat de reputatie niet meer werkt.   
 

 Andere prikkels op partijen en rechtshulpverleners 
 
Partijen en de door hen ingeschakelde rechtshulpverleners nemen ook 
beslissingen over het maken van andere kosten. Denkbaar is bijvoorbeeld dat zij 
worden gestimuleerd om minder gebruik te maken van deskundigen, omdat de 
kosten van de deskundige zelf, maar ook de kosten van de interactie rond het 
totstandkomen van het rapport aanzienlijk zijn. Dit lijkt een veld waarop nog 
veel nader onderzoek kan plaatsvinden. 
 
2.11.3 Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken 
 
In de VS is voor schadeclaims ‘no cure no pay’ gebruikelijk. De tarieven 
schommelen rond de 33% van het te incasseren bedrag. Kleine claims worden 
vaak snel geschikt, en volgens sommige commentatoren te snel, wat economisch 
ook te verwachten valt en niet aantrekkelijk is. Om grote claims bestaat veel 
competitie tussen rechtshulpverleners. De beste advocaten kunnen kiezen uit de 
kansrijkste en omvangrijkste zaken, die relatief weinig werk opleveren. Een 
bijkomend element is dat in veel schadezaken tot voor vrij recent een niet op het 
eerste gezicht kansloze claim voor punitive damages kon worden ingesteld.  
 

 Duits systeem 
 

Duitsland onderscheidt zich van de andere onderzochte landen, doordat aan 
advocaten in beginsel een vast bedrag per zaak worden betaald, dat gerelateerd 
is aan de waarde van de vordering. Onderstaande tabel toont het basis 
advocatenhonorarium in relatie tot het belang van de claim. Voor een procedure 
                                                        
225 Aldus Kritzer 2002. 



                                                Veelbelovende manieren van reductie van transactiekosten 

                                                                                  159 

over een bedrag van € 5000, na een advies en een bespreking, zal dus 
bijvoorbeeld 5/10 (advies), 7/10 (bespreking, 10/10 (dagvaarding) 10/10 
(behandeling) en 10/10 (bewijs) kunnen worden gerekend. De advocaat krijgt 
dan 40/10 maal € 301 maakt € 1204. 
 

waarde van de vordering 
 € 

Tarief  € 
BRAGO § 11 

300 25 
1200 85 
2000 133 
3000 189 
5000 301 
10 000 486 
20 000 620 
25 000 686 
50 000 1 046 

   Tabel 31 
 
Afwijking van deze tarieven bij aparte schriftelijke overeenkomst is wel 
mogelijk, maar komt weinig voor en is niet toegestaan voor procedures. Voor de 
hierna volgende soorten werkzaamheden, worden de volgende aantallen keren 
de bovenstaande tarieven berekend. 
 

Soort werkzaamheden Aantal malen tarief 
BRAGO § ?? 

Advies 1/10 tot  10/10 
Buitengerechtelijk optreden naar tegenpartij  
      Algemeen voorbereiding 5/10 tot  10/10 
      Bespreking met tegenpartij 5/10 tot  10/10 
      Bewijs 5/10 tot  10/10 
      Schikking 15/10 
Procedure*  
      Dagvaarding 10/10 
       Behandeling bij betwisting 10/10 
       Bewijs 10/10 
      Schikking in procedure 10/10 

    Tabel 32 
  *In hoger beroep gaat het steeds om 13/10 in plaats van 10/10 ‘Gebühr’ 
 
Bij deze tabel valt op dat de ‘beloning’ voor een bereikte schikking relatief fors 
is. Deze is enige jaren geleden verhoogd, omdat advocaten geneigd waren (te) 
veel zaken aan de rechter voor te leggen. Thans loopt een herziening van de 
‘Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung’, waarin onder meer in een 
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vereenvoudiging wordt voorzien en inpassing van mediation. De tarieven voor 
adviezen zullen per 1 januari 2006 worden vrijgegeven.226    
 
2.11.4  Aard en omvang van de besparingen 
 

 No cure no pay 
 
Een probleem bij het bepalen van de omvang van de mogelijke besparingen is 
dat no cure no pay altijd een combinatie-systeem is, omdat alleen de eiser op die 
basis pleegt op te treden. Voor kleine zaken, waar aannemelijk is dat aan de kant 
van de wederpartij geen honorering op basis van een uurtarief plaatsvindt, vond 
Kritzer dat advocaten met no cure no pay beloning ongeveer de helft van de tijd 
aan processtukken besteden dan degenen die op uurtarief opereren.227 De 
laatsten zijn meer geneigd in termen van juridische kwaliteit te denken en 
minder in termen van resultaat. De totale tijd besteed aan zaken is voor kleine 
zaken (minder dan $ 6000 in 1980) significant lager, maar voor zaken met 
grotere belangen niet en in zaken boven een belang van $ 30.000 (in 1980) is de 
no cure no pay advocaat zelfs geneigd meer uren te maken.228 No cure no pay 
beloning is uiteindelijk gemiddeld per uur dan ook minder lucratief. De no cure 
no pay advocaat is ook sterker geneigd dan zijn op uurtarief gehonoreerde 
collega om meer te gaan investeren in een zaak naarmate het belang oploopt.229 
Ook de gedachte dat no cure no pay advocaten minder lang doen over een 
schikking werd bevestigd: zij plegen significant minder biedingen te hoeven 
doen om een schikking te bereiken dan op uurtarief betaalde advocaten.230 Over 
de kwaliteit van de bereikte schikking zegt dit uiteraard nog niets. Het kan zijn 
dat de no cure no pay advocaat te snel toegeeft.  

No cure no pay advocaten zijn geneigd om een deel van de aangeboden 
zaken niet aan te nemen vanwege een te lage kans van slagen. In een onderzoek 
in Wisconsin deden zij dat in 50% van de aan hen aangeboden gevallen,231 wat 
een acceptabel percentage lijkt, zeker nu afgewezen cliënten hun zaak 
waarschijnlijk bij meerdere advocaten zullen aanbieden. In Texas werd een 
percentage van 33% gevonden, dat daalde naar 25% in een periode dat het in de 
Texaanse advocatuur slechter ging onder invloed van Tort Reform.232    

                                                        
226  Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts (Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 

– KostRMoG) van 6 november 2003, zie http://www.brak.de/seiten/07.php#ges1. 
227  Kritzer 2002, p. 1969. 
228  Kritzer c.s., 1985, p. 251 e.v., p. 267. 
229  Kritzer 2002, t.a.p. 
230  Kritzer 2002, t.a.p. 
231  Kritzer, 1997, p. 22. 
232  Daniels & Martin 2002, p. 1781. 
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In grotere zaken zal een no cure no pay advocaat over het algemeen een op 
uurtarief opererende advocaat tegenover zich vinden. Het is sterk de vraag of 
dan per saldo een gunstig effect op de transactiekosten optreedt. Het totaal-
plaatje van het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht is ongunstig: de kosten per 
uitgekeerde 1 $ schadevergoeding bedragen volgens de meest recente cijfers 
1,17 $.233 Van die kosten ging 35% naar de advocaten van eisers, 39% waren de 
administratieve lasten van verzekeringsmaatschappijen en 26% de kosten van de 
advocaten van gedaagden. Maar andere bijzondere elementen van het 
Amerikaanse systeem spelen hierbij ook een rol.  

Het effect van no cure no pay op de transactiekosten is dus moeilijk te 
bepalen. Voor kleine zaken mag wellicht voorzichtig worden uitgegaan van een 
drukkend effect. 
 

 Vaste prijs 
 
Het Duitse systeem van civiele rechtspleging wordt in de rechtsvergelijkende 
studie van Zuckerman234 als efficiënt gekenmerkt: ‘the German system performs 
extremely well.’ De doorlooptijden zijn laag (rond 6 maanden). De kosten van 
procederen zijn ook laag en zij zijn voorspelbaar, wat het ook gemakkelijker 
maakt ze te verzekeren. Het vertrouwen in en de tevredenheid van het publiek 
over de civiele rechtspleging is groot. Wel is er een relatief grote toestroom van 
zaken naar de rechter (in verband waarmee echter de honorering voor 
schikkingen is verhoogd). Zuckerman schrijft dit vooral toe aan de wijze van 
honorering van advocaten. Argument daarvoor is onder andere dat ook in Japan 
en Griekenland, waar soortgelijke honoreringsregels bestaan, de doorlooptijden 
en de efficiëntie relatief gunstig zijn.235  

Er is een empirische studie naar de manier waarop ‘franchise law firms’ in 
de VS hun praktijk uitoefenen.236 Deze advocaten, die vaak op vaste prijzen 
kleine zaken voor particulieren doen, hebben volgens deze studie een focus op 
efficiency en op het aanbieden van gestandaardiseerde producten, die vaak door 
niet-juristen kunnen worden geleverd. In een studie naar de 
echtscheidingspraktijk voor minder vermogende cliënten, waarin Amerikaanse 
advocaten ook vaak vaste prijzen berekenen, werd een nadruk op informele 
onderhandelingen gevonden ten nadele van procederen.237 De tijd besteed aan 
zaken wordt geminimaliseerd, en de cliënt wordt vaker zelf aan het werk gezet. 

                                                        
233  Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.5. 
234  Zuckerman, 1999, p. 31-33 en p. 44. 
235  Zuckerman 1999, p. 28-31. 
236  Van Hoy 1995, p. 703 e.v. en p. 1997. 
237  Kritzer 2002, p. 1974. 
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Dat gaat ten koste van de aandacht voor deze groep klanten, waarbij echter wel 
moet worden bedacht dat zij waarschijnlijk geen toegang tot rechtshulp zouden 
hebben zonder deze efficiënte vorm van praktijkvoering.  

De EU heeft een studie laten verrichten naar de markten voor professionele 
dienstverlening. Daarin zijn gegevens te vinden over de omzet in de juridische 
dienstverlening (waarin de advocatuur een groot aandeel heeft) in relatie tot het 
BNP. Duitsland scoort daarin relatief laag (0,59% BNP), wat een indicatie geeft 
van (het juridische deel van) de transactiekosten.238 Daarbij moet men bedenken 
dat in Duitsland ook de juridische advisering onder het monopolie van de 
rechtshulpverlener valt. Een verdere aanwijzing dat er een verband is met de 
wijze van beloning van rechtshulpverleners, is dat in Duitsland twee á drie keer 
zo vaak wordt geprocedeerd per hoofd van de bevolking dan in Nederland. Men 
lijkt dus een aanzienlijk groter aantal zaken te kunnen verwerken tegen een 
lagere prijs. 
 

 Schatting van de aard en omvang van de besparingen op basis 
theoretische perspectieven 

 
Prikkels op dienstverleners zullen ook theoretisch waarschijnlijk aanzienlijke 
effecten hebben.  
 
Prikkels op dienstverleners  
 

Effecten 

Belemmeringen geschiloplossing  -- 
Coordinatieproblemen -- 
Kosten van informatieverwerking - 
Marktfalen -- 
Tabel 33: effecten van prikkels op dienstverleners aan de hand van vier  
theoretische perspectieven. 
 
Beloningsvormen als no cure no pay of via een vast bedrag zullen de 
belemmeringen voor geschiloplossing en de coördinatieproblemen 
waarschijnlijk aanzienlijk verminderen, omdat rechtshulpverleners dan een 
belang krijgen om deze te doorbreken, terwijl zij bij beloning via een uurtarief 
wel varen bij complexiteit, belemmeringen en problemen. Op de kosten van 
informatieverwerking zal ook een gunstige uitwerking ontstaan. Probleem is 
mogelijk een te snelle oplossing, waarbij te weinig voor het slachtoffer wordt 
gedaan. Maar de marktwerking zal sterk worden verbeterd, waardoor partijen 
veel beter in staat zullen zijn prijsvergelijkingen te maken.  

                                                        
238  Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.7. 



                                                Veelbelovende manieren van reductie van transactiekosten 

                                                                                  163 

Behalve aan andere beloningsvormen, kan ook worden gedacht aan maatregelen 
die de informatieasymmetrie verminderen, zoals verplichtingen om adviezen te 
motiveren en informatie te geven over de geplande strategie voordat een 
opdracht wordt aanvaard. Keteneffecten kunnen worden verminderd door kosten 
van informatieverzameling door te berekenen aan de partij die deze nodig heeft 
voor zijn besluitvorming. Marktwerking kan ook worden verbeterd door 
dienstverleners te verplichten klanttevredenheidsonderzoeken over het 
doorlopen traject te doen en de resultaten daarvan te publiceren, zodat er een 
prikkel ontstaat om betere procedures aan te bieden. 
 
Bekijken we vervolgens de effecten van het systematisch gebruik van 
alternatieven voor het uurtarief op de drie trajecten waarin transactiekosten 
ontstaan, dan valt het volgende op. 
 
 Aansprakelijk- 

heidstraject 
Deskundigen-
traject 

Schadevast- 
stellings-
traject 

Kosten van rechtshulp en rechterlijke macht -- -- -- 
Kosten van ingeschakelde derden, zoals 
getuigen en deskundigen 

-- -- -- 

Kosten van de tijd aan claimafhandeling 
besteed door slachtoffer en aansprakelijke 
partij (inclusief de bestede tijd van 
medewerkers van verzekeraars) 

0 0 0 

Kosten van onzekerheid (in de periode dat 
een claim nog niet is afgewikkeld kunnen 
partijen geen beslissingen nemen over 
aanwending van de betrokken 
vermogensbestanddelen) 

-- -- -- 

Emotionele lasten (secundaire victimisatie 
van slachtoffers, stress en 
gezondheidsschade); 

- - - 

Kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking (toezicht en controle). 

- - - 

Tabel 34: effecten van betere prikkels op dienstverleners in drie trajecten. 
 
De kosten van rechtshulp en rechterlijke macht zullen waarschijnlijk per zaak 
aanzienlijk dalen, net als de kosten van deskundigen (minder prikkels om die in 
te huren) en de kosten van onzekerheid (snellere procedures). Afhankelijk van 
de prikkels om te schikken of te procederen, zal echter wel een grotere toeloop 
tot de rechter kunnen ontstaan. De extra kosten van civiele rechtspraak (in toch 
nog altijd weinig zaken) zullen echter waarschijnlijk meer dan goed gemaakt 
kunnen worden door minder andere transactiekosten in alle trajecten. Wel is te 
verwachten dat rechtshulpverleners hun klanten meer zelf zullen laten doen; bij 
het uurtarief zit die prikkel bij de klant zelf. Op een transparantere markt die zal 
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ontstaan door andere beloningsvormen, lijken de kosten van toezicht en controle 
lager te kunnen zijn. 

Interessant zou ook zijn of andere beloningsvormen een grotere vraag doet 
ontstaan naar duidelijker normen voor schadevergoeding en aansprakelijkheid 
en literatuur daarover. In vergelijking met Engeland, Nederland en Frankrijk is 
opvallend hoeveel zeer concrete informatie over de inhoud van normen in de 
Duitse juridische literatuur wordt gegeven.    
 
2.11.5 Neveneffecten 
 

 Neveneffecten op preventie 
 
In het algemeen is aannemelijk dat prikkels die een goedkopere toegang tot het 
recht verwezenlijken ook tot een betere preventie leiden. Afhankelijk van de 
aard van de prikkels zijn effecten in de andere richting echter niet geheel uit te 
sluiten.  
 

 Neveneffecten op compensatie 
 
Hetzelfde geldt voor compensatie. Prikkels die de toegang tot het recht 
vergemakkelijken, zullen in het algemeen voor betere compensatie zorgen.  
 
2.11.6 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
 
Andere beloningsvormen voor rechtshulp zullen, net als andere prikkels op de 
betrokkenen bij de afwikkeling van schade, niet gemakkelijk in te voeren zijn. 
Het lijkt bijvoorbeeld niet reëel om te verwachten dat deze door zelfregulering 
tot stand komen. Voor iets kan worden ondernomen, zal waarschijnlijk eerst een 
grotere bewustwording en urgentie nodig zijn. Klachten over juridisering, 
claimcultuur en hoge kosten van niet goed toegankelijke procedures moeten 
eerst in verband worden gebracht met de manier waarop juridische 
dienstverlening plaatsvindt en wordt gehonoreerd. De zorg voor het recht loopt 
wat dat betreft achter op de gezondheidszorg waar zich vergelijkbare problemen 
voordoen: professionals die in grote mate bepalen welke ‘zorg’ wordt verstrekt 
tegen welke prijs zonder dat de afnemers daarop voldoende controle (kunnen) 
uitoefenen.  

Met het bevorderen van andere beloningsvormen is al een allereerste begin 
gemaakt door een experiment met ‘no cure no pay’. De prikkels die uitgaan van 
vaste beloningen lijken nog gunstiger, zeker nu die door beide partijen kunnen 
worden gehanteerd. Het gebruiken van vaste beloningen gebeurt ook door de 
overheid zelf, als zij rechtsbijstand financiert. Het verder stimuleren daarvan zou 
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daarbij aansluiten. Verplichte invoering, zoals in Duitsland, lijkt zonder verdere 
studie en afstemming met andere EU-landen niet goed mogelijk. 
 
2.11.7 Samenvatting 
 
Aansprakelijkheidsrecht en een goede schadeafwikkeling worden geleverd door 
mensen. Het is misschien geen ‘big business’, maar wel flinke ‘business’ en de 
markt waarop deze diensten worden geleverd, vertoont een aantal duidelijke 
gebreken. Daarom zijn de economische prikkels op de betrokkenen een 
wezenlijk beleidsinstrument, waar nog maar nauwelijks gebruik van wordt 
gemaakt.  

Voor zover het gaat om beloningsvormen voor rechtshulpverleners zijn 
alle ogen gericht op het Amerikaanse ‘no cure no pay’. Qua transactiekosten 
belooft het Duitse systeem van vaste beloningen echter veel meer.  
 
2.12 Overige opties 
 
2.12.1 Inleiding 
 
Opties die niet onder de hiervoor behandelde instrumenten kunnen worden 
geschaard, maar mogelijkerwijs wel tot een reductie van transactiekosten 
kunnen leiden, worden in deze slotparagraaf kort aangestipt. Daarbij wordt de 
structuur van de vorige subparagrafen niet gevolgd. 

De instrumenten waar het in deze paragraaf over gaat, betreffen met name 
voorbeelden waarin gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie en/of 
kennisnetwerken.  
 
2.12.2 Enkele buitenlandse voorbeelden nader bekeken  
 
Gebruikmaking van de mogelijkheden van moderne informatietechnologie en 
kennisnetwerken kan bijdragen tot de reductie van transactiekosten.239  
 

 eLodgement van personenschade in Nieuw Zeeland 
 
In het Nieuw Zeelandse voorbeeld, dat in paragraaf 2.5 aan de orde is geweest, 
wordt het online indienen van aanmeldingen van personenschades (van 
patiënten) door zorgaanbieders gestimuleerd. Het speciaal ontwikkelde systeem, 
‘eLodgement’, is ontworpen met het oog op het naar beneden brengen van de 

                                                        
239  Zie o.a. het rapport van het Lord Chancellor’s Department uit 2000, met name p. 16-17 en p. 21 

over de reductie van transactiekosten middels inzet van informatietechnologie. 
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transactiekosten van het indienen van aanmeldingen. In 2002 werd 35% van de 
claims electronisch ingediend; in 2003 was het percentage gestegen naar 40%.240 
 

 Money Claim Online in het Verenigd Koninkrijk 
 
Een tweede voorbeeld van het gebruik van informatietechnologie is het indienen 
van geldvorderingen via de Engelse internetservice ‘Money Claim Online’ 
(MCOL). Civiele vorderingen tot ₤ 99.999 kunnen bij één gerecht241 worden 
ingediend. Alleen vorderingen met een vaststaand bedrag worden geaccepteerd. 
Een schadeclaim waarvan de omvang nog nader moet worden bepaald 
(bijvoorbeeld letselschade) kan dus niet via MCOL worden behandeld. Zowel 
individuen, advocaten, overheden en bedrijven kunnen gebruik van maken van 
de service.242              
 Een claim die voor 09.00 uur is ingediend, wordt dezelfde dag nog door 
het County Court Bulk Centre (CCBC) verwerkt en doorgezonden naar de 
wederpartij; claims na 09.00 uur worden de volgende werkdag in behandeling 
genomen. Het innemen en verzenden van de claim neemt maximaal 5 dagen in 
beslag. De wederpartij heeft vervolgens 14 dagen (of 28 dagen indien hij – 
eveneens online – heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben) de tijd om op de 
vordering te reageren. Wanneer op de vordering (deels) verweer wordt gevoerd, 
wordt de claim door CCBC doorgezonden naar de bevoegde lokale rechtbank en 
eindigt de MCOL-service. Reageert de wederpartij echter niet, dan kan de eiser 
een ‘judgement by default’ en een executoriale titel vragen.  

De MCOL-service biedt de gebruikers een online ‘userguide’ en voorziet 
daarnaast in een telefonische helpdesk. Men heeft toegang tot MCOL via een 
toegewezen claimnummer en zelfgekozen password. De voortgang van de claim 
kan 24 uur per dag online worden gevolgd.   

MCOL is in februari 2002 in de lucht gegaan. Er zijn in 2002 16.153 
claims via MCOL behandeld. CCBC verwerkte in 2002 in totaal 569.914 
geldvorderingen, veelal afkomstig van dienstverlenende bedrijven als banken en 
energiebedrijven. MCOL blijkt echter te voorzien in dienstverlening aan burgers 
die voorheen geen gebruik maakten van rechtspraak: met name gaat het om 
eenmanszaken.243 
                                                        
240  Zie het jaarverslag over 2002 van het ACC, p. 47-48 en het jaarverslag 2003, ACC, p. 62. 
241  Zie hierover Reiling 2003, p. 2286 e.v.: Northampton County Court is speciaal ingericht voor het 

verwerken van grote aantallen claims: het CCBC van het gerecht fungeert als centraal 
ontvangstpunt van de geldvorderingen, draagt zorg voor het proces van verwerking van de 
vordering en handelt de niet-bestreden claims af. Money Claim Online is de digitale brievenbus 
van CCBC. Wel bestreden vorderingen worden doorgezonden aan het normaal bevoegde gerecht.  

242  MCOL is uitgesloten voor o.a. minderjarigen en individuen die aanspraak maken op gefinancierde 
rechtsbijstand. Tevens dient de eiser de gerechtelijke kosten online te voldoen met een credit card.   

243  Reiling 2003. 
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Door de centralisatie van MCOL bij één gerecht kan optimaal gebruik worden 
gemaakt van de bestaande technologie en de ervaring met het verwerken van de 
claims via een gecentraliseerd systeem. Bovendien zorgt de centralisatie ervoor 
dat de overige gerechten zich niet hoeven bezig te houden met de behandeling 
van claims waardoor tijd vrij komt voor andere werkzaamheden. 
 

 Kennisnetwerken 
 
In het VK zijn diverse websites actief waar (al dan niet kosteloze) informatie 
wordt verstrekt over tal van juridische onderwerpen met betrekking tot 
schadeclaims. Een van de (bekroonde) netwerken die in het LCD ICT-rapport 
uit 2000 wordt genoemd als voorbeeld van juridische dienstverlening die tot een 
verlaging van kosten leidt is http://www.desktoplawyer.co.uk.   
 Op de ‘desktoplawyer’-website wordt tegen geringe kosten tal van 
juridische documenten en brieven aangeboden, die door de klant kunnen worden 
aangepast aan zijn specifieke situatie en die meerdere malen te gebruiken zijn.244 
De prijs van een document is (omgerekend) € 4,25. Wanneer de klant 
aanvullende telefonische ondersteuning wenst, wordt circa € 30 in rekening 
gebracht. Enkele voorbeelden van documenten op het gebied van schadeclaims 
zijn: 

- Make a Claim on Insurance involving Damage to Property 
- Final Settlement Demand to an Insurance Company 
- Terminate Case Following Settlement of a Claim 
- Demand for Compensation for an Accident Outside the House 
- Letter before Action to a Careless Driver 
- Reject a Seller’s Denial of Responsibility for Faulty Goods 
- Letter to Refuse Faulty Goods 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
244  Het aanbod bestaat uit brieven en documenten op het gebied van personen- en familierecht 

(testamenten, echtscheidingen), huurrecht, consumentenrecht, letselschade, arbeidsrecht, strafrecht 
etcetera. Ook zijn juridische documenten voor bedrijven beschikbaar. 
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HOOFDSTUK IV 

De meest kansrijke opties: selectie en verantwoording 
 
 
1 Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn twaalf buitenlandse instrumenten beschreven 
die waarschijnlijk kunnen leiden tot besparingen op de transactiekosten bij het 
verhalen van schade. Bij elk instrument is aandacht besteed aan de 
waarschijnlijke effecten op de transactiekosten en werd kort de toepasbaarheid 
in de Nederlandse context beschreven.        
 In dit hoofdstuk gaan wij in op de vraag welke van de onderzochte 
instrumenten geschikt lijken om in de Nederlandse context een reductie van 
transactiekosten te bewerkstelligen. Daarbij wordt tevens de opinie van de 
geconsulteerde expertgroep tijdens de expertmeeting op 4 december 2003 
betrokken.1 Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 3 benoemen we de meest 
kansrijke opties en kansrijke opties voor de Nederlandse situatie (paragraaf 2).  
 
 
2 Selectievoorstel van de ‘meest kansrijke’ en ‘kansrijke’ opties   
 
2.1 Gehanteerde selectiemethode 
 
Om tot een selectie van de meest kansrijke opties te komen, beoordelen wij de 
instrumenten uit het vorige hoofdstuk aan de hand van onderstaande twee 
selectiecriteria:  

- Het waarschijnlijke verlagende effect op de transactiekosten 
(reducerend effect);  

- De beoordeling of het instrument, met het oog op de nationale 
juridische infrastructuur en de institutionele omgeving, relatief 
eenvoudig geschikt te maken is voor de Nederlandse situatie 
(inpasbaarheid). 

 
De selectiecriteria worden als volgt toegepast. Eerst wordt bekeken in hoeverre 
het instrument een relevant (empirisch aantoonbaar of theoretisch beredeneerd) 

                                                        
1 Aan de expertmeeting heeft een aantal relevante maatschappelijke organisaties en 

belangengroeperingen op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht deelgenomen. Zie bijlage I 
voor het verslag van de expertmeeting en een overzicht van de deelnemende organisaties. 
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verlagend effect heeft op de transactiekosten. Aan de hand van de in hoofdstuk 3 
ingevulde schema’s voor de beoordeling van het instrument op de vier 
theoretische perspectieven2 en de drie onderscheiden trajecten van de 
claimafhandeling,3 wordt bepaald of de verwachte reductie kan worden 
ingeschat als ‘laag’, ‘gemiddeld’ of ‘hoog’.      
 Ten tweede wordt het instrument beoordeeld op de inpasbaarheid in de 
Nederlandse context. De vraag die daarbij moet worden beantwoord is: kan het 
instrument op betrekkelijk eenvoudige wijze geschikt worden gemaakt of vergt 
dit aanzienlijke inspanningen? Dit wordt getoetst aan de hand van onderstaande 
meetpunten die gezamenlijk leiden tot de categorisering: ‘niet inpasbaar’, 
‘moeilijk inpasbaar’ en ‘goed inpasbaar’: 

- Het instrument is al (enigszins) bekend in Nederland; 
- Het instrument sluit aan bij bestaande wetgeving of praktijk; 
- Het instrument sluit aan bij wetgevingsplannen;4 
- Het instrument is reeds beproefd of wordt beproefd in een pilotproject 

of experiment;5 
- De implementatie vergt op het eerste gezicht geen grote institutionele 

aanpassingen.6 
 
De scores op de beide selectiecriteria worden per instrument vastgelegd in een 
beoordelingskader, in de eerste twee genummerde regels (zie hieronder voor een 
voorbeeld, waarin de selectiecriteria vet zijn gedrukt).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
2  We hanteerden de volgende theoretische perspectieven: belemmeringen in de geschiloplossing,  

 coördinatieproblemen, kosten van informatieverwerking en marktfalen. Zie voor een uitgebreide
 algemene toelichting op de perspectieven hoofdstuk 2 en voor een toelichting per instrument elke
 vierde subparagraaf in hoofdstuk 3. 
3  Voor de claimafhandeling hebben we drie trajecten onderscheiden: het aansprakelijkheidstraject, 
 het deskundigentraject en het schadevaststellingstraject. Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide
 algemene toelichting op de drie trajecten en elke vierde subparagraaf van hoofdstuk 3 voor een 
 toelichting per instrument. 
4  Bijvoorbeeld het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade (28 781, materiële normering van 
 schadevergoedingen). 
5  Bijvoorbeeld het project Mediation naast rechtspraak. 
6  De beoordeling van dit laatste punt zal slechts een globaal karakter hebben en zal niet tot in details 

kunnen ingaan op alle organisatorische in’s en out’s.  
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      Voorbeeld 1: algemeen beoordelingskader  
Titelregel: naam  
instrument 

 
 

  

1 Reducerend effect laag gemiddeld hoog 
2 Inpasbaarheid niet inpasbaar moeilijk inpasbaar goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
minst kansrijk 

 
kansrijk 

 
meest kansrijk 

    
3 Expertgroep ongeschikt geschikt zeer geschikt 

 
Het selectievoorstel komt vervolgens in de regel daaronder te staan. Elk 
instrument wordt na toepassing van de criteria ingeschaald in een van de drie 
categorieën: ‘minst kansrijk’, ‘kansrijk’ of ‘meest kansrijk’ (zie hieronder).  
 
     Voorbeeld 2: de plaats van het selectievoorstel in het beoordelingskader 

Titelregel: naam  
instrument 

 
 

  

1 Reducerend effect laag gemiddeld hoog 
2 Inpasbaarheid niet inpasbaar moeilijk inpasbaar goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
minst kansrijk 

 
kansrijk 

 
meest kansrijk 

    
3 Expertgroep ongeschikt geschikt zeer geschikt 

 
De beoordelingsmethode werkt als volgt: wanneer op de twee selectiecriteria 
binnen één kolom wordt gescoord, dan volgt de inschaling onder aan de 
betreffende kolom (zie hieronder). De mening van de expertgroep wordt in dit 
geval er alleen dan bij betrokken, indien zij hebben aangegeven het instrument 
‘ongeschikt’ te vinden.  
 
      Voorbeeld 3: de score op twee selectiecriteria binnen 1 kolom. 

Titelregel: naam 
instrument 

 
 

  

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid   goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

   
meest kansrijk 

    
3 Expertgroep    

 
Wanneer binnen meer kolommen op de selectiecriteria wordt gescoord, dan 
hangt de beoordeling af van de plaats van de kolommen waarin wordt gescoord 
en wordt de mening van de expertgroep er in sterkere mate bij betrokken (zie 
hieronder een voorbeelduitkomst).  
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      Voorbeeld 4: voorbeeldscores in verschillende kolommen en uitkomsten met mening expertgroep. 
Titelregel: naam 
instrument 

 
 

  

1 Reducerend effect laag   
2 Inpasbaarheid  moeilijk inpasbaar  
 
Selectievoorstel 

  
kansrijk 

 
 

    
3 Expertgroep  geschikt   

 
De mening van de expertgroep komt, zoals hiervoor al duidelijk werd, in de 
laatste regel van het beoordelingskader aan bod. De expertgroep heeft vooral 
gelet op de mogelijke geschiktheid en toepasbaarheid van elk instrument in de 
juridische en institutionele Nederlandse infrastructuur. De mening moet worden 
gezien als een eerste algemene indicatie uit de praktijk over de kansrijkheid van 
een instrument voor de Nederlandse context. Er kan echter geen formele status 
aan de mening van de expertgroep als geheel worden gegeven en van de 
deelnemende organisaties mag niet worden verwacht dat zij zich door deelname 
hebben verbonden aan de uitkomsten van het onderzoek. 
 We hebben de mening van de expertgroep tijdens de expertmeeting 
samengevat door middel van de toekenning van een punt per instrument: 8 of 
hoger staat voor de indicatie ‘zeer geschikt’, 7 en 6 staat voor ‘geschikt’ en lager 
dan 6 staat voor ‘ongeschikt’.       
 
2.2 Beoordeling van de instrumenten 
 
In deze subparagraaf beoordelen wij ieder afzonderlijk instrument aan de hand 
van bovenstaande selectiemethode. 
 

 Procedurele normering  
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder procedurele normering: de procedurele 
spelregels die voor individuele partijen (en hun belangenbehartigers) gelden bij 
de afwikkeling van een schadeclaim. Procedurele normen reguleren het 
preprocessuele schaderegelingsproces door middel van het stellen van 
bijvoorbeeld gedrags- en communicatieregels, tijdstabellen, gestandaardiseerde 
brieven en/of verplichte processtappen. Zij beogen de schadeafwikkeling sneller, 
efficiënter en effectiever te laten verlopen. Voorbeelden van bovenstaande 
procedurele normen zijn er in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België (zie 
paragraaf 2.1.3 van hoofdstuk 3). 
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Procedurele normering   
 

 

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid   goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
 

  
meest kansrijk 

    
3 Expertgroep   zeer geschikt 
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een hoge score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van 
claimafhandeling. Procedurele normering vermindert de lasten bezien vanuit de 
theoretische perspectieven en vermindert in drie trajecten verschillende soorten 
kosten. 
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
Een goede score op inpasbaarheid. Alhoewel procedurele normering in de 
Nederlandse schaderegelingspraktijk nog weinig ontwikkeld is, staat het 
instrument momenteel binnen de letselschadepraktijk in de belangstelling, wat 
onder meer blijkt uit de actieve deelname van diverse betrokken organisaties aan 
deskundigenpanels en expertmeetings over het onderwerp. Het instrument lijkt 
daarnaast aan te sluiten bij de ideeën en het beleid van Justitie7 en is onder meer 
onderwerp van het interimrapport Fundamentele herbezinning van het 
Nederlands burgerlijk procesrecht8. Implementatie van het instrument in de 
juridische institutionele infrastructuur lijkt niet op onoverkomelijke problemen 
te stuiten, zij het dat zowel met een keuze voor een wettelijke procedurele 
normering als met zelfregulering door de branche waarschijnlijk nog flink wat 
tijd is gemoeid.  
 
3 Mening expertgroep 
Het instrument werd ‘zeer geschikt’ bevonden. Ter indicatie: het toegekende 
punt is een 8. Algemeen gezien werd procedurele normering beschouwd als een 
instrument dat het gehele schaderegelingsproces voor beide betrokken partijen 
kwalitatief beter, sneller en efficiënter kan laten verlopen. Het verhoogt volgens 
de expertgroep de transparantie van het schaderegelingsproces. Men achtte het 

                                                        
7  Zie bijvoorbeeld de voordracht van de Minister van Justitie op 31 oktober 2003 ter gelegenheid 
 van het 50-jarig jubileum van Verkeersrecht en de recente antwoorden (van 7 januari 2004) van de 
 minister op kamervragen over het mogelijk tekortschieten van de verzekeringsbranche bij het 
 afhandelen van letselschadezaken.  
8  Asser, Groen, Vranken, m.m.v. Tzankova 2003, met name hoofdstuk 7. 
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overigens wel van belang dat procedurele normen door ter zake deskundigen 
worden ontworpen, om te voorkomen dat er onnodige stappen worden 
ingebouwd. Bij procedurele normering dacht men bijvoorbeeld aan het 
ontwikkelen van goed toetsbare ‘formats’, waarin tevens voorzien zou moeten 
worden in een snelle interventiemogelijkheid voor die gevallen waarin een van 
de partijen zich niet aan een procedurele norm houdt. Men signaleerde verder 
dat procedurele normering mogelijke handhavingsproblemen zich mee kan 
brengen, met name daar waar procedurele normen door zelfregulering tot stand 
komen.  
 

 Verbeterde geschiloplossing 
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder verbeterde geschiloplossing: 
geschiloplossingsmethoden die de bestaande problemen bij de huidige 
geschilbeslechting (lange wachttijden, dure procedures en een overbelast 
gerechtelijk apparaat) kunnen ondervangen. Verbeterde geschiloplossing kan 
worden gerealiseerd door de overheidsrechter (bijvoorbeeld het Duitse 
voorbeeld in paragraaf 2.2.3 van hoofdstuk 3) of via alternatieven zoals 
mediation en kan op verschillende wijzen worden vormgegeven: door publieke 
of private instanties, via formele of informele procedures, met bindende of niet-
bindende uitspraken, door inschakeling van interne of externe derden en via 
opgelegde of vrijwillige keuzes voor specifieke procedures.  

 
Verbeterde geschiloplossing 
 

  

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid   goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
 

 
 

 
meest kansrijk 

    
3 Expertgroep   zeer geschikt 
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een hoge score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van 
claimafhandeling. Verbeterde geschiloplossing vermindert de lasten bezien 
vanuit de theoretische perspectieven en vermindert in drie trajecten bijna alle 
soorten kosten. 
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2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
Een goede score op inpasbaarheid. De beschreven methoden van 
geschiloplossing sluiten nauw aan bij het huidige kabinetsbeleid om burgers te 
stimuleren verantwoordelijkheid te dragen voor het oplossen van eigen 
conflicten. De wijze waarop de verbeterde geschiloplossing vervolgens in 
Nederland vorm zou moeten krijgen, is nog niet uitgekristalliseerd, maar is 
niettemin in ontwikkeling. De huidige juridische en institutionele infrastructuur 
kan verder worden ingericht voor een verbeterde geschiloplossing.9 Wij volstaan 
hier verder kortheidshalve met enkele verwijzingen naar recent afgesloten of 
nog lopende projecten: Mediation naast rechtspraak en Mediation Gefinancierde 
Rechtsbijstand, beide beschreven in het recente WODC-onderzoek10 en het 
interimrapport Fundamentele herbezinning van het Nederlandse burgerlijk 
procesrecht voor het hoofdstuk over verbeterde geschiloplossing.11  
 
3 Mening expertgroep 
Het instrument werd ‘zeer geschikt’ bevonden. Ter indicatie: het toegekende 
punt is een 8. Verbeterde geschiloplossing werd gezien als een veelbelovende 
methode om de kosten van geschillen bij de claimafhandeling te beperken, 
conflicten vroegtijdig ‘vlot’ te trekken of, bij reeds langslepende 
onderhandelingen en/of geëscaleerde conflicten, geschillen beter op te lossen. 
Het tot dusver gebruikelijke conflictmodel leidt tot te veel blokkades bij de 
schaderegeling en tot transactiekosten. Het verlaten van dit model zou gunstig 
werken op de claimbehandeling én een reductie van kosten kunnen meebrengen. 
Tijdens de expertmeeting wezen verschillende deelnemers op de 
onderhandelingsproblemen die men in de praktijk tegenkomt, en waar een 
toegesneden geschiloplossing soelaas zou kunnen bieden. Men signaleerde in dit 
kader onder meer de complicatie dat verzekeraars de bevoorschotting stopzetten 
zodra een rechtshulpverlener een procedure start, het verstorende effect van een 
juridische procedure op het onderhandelingstraject en het ontbreken van een 
snelle manier om tussentijds een afgebakend deelconflict aan een neutrale derde 
voor te leggen. 
 

                                                        
9  Bijvoorbeeld: hoe kunnen burgers worden gestimuleerd om hun conflicten in een vroeger stadium 

op te lossen (vrijwillige of verplichte mediation, procedurele regels?); bij welke mediators kunnen 
ze terecht; wat zijn de kwaliteitseisen voor mediators; wordt er een regeling getroffen voor het        
verschoningsrecht van de mediator? Een actueel praktijkvoorbeeld viel onlangs te lezen uit het 
persbericht van 9 januari 2004 van Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, waar het 
initiatief wordt genomen om met mediation langlopende dossiers tot een oplossing te brengen; 
http://www.stichtingpiv.nl. 

10  Combrink-Kuiters, Niemeijer en Ter Voert 2003, p. 25 e.v. 
11  Asser, Groen, Vranken, m.m.v. Tzankova 2003, bijvoorbeeld p. 122 over mediation. Het 
 interimrapport is overigens niet geheel zonder weerstand ontvangen. 
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 Normering van schuldaansprakelijkheid 
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder normering van schuldaansprakelijkheid: het 
opstellen van duidelijkere regels van schuldaansprakelijkheid, zodat de 
transactiekosten die door het hanteren van ‘open’ normen ontstaan, voorkomen 
kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van vaste 
schuldverdelingspercentages in veel voorkomende situaties, zoals het niet 
dragen van een helm of veiligheidsgordel, maar ook aan normering in de vorm 
van het vereenvoudigd afdoen van regresvorderingen door middel van 
standaardisatie en institutionalisering (zie bijvoorbeeld het Franse Protocole 
Bergeras in paragraaf 2.3.3 van hoofdstuk 3). 
 
Normering schuldaansprakelijkheid 
 

  

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid   goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
 

 
 

 
meest kansrijk 

    
3 Expertgroep  geschikt  
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een hoge score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van 
claimafhandeling. Normering van schuldaansprakelijkheid vermindert op drie 
van de vier punten de lasten bezien vanuit de theoretische perspectieven en 
vermindert in drie trajecten bijna alle soorten kosten. 
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
Een goede score op inpasbaarheid. Vereenvoudiging van regresvorderingen 
wordt in Nederland in sommige gevallen al toegepast en ook de rechter werkt al 
met bepaalde schuldverdelingspercentages. De diverse mogelijkheden om 
schuldaansprakelijkheid te normeren zouden echter verder uitgewerkt kunnen 
worden. Dit lijkt geen onnodig grote inspanningen te vergen van (sociale) 
verzekeraars (regresvorderingen) of rechterlijke macht (vaste 
schuldverdelingspercentages), terwijl de uiteindelijke opbrengsten hoog kunnen 
zijn.  
 
3 Mening expertgroep 
Het instrument wordt geschikt bevonden. Ter indicatie: het toegekende punt is 
een 7. Normering van schuldaansprakelijkheid zou kunnen helpen bij het 
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inkaderen van veel voorkomende discussies die in individuele gevallen 
opkomen en telkens weer veel tijd kosten. Men signaleerde echter ook dat het 
normeren van schuldaansprakelijkheid wellicht een negatief effect op de 
preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht zou kunnen hebben. 
Zolang daarover nog onvoldoende duidelijk is, neigde men tot voorzichtigheid 
ten aanzien van het instrument.  
 

 Risicoaansprakelijkheid 
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder risicoaansprakelijkheid: een vorm van 
aansprakelijkheid waarbij in de meest absolute variant de schuldvraag niet 
speelt, omdat het risico bij de veroorzaker is neergelegd. Sommige varianten van 
risicoaansprakelijkheid kennen een vorm van eigen schuld verweer. 
Risicoaansprakelijkheid komt vaak voor in combinatie met een 
aansprakelijkheidsverzekering. De Franse Loi Spinetta voor de bouwpraktijk 
werd onder andere als voorbeeld in paragraaf 2.4.3 van hoofdstuk 3 opgevoerd. 
 
Risicoaansprakelijkheid 
 

  

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid   goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
 

 
 

 
meest kansrijk 

    
3 Expertgroep   zeer geschikt 
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten  
Een hoge score op de theoretische perspectieven en de drie trajecten van de 
claimafhandeling. Risicoaansprakelijkheid vermindert op drie van de vier 
punten de kosten als men uitgaat van de theoretische perspectieven en 
vermindert in drie trajecten bijna alle soorten kosten. 
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
Een hoge score op inpasbaarheid. Risicoaansprakelijkheid is al een bekend 
instrument in Nederland. In wetgeving wordt gebruik gemaakt van 
risicoaansprakelijkheden en ook de institutionele omgeving weet hoe het 
instrument functioneert. Als risicoaansprakelijkheid wordt toegepast in gevallen 
waarin bijna altijd schuldaansprakelijkheid wordt aangenomen, zijn de 
neveneffecten op preventie gering. 
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3 Mening expertgroep 
Het instrument wordt zeer geschikt bevonden. Ter indicatie: het toegekende punt 
is een 8. Risicoaansprakelijkheid wordt echter als instrument alleen binnen een 
bepaalde context geschikt gevonden, met name in die gevallen waarin thans 
bijna altijd schuldaansprakelijkheid wordt aangenomen. Daarbij wordt dan 
bijvoorbeeld gedacht aan werkgeversaansprakelijkheid12 en aan 
productaansprakelijkheid. 
 

 Alternatieve vergoedingssystemen 
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder alternatieve vergoedingssystemen: 
compensatiesystemen die het aansprakelijkheidsrecht gedeeltelijk of helemaal 
vervangen. Voorbeelden van alternatieve vergoedingssystemen zijn de first-
party verzekeringen en no-fault systemen: in 2.5.3 van hoofdstuk 3 passeerde 
bijvoorbeeld het no-fault systeem van Nieuw Zeeland de revue. 
 
Alternatieve vergoedingssystemen 
 

  

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid  moeilijk inpasbaar  
 
Selectievoorstel 

 
 

 
kansrijk 

 
 

    
3 Expertgroep  geschikt  
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een hoge score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van de 
claimafhandeling. Alternatieve vergoedingssystemen verminderen op alle vier 
punten de problemen die uit de theoretische perspectieven naar voren komen en 
verminderen in drie trajecten bijna alle soorten kosten. 
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
Een matige score op inpasbaarheid. Om over te gaan op een zuiver no-fault 
systeem voor het gehele aansprakelijkheidsrecht zou het huidige stelsel volledig 
op de schop moeten. Dat moet op dit moment onhaalbaar worden geacht. Echter, 
het inpassen van first-party verzekeringen en meer gematigde no-fault systemen 
op bepaalde gebieden van het aansprakelijkheidsrecht (bijvoorbeeld medische 

                                                        
12  Op dit moment valt nog niet in te schatten hoe de werkgeversaansprakelijkheid, met het oog op de       
 plannen om de WAO te versoberen, geregeld gaat worden. De SER zal hierover naar verwachting     
 op korte termijn adviseren.  



                                                        De meest kansrijke opties: selectie en verantwoording 

                                                                                179  

aansprakelijkheid en mogelijk ook werkgeversaansprakelijkheid) is wellicht wel 
haalbaar. Enerzijds omdat de alternatieve vergoedingssystemen dezelfde 
(institutionele) voordelen lijken te hebben als risicoaansprakelijkheid en 
anderzijds omdat op sommige terreinen (medische aansprakelijkheid) al 
voorzichtig aan no-fault wordt gedacht. Hierdoor is de stap naar een experiment 
met no-fault op een beperkt gebied wellicht minder groot dan gedacht. 
 
3 Mening expertgroep 
Het instrument wordt geschikt bevonden. Ter indicatie: het toegekende punt is 
een 7. Alternatieve vergoedingssystemen zorgen voor aanzienlijke besparingen 
in het aansprakelijkheidstraject, omdat de verwijtbaarheid van handelen van 
zowel schadeveroorzaker als slachtoffer niet ter sprake hoeft te komen. Dit werd 
aan verzekeraarskant aantrekkelijk gevonden, omdat dit de schadelast beter 
calculeerbaar maakt (voorafgaande risicoselectie van groepen potentiële 
slachtoffers in plaats van individuele afdoening per schadegeval). Aan 
slachtofferzijde werd het ontbreken van belastende discussies over schuld en 
aansprakelijkheid (zowel van veroorzaker als eigen schuld van slachtoffer) 
positief gevonden. Enige aarzeling over het instrument bleef bestaan vanwege 
de mogelijke prikkelproblemen en de mogelijke effecten op preventie. 
 

 Afwikkeling van massaschade 
 

In hoofdstuk 3 verstonden we onder afwikkeling van massaschade: procedurele 
mechanismen die de afwikkeling van grote aantallen gelijksoortige 
schadegevallen beter beheersbaar maken. Door bundeling van claims, een 
gecentraliseerde behandeling door de rechterlijke macht en een grote mate van 
coördinatie en overleg tussen rechterlijke macht, rechtshulpverleners en 
(organisaties van) slachtoffers kan de afwikkeling van massaschade beter 
verlopen. In 2.6.3 werd het ‘Amerikaanse’ model en het ‘Engelse’ model 
opgevoerd als mechanismen om massaschadegevallen af te wikkelen. 
 
Afwikkeling van massaschade 
 

  

1 Reducerend effect laag   
2 Inpasbaarheid    goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
 

 
kansrijk 

 

    
3 Expertgroep  geschikt  
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1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een lage score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van 
claimafhandeling. Procedurele mechanismen voor de afwikkeling van 
massaschade verminderen enkele lasten bezien vanuit de theoretische 
perspectieven en verminderen in drie trajecten een enkele soorten kosten. 
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
Een goede score op inpasbaarheid. De basisprincipes van het afwikkelen van 
massaschade – bundeling, coördinatie en centralisatie – zouden ook in 
Nederland ingang moeten kunnen vinden. Het geschikt maken van de optie voor 
de Nederlandse context zal waarschijnlijk aanzienlijke inspanningen vergen, 
maar moet niet onhaalbaar worden geacht. Wanneer immers de problemen bij de 
afwikkeling van massaschade in ogenschouw worden genomen, dan kunnen we 
niet anders dan constateren dat het noodzakelijk is om tot een regeling te komen. 
Enkele recente massaschadegevallen worden of zijn inmiddels geëvalueerd 
(West Friesche Flora, Vuurwerkramp Enschede, Cafébrand Volendam). Verder 
is onlangs het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschades ingediend.13 
Het maken van een draaiboek voor de meest optimale juridische afhandeling van 
massaschades zou met de voor Nederland uitgewerkte basisprincipes, recente 
evaluaties van massaschadegevallen en aanbevelingen dan ook mogelijk moeten 
zijn.14  
 
3 Mening expertgroep  
Het instrument wordt geschikt bevonden. Ter indicatie: het toegekende punt is 
een 7. De afwikkeling van massaschade door middel van procedurele 
mechanismen werd relevant gevonden, omdat de huidige afhandeling van 
massaschadegevallen tekortschiet.  
 

 Schadefondsen 
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder een schadefonds: een alternatieve bron van 
schadevergoeding voor slachtoffers in die gevallen dat het 
aansprakelijkheidsrecht niet functioneert of minder goed kan functioneren. Er 
zijn diverse varianten van schadefondsen denkbaar. Financieringsbronnen van 

                                                        
13  Voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke             
 Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te vergemakkelijken (Wet 
 collectieve afwikkeling van massaschade, TK 43 764).  
14  In de VS kent men het ‘Manual for complex litigation’, een soort draaiboek voor de rechtspraktijk
 met daarin richtlijnen voor het omgaan met massaschadegevallen. Het manual is te raadplegen op 
 de website http://www.fjc.gov/newweb/jnetweb.nsf. Zie voor een beknopte beschrijving Asser,        
 Groen, Vranken, m.m.v. Tzankova 2003, p. 184-185. 
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fondsen kunnen eveneens verschillen (fondsvulling door de schadeveroorzaker 
of anderen) en ook de uitkeringscriteria kunnen per fonds variëren. 
 
Schadefondsen 
 

  

1Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid  moeilijk inpasbaar  
 
Selectievoorstel 

 
 

 
kansrijk 

 

    
3 Expertgroep  geschikt  
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een hoge score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van de 
claimafhandeling. Een schadefonds vermindert op alle vier de punten de kosten 
als de theoretische perspectieven de maatstaf zijn en vermindert in drie trajecten 
een aantal soorten kosten. 
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context  
Een matige score op inpasbaarheid. In Nederland is ruimschoots ervaring met 
het instellen en doen functioneren van schadefondsen, maar dit vindt steeds 
plaats op specifieke terreinen, zodat het instrument in het algemene 
aansprakelijkheidsrecht niet gemakkelijk kan worden ingepast. Ook een gedegen 
analyse van de wijze waarop agency-problemen kunnen worden voorkomen en 
op transactiekosten kan worden bespaard, ontbreekt. Het Dalkon Shield Claims 
Trust, waarbij agency-problemen onder de duim gehouden werden, geeft enkele 
bruikbare voorbeelden van goede afwikkelingsprocedures. Bij de afwikkeling 
van massaschade is het instellen van een schadefonds overigens wel een 
denkbare optie.  
 
3 Mening expertgroep  
Het instrument wordt geschikt bevonden. Ter indicatie: het toegekende punt is 
een 6. Overigens werd ook binnen de expertgroep het schadefonds vooral als 
een bruikbaar instrument gezien bij de afwikkeling van massaschade.  
 

 Materiële normering van schadevergoeding 
 

In hoofdstuk 3 verstonden we onder materiële normering van schadevergoeding: 
het fixeren van schadevergoedingen op bedragen die ofwel vastliggen, ofwel 
binnen zekere marges vallen. Met name bij moeilijk te calculeren schades, zoals 
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immateriële schade en toekomstige inkomensschade, kan materiële normering 
van de bedragen een kostenbesparende optie zijn. De Belgische Indicatieve 
Tabel en Britse ‘Guidelines’ werden als voorbeelden opgevoerd. 
 
Materiële normering 
van schadevergoeding 

  

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid   goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
 

  
meest kansrijk 

    
3 Expertgroep   zeer geschikt 
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een hoge score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van de 
claimafhandeling. Materiële normering van schadevergoeding vermindert de 
kosten bezien vanuit de vier theoretische perspectieven en vermindert in drie 
trajecten een aantal soorten kosten. 
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context  
Een goede score op inpasbaarheid. Materiële normering van schadevergoeding 
is voor lastig te calculeren schades een bruikbare optie. De gevonden 
buitenlandse barema’s, ‘guidelines’, tabellen en maatman-modellen voor 
materiële en immateriële schades zijn vermoedelijk met niet al te veel 
inspanning geschikt te maken voor de Nederlandse context en lijken bij uitstek 
geschikt om veel van de huidige problemen in de schaderegeling op te lossen. 
Materiële normering van schadevergoeding kan echter rekenen op weerstand bij 
de advocatuur. 
 
3 Mening expertgroep  
Het instrument wordt zeer geschikt bevonden, zij het dat uit de hoek van de 
advocatuur negatieve geluiden werden gehoord. Ter indicatie: het toegekende 
punt is (niettemin) een 8. Het werd als zeer kansrijk beschouwd. Een slachtoffer 
zou op een kwalitatief goede manier een ‘redelijke’ schadevergoeding moeten 
kunnen krijgen, of, zoals een van de deelnemers het uitdrukte “geen hoofdprijs, 
geen troostprijs, maar een normale prijs”.  
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 Uitsluiting of limitering 
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder uitsluiting of limitering het volgende: door 
uitsluiting of limitering van vormen van aansprakelijkheid en van bepaalde 
schadeposten wordt de mogelijkheid van een benadeelde beperkt om een claim 
geldend te maken. Met uitsluiting of limitering wordt getracht het aantal 
vorderingen (en daarmee de transactiekosten) te beperken of de schade tot op 
een bepaald bedrag te vergoeden. Een voorbeeld van het instrument werd 
gevonden in Denemarken (paragraaf 2.9.3 van hoofdstuk 3) 
 
Uitsluiting of limitering 
 

  

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid   goed inpasbaar 
 
Selectievoorstel 

 
minst kansrijk* 

  

    
3 Expertgroep ongeschikt   
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een hoge score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van de 
claimafhandeling. Uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid en 
schadeposten vermindert de lasten op drie van de vier theoretische perspectieven 
en vermindert in drie trajecten een aantal soorten kosten. 
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context  
Een goede score op inpasbaarheid. Limitering is in Nederland wettelijk wel 
mogelijk (6:110 BW), maar van deze regelgevende bevoegdheid is tot op heden 
geen gebruik gemaakt. Vanwege de gelijkenis met materiële normering van 
schadevergoeding zou het wel in te passen zijn in de Nederlandse context. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan rechtsgebieden als het arbeidsrecht en 
het sociale zekerheidsrecht, waarin het inkomen bij ziekte en/of 
arbeidsongeschiktheid tot 70% van het laatstverdiende loon kan worden beperkt. 
Ook uitsluiting van aansprakelijkheden lijkt geschikt te maken voor de 
Nederlandse context. Toch blijkt uitsluiting of limitering een optie te zijn die 
niet algemeen wordt gedragen, waarschijnlijk vanwege de mogelijke 
neveneffecten. Het uitsluiten van aansprakelijkheid kan immers negatief werken 
op de preventieve prikkels tot wenselijk gedrag (zie ook hierna).15  
                                                        
15  Kaplow en Shavell 2002, p. 227. 
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3 Mening expertgroep 
Het instrument werd ongeschikt bevonden. Ter indicatie: het toegekende punt is 
een 4. De neveneffecten op preventie en compensatie werden negatief ingeschat. 
 
* Nadere toelichting op de beoordeling ‘minst kansrijk’ 
De eindbeoordeling van uitsluiting of limitering komt uit op ‘minst kansrijk’. De 
verklaring voor deze ‘lage’ uitslag is het meewegen van het waarschijnlijke 
effect van de optie op preventie en compensatie. Dit was ook bij de expertgroep 
het doorslaggevende argument voor de lage puntentoekenning. Kijken we echter 
naar de positieve scores op de twee selectiecriteria, dan wordt duidelijk dat de 
uitkomst op zijn minst twijfels kan oproepen. Soms lijkt uitsluiting of limitering 
namelijk wel een goede optie te zijn, vooral in die gevallen waarin de kosten van 
het schadeverhaal de waarde van de claim (ver) overstijgen. Het uitspreken van 
enige aarzeling over het eindoordeel vinden we dan ook op zijn plaats. 
  

 Keuzerechten voor slachtoffers 
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder keuzerechten voor slachtoffers: het geven 
van keuzerechten aan slachtoffers, zodat zij meer sturingsmogelijkheden in het 
schaderegelingsproces krijgen en zo een actievere rol kunnen innemen. 
Keuzerechten kunnen op verschillende manieren vorm krijgen: bijvoorbeeld het 
kunnen selecteren van de te volgen procedure en het kunnen beïnvloeden van de 
snelheid van de procedure door verschillende compensatie-opties met 
bijbehorend tijdpad. Het Dalkon Shield Claimants Trust was een voorbeeld 
waarin slachtoffers konden kiezen voor verschillende compensatie-opties 
(hoofdstuk 3, paragraaf 2.10.3) 
 
Keuzerechten voor slachtoffers 
 

  

1Reducerend effect  gemiddeld  
2 Inpasbaarheid  moeilijk inpasbaar  
 
Selectievoorstel 

  
kansrijk 

 

    
3 Expertgroep  geschikt  
 
1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een gemiddelde score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten 
van de claimafhandeling. Keuzerechten voor slachtoffers verminderen wel de 
lasten op drie van de vier theoretische perspectieven maar laten in de drie 
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trajecten minder besparing zien op de soorten kosten. Aan het instrument zitten 
bovendien ook kostenverhogende aspecten. Het besparende effect zal derhalve 
in sterke mate afhangen van de soort keuzeopties die aan slachtoffers geboden 
worden.  
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
Een matige score op inpasbaarheid. Het instrument is nog te weinig beproefd, 
waardoor er te weinig bekend is over de mogelijke effecten van keuzerechten 
om het gemakkelijk inpasbaar te achten. Daar staat tegenover dat keuzerechten 
voor slachtoffers goed in de huidige tijdsgeest passen, zodat het de moeite waard 
kan zijn om op kleinere schaal met het instrument te experimenteren.  
 
3 Mening expertgroep 
Het instrument werd geschikt bevonden. Ter indicatie: het toegekende punt is 
een 7. Enige aarzeling over de geschiktheid werd veroorzaakt door het feit dat 
het instrument nog betrekkelijk onbekend is. Het wekte echter wel de interesse 
van de expertgroep. 
 

 Economische en andere prikkels op partijen en rechtshulpverleners 
 
In hoofdstuk 3 verstonden we onder economische en andere prikkels op partijen 
en rechtshulpverleners: het door middel van financiële of andere incentives 
(bijvoorbeeld varianten op het in Nederland gebruikelijke uurtarief zoals vaste 
tarieven per handeling of no cure no pay, of andere positieve dan wel 
sanctionerende prikkels, zie paragraaf 2.11.3 van hoofdstuk 3 voor meer 
voorbeelden) stimuleren van rechtshulpverleners en partijen om efficiënter te 
werken en om het met marktfalen samenhangend gedrag dat 
transactiekostenverhogend werkt, te vermijden. 

 
Economische en andere prikkels op 
partijen en rechtshulpverleners 

  

1 Reducerend effect   hoog 
2 Inpasbaarheid  moeilijk inpasbaar  
 
Selectievoorstel 

 
 

 
kansrijk 

 
 

    
3 Expertgroep  geschikt  
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1 Reducerend effect op de transactiekosten 
Een hoge score op de theoretische perspectieven en op de drie trajecten van 
claimafhandeling. Economische of andere prikkels op partijen en 
rechtshulpverleners verminderen de kosten op drie van de vier de theoretische 
perspectieven en verminderen in drie trajecten diverse soorten kosten.  
 
2 Inpasbaarheid in de Nederlandse context 
Een matige score op inpasbaarheid. Er zijn in het buitenland duidelijke 
voorbeelden van andere beloningsvormen voor rechtshulpverleners dan het in 
Nederland gebruikelijke uurtarief. Uit de literatuur komen sterke aanwijzingen 
naar voren dat bepaalde beloningsvormen gunstige effecten hebben op de 
transactiekosten. Het zal echter niet gemakkelijke zijn om dit hier ten lande 
inpasbaar te maken. De belangentegenstelling op dit punt lijkt groot en men lijkt 
zich weinig bewust van de urgentie van het probleem. Wellicht dat het komende 
experiment met ‘no cure no pay’ een eerste stap is. Ook kan een diepgaandere 
studie van de buitenlandse voorbeelden mogelijk relevante empirische gegevens 
opleveren of kan een poging worden gedaan om andere beloningsvormen in 
combinatie met Nederlandse kengetallen door te rekenen op mogelijke effecten. 
Voor andere prikkels, zoals kwaliteitsborging door middel van certificering, 
geldt dat voor de ontwikkeling daarvan moet worden getracht om gebruik te 
maken van reeds bestaande ervaringen in aanpalende sectoren.  
 
3 Mening expertgroep 
Het instrument werd geschikt bevonden. Ter indicatie is het toegekende punt een 
7. Ook ten aanzien van dit instrument bestond wat aarzeling bij de deelnemers, 
omdat er nog weinig bekend is over de effecten van diverse soorten prikkels op 
partijen en rechtshulpverleners. Economische prikkels op rechtshulpverleners 
kon van de zijde van de advocatuur op weinig bijval rekenen. Tevens werd 
gewezen op andere prikkels die verhoging van de kwaliteit van de 
claimbehandeling zouden kunnen bewerkstelligen, zoals meer ‘know how’ door 
scholing, beter waarborgen van continuïteit van behandelaars in de 
letselschaderegeling en van expertisebureau’s of door certificering.  
 

 Overige opties 
 
De invloed van ‘overige opties’ op de transactiekosten is zeer moeilijk in te 
schatten en wordt om die reden hier niet in een beoordelingskader ‘gescoord’. 
We willen niettemin enkele opmerkingen maken over deze opties. Uit de 
buitenlandse voorbeelden blijkt dat informatietechnologie en kennisnetwerken 
worden ingezet, mede met het oog op de potentiële kostenbesparende effecten. 
Tijdens de expertmeeting werd duidelijk dat de mogelijkheden van 
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informatietechnologie en kennisnetwerken door de deelnemers hoog worden 
ingeschat. Het lijkt een veelbelovend instrument te zijn, dat echter hier niet 
wordt geselecteerd, omdat we er (nog) te weinig over weten. 
 
2.3 Selectievoorstel: meest kansrijke opties en kansrijke opties 
 
Op grond van onze analyse in de vorige subparagraaf kunnen we allereerst 
komen tot de onderstaande selectie van meest kansrijke opties die geschikt en 
toepasbaar (te maken) zijn voor de Nederlandse context. 
 
Meest kansrijke opties 
Van de vijf meest kansrijke opties deden de eerste vier het op alle onderdelen 
goed. De vijfde optie scoorde echter minder goed bij de expertgroep, vandaar 
dat deze hieronder ‘optisch’ gezien op de laatste plaats wordt gezet. 
 

- Procedurele normering; 
- Materiële normering; 
- Verbeterde geschiloplossing; 
- Risicoaansprakelijkheid;16 

 
- Normering van schuldaansprakelijkheid. 

 
Kansrijke opties 
Vervolgens kan een aantal instrumenten worden aangewezen als ‘kansrijk’. 
Deze opties kunnen als goede mogelijkheden worden beschouwd, maar zij 
hebben geen ‘topnotering’ gekregen, omdat er bijvoorbeeld nog onvoldoende 
bekend is over de werking en/of de effecten ervan op de transactiekosten om ze 
te kunnen selecteren als meest kansrijk (bijvoorbeeld keuzerechten voor 
slachtoffers en economische en andere prikkels op partijen en 
rechtshulpverleners), of omdat de inpasbaarheid een probleem kan vormen 
(bijvoorbeeld no-fault systemen).         
 Het verrichten van nader onderzoek naar deze opties en hun effecten op de 
transactiekosten, eventueel gecombineerd met of gevolgd door experimenten en 
pilots om de werking ervan in de praktijk te toetsen, zou meer duidelijkheid 
kunnen bieden. Het valt echter buiten het bestek van dit onderzoek om hierover 
inhoudelijk verdere uitspraken te doen. 
 
 - Economische en andere prikkels op partijen en rechtshulpverleners; 

- Alternatieve vergoedingssystemen; 
                                                        
16  Risicoaansprakelijkheid is vooral meest kansrijk voor die gevallen waar thans bijna altijd 

schuldaansprakelijkheid wordt aangenomen. 



Hoofdstuk IV 

188                                                                                    

- Schadefondsen; 
- Keuzerechten voor slachtoffers; 
- Afwikkeling van massaschade. 
 

2.4 De minst kansrijke opties 
 
Onderstaande opties worden niet geselecteerd.  
 
 - Uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid; 
 - Overige opties. 
 
Ten aanzien van uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid kan worden 
opgemerkt dat de waarschijnlijke neveneffecten op preventie en compensatie én 
de negatieve mening van de expertgroep maken dat deze optie niet wordt 
geselecteerd. Ondanks de relatief positieve score van de optie in het 
beoordelingskader moet het om deze redenen als minst kansrijk worden 
aangemerkt. 
 Ten aanzien van de ‘overige opties’ geldt dat er eenvoudigweg 
onvoldoende bekend is over de besparende effecten ervan om ze te kunnen 
selecteren. Wel dient de eerder gemaakte opmerking over het veelbelovende 
karakter van informatietechnologie en kennisnetwerken meegenomen te worden. 
Het lijkt een mogelijk kansrijk instrument te zijn, vooral wanneer het wordt 
gecombineerd met andere instrumenten, maar daarvoor moet het eerst beter 
worden beproefd. 
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HOOFDSTUK V 

Conclusies en aanbevelingen 
 
 
1 Inleiding 
 
In dit laatste hoofdstuk komen de uitkomsten van het onderzoek aan bod (3) en 
worden afsluitend een aantal aanbevelingen gedaan (4). In paragraaf 2 wordt 
eerst nog een beknopt overzicht van het voorafgaande gegeven.  
 
 
2 Wat voorafging 
 
Het verhalen van schade, via gerechtelijke procedures of andere mechanismen, 
brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De som van al die kosten die betrokken 
partijen (schadelijders, schadeveroorzakers en overheid) moeten maken, hebben 
wij aangeduid als ‘transactiekosten’.1 Omdat schadelijders in toenemende mate 
geneigd lijken te zijn om hun schades te verhalen, ligt het in de lijn der 
verwachtingen dat de maatschappelijke kosten van het verhalen van schades in 
de komende jaren zullen stijgen. Met dit onderzoek werd beoogd buitenlandse 
alternatieven voor het verhalen van schade in kaart te brengen, waarmee de 
transactiekosten kunnen worden teruggebracht. 

De centrale onderzoeksvraag luidde: “Met welke alternatieven voor de 
huidige procedures en mechanismen zouden de kosten van het verhalen van 
schade kunnen worden verlaagd?” (zie hoofdstuk 1). Dit bleek niet zonder meer 
te beantwoorden. We hebben moeten constateren dat een systematisch inzicht in 
de bronnen en de omvang van transactiekosten bij het verhalen van schade 
ontbrak. Transactiekosten in het aansprakelijkheidsrecht en de mogelijkheden 
van beheersing bleken ook in de onderzochte buitenlandse stelsels nog een 
nagenoeg onontgonnen onderzoeksterrein. Empirische studies en evaluaties, 
specifiek gericht op het onderwerp, waren niet of nauwelijks te vinden en ook de 
aangeschreven buitenlandse experts konden betrekkelijk weinig informatie 
verschaffen.   

Het tekort aan empirische informatie kon echter door de gekozen 
methodische benadering afdoende worden ondervangen. De twaalf 
voorgeselecteerde instrumenten, waarvan op grond van theoretische aannames 
                                                        
1  We herhalen hier dat onder transactiekosten niet het bedrag valt dat aan schadevergoeding wordt 

uitbetaald. 
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werd verondersteld dat zij zouden kunnen leiden tot een besparing op 
transactiekosten, werden vanuit vier theoretische perspectieven onderzocht: (1) 
belemmeringen in de geschiloplossing, (2) coördinatieproblemen, (3) kosten in 
verband met informatieverwerking en (4) marktfalen. Het begrip 
transactiekosten werd nader ingevuld door dit enerzijds uit te splitsen in zes 
soorten transactiekosten en anderzijds door die kosten te plaatsen in drie te 
onderscheiden trajecten van het schaderegelingsproces (hoofdstuk 2). Door deze 
onderzoeksmethode toe te passen op elk instrument, konden we een 
beredeneerde schatting maken van de waarschijnlijk te behalen reductie 
(hoofdstuk 3).             
 Op grond van deze schattingen en de te verwachten inpasbaarheid van het 
instrument in de Nederlandse context zijn we tot een selectievoorstel kunnen 
komen van meest kansrijke opties en kansrijke opties (hoofdstuk 4). Hierbij 
hebben we tevens de mening van de geconsulteerde expertgroep betrokken. In 
het selectievoorstel zijn vijf instrumenten aangewezen als meest kansrijk en vijf 
als kansrijk. Twee instrumenten vielen af omdat ze als minst kansrijk moesten 
worden beschouwd, echter wel met enkele kanttekeningen.  

    
 
3 Conclusies  
 
Welke conclusies kunnen we uit het onderzoek trekken? In deze paragraaf staan 
we eerst stil bij twee, meer algemene uitkomsten van het onderzoek. Daarna 
komen de conclusies aan bod die specifiek op de beschreven instrumenten 
gericht zijn. 
  
Slecht inzicht in de transactiekosten door tekort aan empirische informatie  
Een belangrijke eerste conclusie is dat er geen gedegen inzicht in de 
transactiekosten bij het verhalen van schade bestaat. Er is weinig empirisch 
materiaal bekend over de aard en de hoogte daarvan. Dit geldt zowel voor 
Nederland als voor de onderzochte buitenlandse rechtsstelsels. Alhoewel 
algemeen in literatuur en door deskundigen op dit terrein wordt erkend dat de 
huidige omvang van transactiekosten problematisch is voor het optimale 
functioneren van het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht, 
lijkt er nergens systematisch te zijn gezocht naar oplossingen die de 
transactiekosten kunnen verlagen zonder daarbij de doelstellingen van het 
aansprakelijkheidsrecht uit het oog te verliezen. De onderzochte buitenlandse 
hervormingen van het aansprakelijkheidsrecht zijn weliswaar vaak ingegeven 
door onvrede met het functioneren – waaronder de kosten – van het bestaande 
recht, maar er is niet fundamenteel gekeken naar transactiekosten.  
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Urgentie is groot 
Er zijn indicaties dat de transactiekosten omvangrijk zijn. De maatschappelijke 
onrust over de transactiekosten is – gezien de vermoedelijke omvang – te 
begrijpen. De huidige schatting voor Nederland ligt in de orde van grootte van 1 
tot 2 miljard per jaar aan transactiekosten. Dat is 0.2 tot 0.4% van het BNP. De 
Compensation Ratio (CR)2 ligt op 0.5. Ter vergelijking: voor de ‘tort costs’ in de 
VS geldt een percentage van 1.9 van het BNP met een CR van 1.17 (zie 
hoofdstuk 2). Daarbij moet voor Nederland nog worden aangetekend dat de 
schatting van de transactiekosten nog aan de voorzichtige kant is, omdat 
bepaalde soorten transactiekosten zoals de kosten van door partijen bestede tijd, 
de kosten van onzekerheid en de emotionele lasten moeilijk op geld te 
waarderen zijn en daardoor niet zijn meegenomen.      
 Het probleem van de transactiekosten kan bovendien niet geïsoleerd 
worden beschouwd, omdat het interacteert met andere terreinen van de 
samenleving en ook daar weer lasten oplevert. Wij wezen bijvoorbeeld al eerder 
op de maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de verloren tijd per 
schadeclaim en de emotionele problemen die zich kunnen doorvertalen in 
hogere WAO en schadelasten. De urgentie om tot oplossingen voor de 
transactiekosten te komen achten wij dan ook groot.  
 
Uitkomsten van het onderzoek: vijf ‘meest kansrijke’ en vijf ‘kansrijke’ opties 
Het onderzoek heeft zeven buitenlandse rechtsstelsels bekeken op twaalf 
alternatieve instrumenten (procedures en mechanismen) voor het verhalen van 
schades, die mogelijk tot een kostenbesparing kunnen leiden. Daarvan kunnen 
vijf instrumenten als ‘meest kansrijk’ voor de Nederlandse context worden 
beschouwd en vijf kunnen worden gezien als ‘kansrijke’ opties.3    
 Als meest kansrijk werden geselecteerd:  

- Procedurele normering; 
- Materiële normering; 
- Verbeterde geschiloplossing; 
- Risicoaansprakelijkheid; 
- Normering van schuldaansprakelijkheid. 

 
De volgende opties vinden wij kansrijk, maar ze ‘scoorden’ om verschillende 
redenen iets minder dan de meest kansrijke: 
 - Economische en andere prikkels op partijen en rechtshulpverleners; 

- Alternatieve vergoedingssystemen; 
- Schadefondsen; 

                                                        
2  Het aandeel van de kosten in totale uitkeringen door verzekeraars, zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.5. 
3  Zie hoofdstuk 4 voor de kanttekeningen die we bij sommige opties hebben gemaakt. 
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- Keuzerechten voor slachtoffers; 
- Afwikkeling van massaschade. 
 

Hieronder worden de uitkomsten per geselecteerde instrument kort toegelicht. 
 
Procedurele normering  
Door procedurele normering kan op de kosten van schadeafwikkeling worden 
bespaard. Het ontwikkelen van procedurele normen lijkt vooral dan zinvol te 
zijn in vaak voorkomende procedures waar al veel ervaring mee is. De 
handhaving van procedurele normen die langs zelfregulerende weg tot stand zijn 
gekomen kan echter een probleem vormen waarvoor een oplossing moet worden 
gezocht.  
 
Materiële normering van schadevergoeding  
Materiële normering van schadevergoeding kan met name kostenverlagend 
werken bij de vaststelling van lastig te berekenen schades zoals immateriële 
schades en toekomstige schades. De hoogte van de genormeerde 
schadevergoeding moet dan echter wel lijken op de reële schade en niet tot 
vervreemdende uitkomsten leiden. Het instrument kan echter op weerstand 
rekenen bij de advocatuur. 
 
Verbeterde geschiloplossing  
Verbeterde geschiloplossing kan eveneens bijdragen tot de reductie van 
transactiekosten. Dit geldt niet alleen ten aanzien van de meer traditionele 
vormen van geschiloplossing, maar ook voor alternatieve procedures als 
mediation. Versnellen van procedures, aanbieden van speciale varianten en het 
verkorten van wachttijden zijn enkele mogelijkheden die toe te passen zijn op 
procedures bij de overheidsrechter. Daarnaast valt te denken aan het 
(door)ontwikkelen van methoden die partijen (en hun belangenbehartigers) 
stimuleren tot een betere conflictafwikkeling, bijvoorbeeld door middel van het 
faciliteren van probleemoplossend onderhandelen, door meer gewicht te geven 
aan samenwerking bij de geschiloplossing of door ondersteuning te bieden bij 
het verbeteren van de communicatie. Ook een tussentijdse 
interventiemogelijkheid over een deelaspect van het geschil door een neutrale 
derde of een hogere in de organisatie zijn vormen van conflictoplossing die 
verder kunnen worden ontwikkeld. 
 
Risicoaansprakelijkheid 
Risicoaansprakelijkheid zou tot een kostenbesparing kunnen leiden in gevallen 
waarin nu al bijna altijd aansprakelijkheid wordt aangenomen. Het is vooral een 
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kansrijk instrument wanneer het wordt toegepast binnen een bepaalde context, 
bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid.  
 
Normering van schuldaansprakelijkheid 
Normering van schuldaansprakelijkheid zal vooral tot een reductie kunnen 
leiden in veel voorkomende gevallen, waarbij het met name gaat om makkelijk 
vast te stellen omstandigheden.  
 
Economische prikkels op rechtshulpverleners 
Het geven van economische prikkels aan rechtshulpverleners in de vorm van een 
andere wijze van beloning dan het in Nederland gebruikelijke uurtarief lijkt 
kansrijk als het gaat om de verlaging van transactiekosten. Met name het Duitse 
systeem van vaste beloningen per handeling vormt mogelijk een veelbelovend 
alternatief. Bezien vanuit het perspectief van transactiekosten lijkt de bestaande 
juridische markt disfunctioneel vanwege de kostenverhogende effecten die met 
het uurtarief gepaard gaan. Deze beloningsvorm prikkelt namelijk niet tot 
efficiëntie, maar leidt gemakkelijk tot effecten als ‘het elkaar bezighouden’ en 
een ‘wapenwedloop’ waarbij men met elkaar in een contraproductieve en 
kostbare spiraal van escalatie terechtkomt. Andere beloningsvormen voor 
rechtshulp lijken hiervoor een oplossing te kunnen bieden, maar zullen 
vermoedelijk – gezien de gevestigde belangen van de advocatuur op dit terrein – 
op weerstand kunnen rekenen, zodat van zelfregulering weinig te verwachten is. 
Een grotere bewustwording van de urgentie van dit probleem is nodig voordat 
economische prikkels succesvol als beleidsinstrument kunnen worden ingezet. 
 
Alternatieve vergoedingssystemen 
First-party verzekeringen en no-fault systemen vervangen geheel of ten dele het 
aansprakelijkheidsrecht en kunnen grote besparingen opleveren, omdat geen 
transactiekosten voor de toegang tot de aanspraken gemaakt hoeven te worden. 
Doordat deze vergoedingssystemen meestal met materiële normeringen van 
schadebedragen werken kan ook op de schadevaststelling worden bespaard. 
Vervanging van het hele aansprakelijkheidsrecht door alternatieve 
vergoedingssystemen lijkt echter niet gewenst en bovendien niet haalbaar, maar 
op sommige deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht, waar veel kosten met 
de vaststelling van de aansprakelijkheid gemoeid zijn (bijvoorbeeld 
aansprakelijkheid voor medische fouten) kunnen het kansrijke opties zijn. 
 
Schadefondsen 
Schadefondsen kunnen om verschillende redenen worden opgericht, maar de 
combinatie tussen schadefondsen en het afwikkelen van massaschade kan met 
name als kansrijk optie worden gezien voor het reduceren van transactiekosten. 
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Keuzerechten voor slachtoffers 
Eveneens een kansrijke optie, waarover echter nog onvoldoende bekend is. Het 
kostenbesparende effect zal afhangen van de geboden keuzeopties aan de 
slachtoffers. De optie van keuzerechten heeft waarschijnlijk een positieve 
werking ten aanzien van de transparantie van het schaderegelingsproces. 
Hierdoor kunnen negatieve kosten voor slachtoffers, zoals de emotionele lasten, 
verminderen. Er zullen echter ook meer kosten zijn, bijvoorbeeld de kosten van 
het geven van informatie aan slachtoffers, zodat zij tot gefundeerde keuzes 
kunnen komen. 
 
Afwikkeling van massaschade 
De afhandeling van massaschade vergt een gezamenlijke en gecoördineerde 
aanpak door de rechterlijke macht in samenwerking met de rechtshulpverlening 
en getroffen slachtoffers, anders valt het schaderegelingsproces van grote 
aantallen soortgelijke gevallen nauwelijks te beheersen, met als gevolg hoge 
transactiekosten. Bundeling van claims, centralisatie van behandeling en 
coördinatie lijkt bij afwikkeling van massaschade hard nodig. Nederland zou 
bijvoorbeeld gebaat zijn met een op het eigen rechtsbestel toegesneden regeling 
en/of draaiboek voor de afhandeling van massaschades. 
 
 
4 Aanbevelingen 
 
In deze laatste paragraaf sluiten we af met een aantal aanbevelingen en 
signaleren we enkele oplossingsrichtingen.  
 
Nader onderzoek naar transactiekosten is nodig 
We constateerden hiervoor een tekort aan ‘harde’ informatie over de bronnen en 
de omvang van de transactiekosten in zowel de preprocessuele fase van de 
schadeafwikkeling als in de gerechtelijke fase. Door onvoldoende inzicht 
ontbreekt het aan mogelijkheden om een gericht en adequaat reductiebeleid te 
voeren. Diepgaander onderzoek naar de oorzaken van transactiekosten, soorten 
transactiekosten, omvang en mogelijkheden tot beheersing is daarom nodig. Er 
zou hiermee een aanvang kunnen worden gemaakt door het inventariseren van 
wat er op dit moment in de praktijk en wetenschap gaande is op het terrein van 
transactiekosten, zodat er een actueel overzicht van voorgenomen of lopende 
initiatieven op dezelfde of aanverwante terreinen ontstaat.     
 Onze ‘best guess’ uit hoofdstuk 2 leverde bijvoorbeeld een (voorzichtig 
geraamd) financieel plaatje op van de transactiekosten in Nederland: tussen de 1 
en 2 miljard euro per jaar. Het gaat dus om zeer aanzienlijke bedragen. Meer 
weten over transactiekosten levert informatie op voor mogelijke 
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oplossingsrichtingen en biedt een grotere sturingskans om te komen tot forse 
besparingsmogelijkheden. Een aanzet voor het ontwikkelen van een methodiek 
hebben we in hoofdstuk 2 al gegeven. 
 
Nader onderzoek gewenst naar de effecten van financiële prikkels op partijen en 
rechtshulpverleners  
We zagen dat verbetering van de economische prikkels op rechtshulpverleners 
theoretisch een veelbelovende optie lijkt te zijn om de transactiekosten te 
verlagen. Alternatieve beloningsvormen voor rechtshulpverleners zoals vaste 
tarieven per handeling werken efficiëntie in de hand en hebben gunstige effecten 
op de transactiekosten. We constateerden echter ook al dat het niet eenvoudig 
zal zijn om alternatieve beloningsvormen in Nederland in te voeren.   
 Nader onderzoek naar de kosteneffecten, maar ook de neveneffecten (zoals 
een mogelijk groter beroep op de rechter), van het Duitse systeem kan 
belangrijke informatie opleveren voor het (mogelijk gaan) hanteren van 
bepaalde economische prikkels als beleidsinstrument. Een begin van 
vergelijking zou bijvoorbeeld kunnen worden gemaakt door kengetallen van de 
Nederlandse rechtspraktijk te vergelijken met de Duitse.   
 Daarnaast lijkt het zinvol om verder onderzoek te doen naar de mogelijke 
effecten van andere prikkels op betrokkenen (partijen, rechtshulpverleners en 
rechterlijke macht). Welke prikkels kunnen worden ingezet om meer 
kostenbewust om te gaan met het inschakelen van deskundigen? Wat zijn de te 
verwachten effecten van het geven van positieve prikkels bij kostenbewust 
werken? Wat zijn de kostenbesparende effecten wanneer economische of andere 
prikkels worden gecombineerd met andere kansrijke opties zoals procedurele 
normering en/of verbeterde geschiloplossing buiten de rechter om?  
 
Grotere reductiemogelijkheden door combinaties van opties  
De instrumenten die in hoofdstuk 4 als meest kansrijke en kansrijke opties 
werden geselecteerd kunnen ieder op zich al leiden tot een reductie van 
transactiekosten. Daarnaast kunnen bepaalde combinaties van opties bovendien 
een extra besparend effect hebben. Met name de combinatie van materiële 
normering van schadevergoedingen en andere opties (bijvoorbeeld samen met 
procedurele normering of met risicoaansprakelijkheid) lijkt zeer zinvol. Ook 
andere combinaties kunnen een versterkende werking hebben: bijvoorbeeld 
procedurele normering in samenhang met economische prikkels op 
rechtshulpverleners, procedurele normering samen met verbeterde 
geschiloplossing of verbeterde geschiloplossing in samenhang met normering 
van schuldaansprakelijkheid. Verder valt te denken aan de afwikkeling van 
massaschade in combinatie met schadefondsen, keuzerechten voor slachtoffers 
en economische prikkels op rechtshulpverleners, of bijvoorbeeld aan 
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alternatieve vergoedingssystemen samen met materiële normering van 
schadevergoeding. 
 
Verkennen van de mogelijkheden van informatietechnologie en kennisnetwerken 
Informatietechnologie en kennisnetwerken zijn bij de ‘overige opties’ in 
hoofdstuk 3 kort aangestipt. Er is nog onvoldoende bekend over de effecten van 
informatietechnologie op de transactiekosten, maar het is voorstelbaar dat 
automatisering belangrijke efficiëntie-effecten kan hebben en op talrijke 
onderdelen van de schadeafwikkeling kan worden ingezet. Het verkennen van 
ICT-mogelijkheden in zijn algemeen, de inzet van ICT ter ondersteuning van 
verbeterde geschiloplossing en de combinatie van ICT met vormen van 
normering zijn interessant genoeg om verder te ontwikkelen.  
 
Kiezen voor een praktische insteek, daar waar mogelijk en gewenst 
Een aantal van de beschreven buitenlandse voorbeelden uit hoofdstuk 3 lijkt op 
betrekkelijk korte termijn en op vrij eenvoudige wijze geschikt te maken voor 
Nederland, bijvoorbeeld door een Nederlandse versie van het instrument te 
ontwerpen of door het betreffende instrument op kleine schaal uit te testen, 
zodat meer over de werking in de Nederlandse context bekend kan worden. Van 
de volgende bestaande buitenlandse voorbeelden zou bijvoorbeeld een 
Nederlandse versie te maken zijn: het vaststellen van de economische waarde 
van huishoudelijke hulp (België), het ontwerpen van materiële normeringen van 
schadevergoeding voor immateriële schade en toekomstige schade aan de hand 
van de voorbeelden uit Engeland, Frankrijk of België, het uittesten van 
verbeterde geschiloplossingsmethoden (Franse voorbeeld van overdracht van 
dossiers en het volgen van het initiatief van het PIV om langlopende dossiers 
middels mediation tot een goed einde te brengen) of het overnemen van 
buitenlandse ICT-voorbeelden (Engelse Money Claim on Line).  

Eveneens een praktische benadering voor het verkrijgen van meer inzicht 
in het functioneren van kansrijke opties is aan te sluiten bij startende of reeds 
lopende onderzoeksprojecten en experimenten op dat specifieke gebied. Het 
Ministerie van Justitie zou als toehoorder betrokken kunnen worden bij 
projecten, of op een meer actieve wijze kunnen participeren, dan wel trachten 
afspraken te maken over het ter beschikking krijgen van de 
onderzoeksresultaten.  

Kiezen voor een dergelijke praktische insteek kan betrekkelijk snel 
relevante informatie opleveren en lijkt niet al te grote investeringen te vergen. 
 
Doorontwikkelen van opties 
Voor sommige andere (meest) kansrijke opties lijkt de keuze voor een 
praktische insteek, zoals hierboven beschreven, niet of minder op te gaan.  
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Een aantal opties zou echter verder ontwikkeld kunnen worden, zodat het 
instrument voor de Nederlandse context geoptimaliseerd wordt. Dit geldt 
bijvoorbeeld ten aanzien van procedurele normering, afwikkeling van 
massaschade en voor keuzerechten voor slachtoffers.  
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BIJLAGE I 

 
Deelnemende organisaties aan de expertmeeting op    
4 december 2003 en het verslag van de expertmeeting 
 
 
1 Deelnemende organisaties 
 

ANWB 
 Mr. M. van Berckel-Smit 
Consumentenbond 
 Mw. mr. L. Klemann 
Nederlandse Orde van Advocaten 
 Mr. L. Hanssen 
Raad voor de Rechtsbijstand 
 Mr. P. van den Biggelaar 
Raad voor de Rechtspraak 
 Dr. F. van Dijk 
Stichting Nationaal Platform Personenschade (NPP) 
 Mr. C. Rockx 
Slachtofferhulp Nederland 
 Mw. Mr. D. Jeukens 
Stichting de Ombudsman Hilversum 
 Mr. J. Blom 
Stichting Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV) 
 Mr. Th. Kremer 
Verbond van Verzekeraars 
 Mr. H. Mulder 
 

Drie andere organisaties, te weten het Adviescollege toetsing administratieve 
lasten (Actal), Vereniging Letselschadeadvocaten (LSA) en VNO/NCW hebben 
de uitnodiging voor deelname aan de expertmeeting eveneens aangenomen, 
maar moesten om verschillende redenen afzeggen. 
 
 
2 Aanleiding voor de expertmeeting en het verslag  
 
Aanleiding voor de expertmeeting 
In de onderzoeksopdracht was een consultatieronde opgenomen onder een breed 
samengestelde groep van terzake deskundige organisaties, waarin naast de 
overheid onder meer ondernemersorganisaties, consumentenorganisaties, 
verzekeraars en advocaten vertegenwoordigd moesten zijn. De expertgroep is 
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door ons geraadpleegd tijdens de op 4 december 2003 in Den Haag 
georganiseerde expertmeeting. Beoogde doelstelling van de bijeenkomst met de 
expertgroep was het voorleggen van de geïnventariseerde, veelbelovende 
instrumenten die de transactiekosten bij het verhalen van schade zouden kunnen 
verlagen. De consultatie van de expertgroep zou een eerste indicatie kunnen 
geven van de toepasbaarheid van de kansrijke opties in de Nederlandse context.  
 
Voorbereidende vragen aan de expertgroep 
De deelnemers hebben voorafgaand aan de expertmeeting het concept hoofdstuk 
3 toegestuurd gekregen en ter voorbereiding onderstaande vragenlijst 
voorgelegd gekregen.  

- Zijn er wat u betreft behalve de in concept-hoofdstuk 3 beschreven 
instrumenten nog andere relevante (buitenlandse) instrumenten die 
wij niet hebben meegenomen, maar die volgens u wel belangrijk zijn 
om op te nemen in het onderzoek?; 

- Met betrekking tot het onderwerp ‘reductie van transactiekosten in 
het aansprakelijkheidsrecht’: wat is daarbij belangrijk voor uw 
werkveld, aan welke instrumenten heeft u behoefte (en welke liever 
niet)?; 

- Heeft u enig idee over de omvang van de transactiekosten in uw 
werkveld? Kunt u hiervan een grove schatting maken?; 

- In concept-hoofdstuk 3 proberen we niet alleen de mogelijke 
besparende effecten van de instrumenten te beschrijven, maar ook 
aandacht te besteden aan de neveneffecten daarvan op preventie en 
compensatie (en mogelijke overige effecten). Vanuit uw 
deskundigheid bezien: missen we hierbij belangrijke neveneffecten?; 

- Welke van de beschreven instrumenten zijn volgens u veelbelovend 
en/of relatief eenvoudig toepasbaar te maken in de Nederlandse 
context? 

 
Deelnemers aan de expertmeeting 
Naast de personen die namens bovengenoemde organisaties aan de 
expertmeeting deelnamen, waren als toehoorders aanwezig: prof. dr. G. de Geest 
(voorzitter begeleidingscommissie), mevrouw mr. Y. Visser (lid 
begeleidingscommissie, WODC) en dr. P. van Wijck (lid 
begeleidingscommissie, Ministerie van Justitie).      
 Prof. mr. J.M. Barendrecht, mr. Y.P. Kamminga en mevrouw mr. C.M.C. 
van Zeeland (allen verbonden aan het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht 
van de Universiteit van Tilburg en uitvoerders van het onderzoek) verzorgden 
het inhoudelijke gedeelte van de expertmeeting. 
 



                                                                                            Bijlage I 

                                                                                                                 201                                                

Verslag van de expertmeeting 
Het eerste deel van de middag bestond uit de presentatie van het onderzoek. Aan 
de hand van een Powerpoint-presentatie werd een toelichting gegeven op het 
onderzoek, het begrip transactiekosten, de theoretische perspectieven die als 
verklaringsmodel voor het onderzoek werden gebruikt en de twaalf buitenlandse 
instrumenten waarmee de transactiekosten waarschijnlijk zouden kunnen 
worden verlaagd. De deelnemers kregen vervolgens de gelegenheid voor een 
eerste reactie en het stellen van vragen.  

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst was een actievere rol 
weggelegd voor de deelnemers. Aan hen werd gevraagd in kleine groepen een 
schatting te maken van de mogelijke reductie per instrument op de zes soorten 
transactiekosten in de drie trajecten van de schadeafwikkeling. De antwoorden 
op de vragen die men vooraf had ontvangen, werden via de ingevulde schema’s 
en de daaropvolgende discussie meegenomen. Voor de inhoudelijke discussie 
verwijzen wij naar hoofdstuk 4, waarin per instrument tevens een samenvatting 
van de mening van de expertgroep is opgenomen.      
 Aan het einde van de middag werden de instrumenten door de deelnemers 
beoordeeld op hun waarschijnlijke mogelijkheden om een reductie van de 
transactiekosten te bewerkstelligen en op hun toepasbaarheid in de Nederlandse 
juridische en institutionele infrastructuur. De resultaten hiervan zijn eveneens 
beschreven in hoofdstuk 4. 
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BIJLAGE II 

 
De begeleidingscommissie 
 
Voorzitter: 
 

Prof. dr. G. de Geest 
 Hoogleraar rechtseconomie aan de Universiteit van Utrecht 
 
Leden: 
 
 Mw. mr. E. Kiersch 
 Ministerie van Justitie, Directie wetgeving 
 
 Mw. mr. Y. Visser 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum 
 

 Dr. P. van Wijck 
 Ministerie van Justitie, Directie Algemene Justitiële Strategie 


