DE REDACTIE PRIVAAT
GELD ZETTEN OP AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT(l)

aansprakelijkheidsrecht
1. Geld zetten op het aansprakelijkheidsrecht. Niet alleen slachtoffers op zoek naar vergoeding van hun schade, erkenning of genoegdoening doen dat in de gedachte dat in het aansprakelijkheidsrecht
meer te halen valt dan elders. Hetzelfde geldt voor beleidsmakers:
zij hebben het aansprakelijkheidsrecht ontdekt als handhavingsinstrument en gedragsbe1nvloedingsmechanisme. Ik geef een drietal
voorbeelden:
in de bekende claimcultuurbrief he eft de N ederlandse regering
in het algemeen aangegeven ervan uit te gaan dat toepassing
van het aansprakelijkheidsrecht bijdraagt aan een veiliger
werkomgeving, aan veiliger producten, een schoner milieu en
een hogere kwaliteit van de dienstverlening; (2)
als uitvloeisel hiervan kunnen de jongste plannen op het vlak
van patientenveiligheid worden beschouwd: als het aan de N ederlandse regering ligt, komt er een "Zorgconsumentenwet"
(officieel aangeduid als Wet Clientenrechten Zorg) waarvan
naar verluidt in de zmner van 2009 een ontwerp naar de Raad
van State is gestuurd. Van patientenzijde was hier al eerder
voor gepleit, hetgeen alles te maken heeft met versnippering
van regels over verschillende wetten en regelingen, onduidelijkheid over rechten, ontoegankelijkheid van regels en wat dies
meer zij. Een allesomvattende regeling waarin de positie van
de patient (de zorgconsument) centraal staat, zou heil moeten
brengen(3). In de beoogde wet worden wettelijke verplichtin(1) In deze bijdrage wordt voortgebouwd op eerdere publicaties van mijn hand: "Handhaving in het aansprakelijkheidsrecht. Op weg naar een betere samenleving?", WPNR 6772
(2008), p. 769-777 en "Wat staat het burgerlijk recht te doen?", NJB 2009, p. 1553.
(2) Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1998-1999, 26 630, nr. 1.
(3) Zie bijvoorbeeld M. VAN DEN BERG, C. ZEGVELD en V. GROOTEGOED, "Passende patientenrechten: een zoektocht op de zorgmarkt!", NJB 2007, p. 1621 e.v. en eerder al F.C.B. VAN
WIJMEN, Een kleine mooie ritselende revolutie. Over de ejfectiviteit van 35 jaar patientenrechten in Nederland, afscheidsrede Maastricht, 2005.
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gen van hulpverleners en instellingen van dit moment gf;herformuleerd als rechten van de patient zoals het recht op kwaliteit
en veiligheid(4). Patienten zullen door dat recht actief uit te
oefenen en in stelling te brengen zelf moeten bijdragen aan de
kwaliteit en veiligheid van de zorg; een goed overheidstoezicht
door de Inspectie Gezondheidszorg zou dit "patiententoezicht"
dan vervolgens moeten completeren;
aanvankelijk in een Groen- en inmiddels ook in een Witboek
heeft de Europese Commissie belangstelling getoond voor privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht in welk
verband onder meer de invoering van "punitive damages" aan
de orde wordt gesteld.
Het doel heiligt kennelijk de middelen: zo nodig lijken beleidsrnakers
bereid het sanctiearsenaal op te vijzelen eventueel zelfs met "punitie'~re" sancties. Is dit de juiste richting?
2. Sommige kritische volgers van de ontwikkelingen in en rondom
het aansprakelijkheidsrecht moeten niets hebben van een rol van het
aansprakelijkheidsrecht in het kader van handhaving en gedragsbe"invloeding. Een welbespraakt woordvoerder blijkt Jeroen Kortmann al
kiest hij voor zijn kritiek op het oprukkende instrumentalisme in het
aansprakelijkheidsrecht en daarmee verwante handhavingsdenken de
taal van Shakespeare en niet die van Vondel: "Back to basics: the
compensatory principle"(5). Een terugkeer dus naar de compensatoire functie van het aansprakelijkheidsrecht. Voor gedragsbe"invloeding en het oplossen van handhavingsproblemen verwijst Kortmann
naar het publiekrecht.
Wat is wijsheid: het aansprakelijkheidsrecht inzetten als politiek instrument of "back to basics"?

3. Kortmann heeft het goed gezien. Zowel in politieke kringen als
in de doctrine is er de nodige belangstelling voor de meerwaarde
van het aansprakelijkheidsrecht buiten het enkele vergoeden van de
schade van een concrete eiser. Die meerwaarde ligt bijvoorbeeld op
het vlak van de civielrechtelijke handhaving van een door de wetgever gestelde norm, maar kan ook bestaan in het stellen van een
(4) Kamerstukken Il2007-2008, 31 476, nr. 1.
(5) Jeroen KoRTMANN, The Tort Law Industry, oratie UvA, Amsterdam 2009, p. 23.
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nieuwe norm door de rechter. In beide gevallen gokt men erop dat via
verzekeraars, brancheorganisaties, (vak)bonden en media bekendheid
wordt gegeven aan het feit dat een nieuwe norm is gesteld of dat de
bestaande norm kracht is bijgezet en daarom dan ook serieus moet
worden genomen. Op het vlak van de werkgeversaansprakelijkheid
wegens schending van de zorgplicht voor een veilige werkmngeving
(art. 7:658 BW) blijven beslissingen omtrent de zorgplicht in het kader
van RSI en burn out in ~~verkgevers- en werknemersland bijvoorbeeld
niet onopgemerkt. Ook de zaak van Josefien Kuipers is illustratief:
nadat zij kwam te overlijden na een valpartij tijdens een skeelercursus voor beginners spraken haar nabestaanden de organisatie aan,
omdat deze zou hebben nagelaten haar op te dragen een valhelm te
dragen. Eurosportief 2000 is inderdaad aansprakelijk geoordeeld.
Het Skeelerarrest heeft er rnede toe geleid dat cursusorganisaties die
zich richten op beginnende althans onervaren skeeleraars het dragen
van valhelmen voorschriJven(6).
4. De belangstelling voor deze rol van het civiele aansprakelijkheidsrecht past bij een zeker instrumenteel denken in het privaatrecht:
we komen los van de concrete problemen van eiser en gedaagde en
hun belang bij het al dan niet toekennen van een privaatrechtelijke
sanctie en zijn juist geYnteresseerd in de bijdrage van het toepassen
van dit soort sancties voor het systeem (wetgever, politiek, overheid).
Er wordt in ieder geval meer geld gezet op het privaatrecht en het
aansprakelijkheidsrecht als onderdeel daarvan. De politiek gaat er
kennelijk vanuit dat ook het aansprakelijkheidsrecht een bijdrage kan
leveren aan door haar geformuleerde beleidsdoeleinden. Ik refereer
nog maar aan de visie van de Nederlandse regering die ervan uitgaat dat toepassing van het aansprakelijkheidsrecht bijdraagt aan een
betere samenleving, immers veiliger werkomgeving en producten,
een hogere kwaliteit van de dienstverlening en wat dies meer zij. Het
is niet zo dat de overheid minder stuurt dan voorheen(7). Deregulering, privatisering en marktwerking betekenen niet dat de overheid
geen idee heeft over de richting waarin de samenleving zich zou
moeten bewegen. Er wordt aileen (meer) ingezet op de private sector,
zelfregulering en "self help" en daarmee ook op het privaatrecht. Als
toezichthouder houdt de overheid wei degelijk de vinger aan de pols.

(6) HR 11 november 2005, NJ2007, 141 (CJHB).
(7) Vgl. F.L. LEEUW, Gedragsmechanismen achter overheidsinterventies en rechtsregels,
oratie Maastricht, Maastricht 2008.
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5. Kan het privaatrecht de verwachtingen waarmaken?(8) Heeft het
aansprakelijkheidsrecht meer te bieden dan andere gedragsbeYnvloedings- en handhavingsmechanismen? Het aansprakelijkheidsrecht
wordt instrumenteel ingezet om de samenleving in een bepaalde richting te krijgen, maar hoe geschikt is zijn eigen instrumentarium daarvoor eigenlijk? Is het aansprakelijkheidsrecht wel op deze "nieuwe"
taak berekend?

Een aangescherpt aansprakelijkheidsrecht
6. Civilisten plegen bij handhaving en sanctionering vrijwel meteen
in termen van herstel in oude toestand en compensatie te denken en
kaderen dat in in een concrete procedure: heeft deze eiser recht op
vergoeding van zijn schade? Een modernere kijk op het aansprakelijkheidsrecht leert dat het bijdraagt aan rechtshandhaving(9): het
privaatrecht moet (kunnen) reageren op de inbreuk op een privaatrechtelijk recht. Het aansprakelijkheidsrecht geeft daarbij tanden aan
het privaatrecht. In het handhavingsperspectief gaat het niet zozeer
om de concrete eiser, maar meer om de vraag wat in het belang is
van het systeem: wat beoogden wetgever of rechter eigenlijk met de
verplichtingen die zij formuleerden en de rechten die zij in het leven
riepen? Uiteindelijk heeft het aansprakelijkheidsrecht, dat in beeld
komt wanneer verplichtingen zijn geschonden of inbreuk op rechten
is gemaakt, een rol bij het uitvoeren van de beleidsagenda van de
wetgever en, voor zover de rechter bijvoorbeeld in het kader van de
toepassing van het ongeschreven recht beleid maakt, de rechter. Het
sanctiearsenaal van het aansprakelijkheidsrecht staat dan niet alleen
in dienst van de concrete eiser, maar in wezen, via hem, ook in dat
van het systeem (overheid, wetgever, politiek). Deze privaatrechtelijke handhaving lijdt echter onder de focus, binnen het privaatrechtelijke sanctiearsenaal, op schadevergoeding. Zander reele schade en
bij ontbreken van causaal verband werkt zij bijvoorbeeld niet, met als
mogelijk gevolg dat ongewenst gedrag onbeantwoord blijft. Daar kan
op verschillende manieren op worden gereageerd: door oplossingen
te zoeken binnen het schadevergoedingskader waarbij bijvoorbeeld
aan het oplossen van causaliteitsproblemen via het bewijsrecht kan
(8) Zie in dit verband vooral W.H. VAN BooM, Efficacious Enforcement in Contract and
Tort, oratie Rotterdam, Boom, Den Haag 2006.
(9) Zie onder meer S.D. LrNDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen, dee! I, Mon. BW B34,
derde druk, Kluwer, Deventer 2008, nr. 5 en A.J. VERHEIJ, Vergoeding van immateriele schade wegens aantasting in de persoon, diss. VU, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2002, p. 445 e.v.
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worden gedacht of door het normale leader op te releleen of zelfs te
verlaten door een financiele sanctie te zetten op het gedrag als zodanig zonder dat deze correspondeert met concrete vermogensschade
aan de zijde van eiser. Illustratief is hier de aandacht die in het al
genoemde "Brusselse" Groen- en Witboele wordt geschonleen aan
oplossingen en verbeteringen binnen het schadevergoedingsrecht in
het belang van een "scherper" mededingingsrecht(l 0).
7. Actueel is oole een voorbeeld uit de sfeer van de medische aanspraleelijleheid waar met regelmaat problemen van causaal verband
aan de orde zijn. Dat is in sterlee mate het geval bij schending van
de verplichting van een arts om de patient deugdelijle te informeren over risico's verbonden aan de behandeling; een verplichting
die haar grond vindt in fundamentele rechten zoals het zelfbeschileleingsrecht(ll ). Toch he eft de patient in geval van teleortschieten in
deze verplichting door de arts pas recht op schadevergoeding indien
aangetoond lean worden dat hij bij betere informatie van de behandeling zou hebben afgezien. Dat is veelal een uiterst lastige opdracht.
Weliswaar is het mogelijle om eiser op punten tegemoet te leomen, bijvoorbeeld bewijsrechtelijle(12), zuiverder wellicht is het een sanctie
te zetten op schending van deze verplichting als zodanig en niet enleel
op de gevolgen van deze schending. In dit verband wordt wel betoogd
dat de patient bij schending van de informatieverplichting als zodanig recht zou hebben op smartengeld wegens een persoonsaantasting
bestaande in een inbreule op zijn zelfbeschileleingsrecht (art. 6:106 lid
1 onder b BW)(13).

(10) Zie onder meer J. BoOT, "Privaatrecht en boete, Over double damages bij privaatrechtelijke handhaving van mededinging", Ars Aequi 2008, p. 200 e.v., R. MEIJER, "Het witboek
"schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels"
bezien vanuit Nederlands recht", MvV2008, p. 132 e.v. en B.T.M. VANDER WIEL, "Schadevergoeding bij schending van mededingingsrecht. Is het Nederlandse schadevergoedingsrecht
voldoende doeltreffend?", NJB 2009, p. 724 e.v.
(11) HR 23 november 2001, NJ 2002, 386 en 387 (JBMV) (Zenuwbeschadiging en
Dwarslaesie).
(12) De zogenoemde omkeringsregel kan echter niet worden ingeroepen. Zie HR 23
november 2001, NJ 2002, 386 en 387 (JBMV) evenals HR 2 februari 2007, NJ 2007, 92
(Juresta/X).
(13) Zo onder meer door W.H. VAN BooM, "Effectuerend handhaven in het privaatrecht",
NJB 2007, p. 987.
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IV.

De agenda van het privaatrecht

8. Soms is het dus mogelijk om binnen het aansprakelijkheidsrecht
zelftot aanscherping van de sancties te komen in de hoop dat potentiele normschenders en inbreukmakers daardoor worden afgeschrikt.
Daannee geeft het aansprakelijkheidsrecht daadwerkelijk tanden aan
het privaatrecht. Dat is een belangrijk gegeven, omdat achter de in
het aansprakelijkheidsrecht gesanctioneerde rechten en plichten ook
weer doelstellingen schuil gaan. Het privaatrecht beoogt bijvoorbeeld
oneerlijke handelspraktijken uit te bannen, gelijke behandeling te
bevorderen en discriminatie tegen te gaan; het is uit op deugdelijke
voorlichting over medische behandelingen, een adequate diagnose en
een professionele behandeling, het wenst een veilige werkomgeving
te bevorderen et cetera, et cetera. Om deze doelstellingen te realiseren, formuleert de wetgever - en in geval van invulling van het
ongeschreven recht soms ook de rechter - gedragsregels, legt hij
verplichtingen op en kent hij rechten toe: eigendom, intellectuele
eigendomsrechten, fundamentele rechten (grond- en mensenrechten
en informatieverplichtingen). Handhaving geschiedt soms via strafen bestuursrecht, soms via tuchtrecht, tegenwoordig veelal ook door
toezichthouders (Nederlandse Mededingingsautoriteit, Autoriteit
Financiele Markten, Consumentenautoriteit, Arbeidsinspectie) en
in ieder geval vaak ook langs privaatrechtelijke weg doordat direct
getroffenen contractenrechtelijke of aansprakelijkheidsrechtelijke
remedies inzetten. Daarbij is het ex post-perspectief - wat nu als
het misgaat? - in het privaatrecht nog altijd dominant, belangrijker
althans dan het ex ante-perspectief: hoe te voorkomen dat het misgaat?
Het privaatrecht biedt immers vooral een arsenaal aan mogelijkheden
als het fout loopt (vernietiging, ontbinding, schadevergoeding). Met
deze sancties achteraf is echter nog niet gewaarborgd dat van tevoren
van onwenselijk gedrag wordt afgezien. Uiteraard gaat een zekere
druk uit van mogelijke sancties achteraf, maar de vraag is of dat voldoende is.

V.

Bijrol en nevenactiviteiten

9. Zonder dat zij zich dat realiseren zijn rechter en partijen dus eerst
en vooral bezig met de uitvoering van andermans agenda. Dit alles
staat tamelijk ver af van de direct getroffenen. Zij denken meestal niet
in termen van het uitvoeren van een politieke agenda of het voeren
van beleid. Voor hen speelt het aansprakelijkheidsrecht een hoofdrol:
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wie volledige compensatie wenst en ook op zoek is naar erkenning en
genoegdoening ontkomt er niet aan zich tot het aansprakelijkheidsrecht te wenden. Zowel vanuit vergoedingsperspectief als vanuit
"emotioneel" perspectief heeft het aansprakelijkheidsrecht eigenlijk
geen concurrentie: in het aansprakelijkheidsrecht valt wat dit betreft
meer te halen dan elders(l4). Vanuit handhavingsperspectief bekeken is er voor het aansprakelijkheidsrecht echter niet meer dan een
bijrol weggelegd. Andere regelsystemen (strafrecht, bestuursrecht,
tuchtrecht) en andere "incentives" (vrees voor morele verontwaardiging, reputatieverlies, bezorgdheid over eigen lijf en leden) zijn veelal
effectiever. De bijkomende druk van het aansprakelijkheidsrecht is
dan beperkt, zij het dat nuancering nodig is, omdat het ene terrein het
andere niet is. Zo zal de zelfstandige prikkelwerking van het aansprakelijkheidsrecht bijvoorbeeld op het terrein van het verkeersongevallenrecht beperkt zijn: daar is veiligheidsregulering juist erg belangrijk(15).
In de sfeer van de intellectuele eigendom is de zelfstandige betekenis
van privaatrechtelijke handhaving weer groot, terwijl het in de sfeer
van de vrije beroepen voor de hand ligt te denken dat zelfregulering
- waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan protocollering in de
medische sfeer- en tuchtrecht vooropstaan; het heeft althans weinig
zin de kwaliteit van het notariaat bijvoorbeeld puur en aileen aan het
aansprakelijkheidsrecht over te laten. Het aansprakelijkheidsrecht
kan daar via claims gericht tegen notarissen we gens een (vermeende)
beroepsfout bijvoorbeeld wel een aanvullende rol spelen. Veelal zal
het zo zijn dat het aansprakelijkheidsrecht werkelijke meerwaarde
heeft wanneer andere 1nechanismen ontbreken of tekortschieten. In
die gevallen is dan sprake van een handhavingstekort. Soms kan
het aansprakelijkheidsrecht hier een positieve bij drage leveren zoals
bijvoorbeeld op het terrein van de onrechtmatige uitlatingen en perspublicaties. Van het strafrecht hoeft men daar bijvoorbeeld niet veel te
verwachten. Hier kan het civiele aansprakelijkheidsrecht met de mogelijkheid van een vordering tot winstafdracht (art. 6:104 BW) en een recht
op smartengeld meer betekenen.
10. Steeds dient echter te worden bedacht dat eventuele positieve
effecten van (toewijzing van) claims in het aansprakelijkheidsrecht
(14) Zie onder meer R.M.E. HuvER e.a., Slachtoffers en aansprakelijkheid, Deel I, WODC,
Den Haag 2007 en A.J. AKKERMANS e.a., Slachtoffers en aansprakelijkheid. Een onderzoek
naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht, Deel II, Affectieschade, WODC, Den Haag
2008.
(15) Zie in dit kader bijvoorbeeld M. VAN DAM, Verkeersongevallen, diss. Maastricht, Boom,
Den Haag 2001.
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in de sfeer van de gedragsbe!nvloeding een bijproduct zijn van procedures waarin het primair gaat om het wegnemen van de gevolgen
van aantasting e.d. Het gaat om neveneffecten. Het aansprakelijkheidsrecht "doet dit erbij". De getroffene zegt dat niets, hem gaat het
om concrete genoegdoening en vergoeding van zijn schade. Dat ook
andere handhavingsmechanismen in het geding zijn (geweest), neemt
voor hem de noodzaak van een individuele claim ook niet weg. Vanuit handhavings- en gedragsbe!nvloedingsperspectief is deze centrale
plaats die de individuele getroffene inneemt overigens niet ideaal(16).
De nadruk op de vraag of schadevergoeding moet worden toegekend
aan een concrete eiser is een probleem, omdat daarmee de sanctie
correspondeert met de schade aan de zijde van het slachtoffer, terwijl
vanuit een oogpunt van prikkelwerking en handhaving wellicht een
zwaardere financiele sanctie op het gedrag van de dader aangewezen
zou zijn. De karakteristieke focus op schadevergoeding is weliswaar
begrijpelijk, maar vanuit handhavingsperspectief problematisch.

11. Zo is het systeem dat geld zet op het gebruik van het aansprakelijkheidsrecht afhankelijk van concrete getroffenen(17). Gaan zij
inderdaad een claim indienen in het aansprakelijkheidsrecht of zien
zij daar juist vanaf? Dat zij van een claim afzien, kan ermee te maken
hebben dat hun schade beperkt is, wellicht in termen van vermogensschade nauwelijks te identificeren. Soms gaat het om niet meer dan
ergernis of om zoiets als vergeefs gemaakte reiskosten ten behoeve
van een sollicitatieprocedure waarin men slachtoffer is geworden
van ongeoorloofde discriminatie. Soms ook zijn de voordelen voor
getroffene bij een schadevergoedingsactie klein en tegelijkertijd de
(mogelijke) daaraan verbonden las ten en kosten groot. Hoe begrijpelijk het afzien van een claim vanuit het perspectief van gelaedeerde
ook is, vanuit maatschappelijk oogpunt kan dat zeer ongewenst zijn,
omdat de maatschappelijke schade van de normschendingen groot
kan zijn en een reactie dus dringend gewenst is. Een enkele keer heeft
de wetgever zich al aan een oplossing van (een van) deze problemen
gezet. Zo worden in de sfeer van de intellectuele eigendom procedurele obstakels aangepakt, onder meer door invoering van integrale
(16) Zie W.H. VAN BooM, "Effectuerend handhaven in het privaatrecht", NJB 2007, p. 982
e.v.
(17) Zie ook T.F.E. TJONG TJrN TAr, "De schade van het aroma", Ars Aequi 2008, p.
334-335.
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vergoeding van proceskosten(18). In dat zelfde verband is ook zeer
belangrijk dat het geldend maken van rechten en het ageren tegen
(vermeende) aantastingen wordt overgelaten aan organisaties als
Burna Stemra. Dit is een fenomeen dat uitbouw verdient, niet aileen
omdat individuele betrokkenen hier aan hun trekken komen, maar
ook omdat tevens het maatschappelijk belang wordt gediend: er staat
werkelijk een sanctie op ongewenst gedrag(19).

Een educatief aansprakelijkheidsrecht

12. In het belang van effectieve handhaving zijn binnen het aansprakelijkheidsrecht dus oplossingen mogelijk die het inderdaad
scherpere tanden geven. Daarmee zijn echter nog niet aile problemen
van handhaving in het aansprakelijkheidsrecht opgelost. Zo is het
bijvoorbeeld de vraag hoe informatief het aansprakelijkheidsrecht
eigenlijk is voor degenen die men wil bereiken. Als het de bedoeling is burgers in hun gedrag te beYnvloeden, is het op zijn minst
van belang dat zij (kunnen) weten wat van hen verlangd wordt(20).
Vooral wanneer geconcretiseerde normen van de wetgever ontbreken
en het aan de rechter is om invuiling te geven aan het ongeschreven
recht of toepassing aan de zorgvuldigheidsnorm ontstaan problemen.
Ret is in ieder geval vooraf niet steeds duidelijk wat ervan betrokkenen gevergd werd. Niet steeds spreekt de inhoud die wordt gegeven
aan de zorgvuldigheidsnorm voor zich(21). En als datal wei het geval
is, gaat er van een achterafte handhaven zorgvuldigheidsnorm wellicht niet de gewenste druk vooraf uit, al was het maar omdat beide
betrokkenen, (potentiele) dader en gelaedeerde, weten dat er op zijn
minst nog de bat over de inhoud van de norm kan worden gevoerd. In
dit kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de toch wei heel erg
casuYstische rechtspraak van de afgelopenjaren op het vlak van werkgeversaansprakelijkheid voor een onveilige werkomgeving (art. 7:658
BW). Daaruit valt, aile geleerde beschouwingen ten spijt(22), weinig
(18) Zie ook H.J.M. BouKEMA, "Roddel, schuld & boete. Een pleidooi voor stevige schadevergoedingen", NJB 2008, p. 1464 e.v.
(19) Zie in dit verband W.H. VAN BooM, S.D. LINDENBERGH en S.B. PAPE (red.), Privaatrecht
ondersteund, Boom, Den Haag 2007 in het bijzonder hoofdstuk 2.
(20) Zie overigens het recent verschenen rapport van W.A. EsHurs e.a., Leerzame schadeclaims, HSI, Amsterdam 2009.
(21) Zie echter J.H. NIEUWENHUIS, "Ieder het zijne", in Confrontatie en compromis, 2e druk,
Kluwer, Deventer 1997, p. 7 e.v. die verlangt dat dit wel zo is.
(22) Zie onder meer S.D. LrNDENBERGH, Arbeidsongevallen en beroepsziekten, Kluwer, Deventer 2009, hoofdstuk 3.
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scherps af te leiden. Daar komt nog een algemeen probleem bij: een
eventuele procedure is eerst en vooral gericht op de vraag of het aan
de kaak gestelde gedrag onrechtmatig was, onzorgvuldig, niet op de
vraag wat zorgvuldig was geweest. Vanuit een oogpunt van gedragsbe'invloeding is het uiteraard beter dat de rechter niet aileen aangeeft \
wat "onzorgvuldig" is, maar juist ook wat zorgvuldig was geweest.
Het laatste is uiteraard leerzamer(23).
1

13. Hoewel de rechter met dit gegeven rekening kan proberen te houden, zal het voor hem in veel gevallen in de context van een procedure
tussen twee partijen niet goed mogelijk zijn, als ware hij wetgever,
een concrete gedragsnorm te formuleren die betrokkenen leert wat
zij (in het vervolg) dan wei moeten doen. Daarvoor ontbreekt hem al
snel de tijd, kennis en relevante informatie. Het gevaar bestaat dat de
door hem gestelde norm op onjuiste informatie en inzichten is gebaseerd of bijvoorbeeld te ruim is in die zin dat maatregelen worden
voorgeschreven die in het aan de orde zijnde geval wellicht aangewezen zijn, doch in andere wellicht contraproductief. Illustratief is de al
genoemde Skeeler-zaak. Cursusorganisatie Eurosportief2000 had het
dragen van een valhelm nadrukkelijker moeten aanraden dan zij heeft
gedaan ("degenen die daaraan behoefte hebben, kunnen een valhelm
krijgen"), wellicht zelfs verplicht stellen. Het feit dat Josefien Kuipers
een beginner was, speelt hier een belangrijke rol, zo iemand schat de
risico's al snel verkeerd in. Vragen zijn er genoeg: heeft de rechter wei
goed gekeken naar de omvang van de kans op dodelijk letsel (gaat de
zorgplicht niet te ver?) en naar de neveneffecten van het dragen van
valhelmen bijvoorbeeld (roekelozer gedrag wellicht, andersoortige
ernstige letsels die mede door de helm worden veroorzaakt)(24)?
14. Het is dus de vraag of het kader van een rechterlijke procedure
tussen twee concrete partijen wei de ideale omgeving is om een
gedragsnorm te formuleren die ook voor andere gevallen uitkomst
zou kunnen bieden. De rechter, uiteindelijk de Hoge Raad, is in
vergelijking met de wetgever nogal gehandicapt. Weliswaar is op
dit moment in onderzoek wat er vanuit een perspectief van normstelling en rechtsvorming aan taken en bevoegdheden van de Hoge
Raad zou kunnen worden verbeterd, maar de voorlopige ideeen van

(23) Zie onder meer W.H. VAN BooM, Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht,
oratie Tilburg, Boom, Den Haag 2003.
(24) Zie W.H. VAN BooM en R.W.M. GIARD, "De empirische dimensies van zorgplicht. Kanttekeningen bij het Skeeler-arrest", NTBR 2006, p. 360 e.v.
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de Commissie Hammerstein(25) (invoering van een verlofstelsel in
cassatie, uitbouw van de mogelijkheid van cassatie in het belang der
wet, invoering van de mogelijkheid voor lagere rechters prejudiciele
vragen te stellen aan de Hoge Raad) hebben vooral betrekking op
de rechtsvormende taak van de Raad in de rechterlijke kolom(26),
en minder op het verbeteren van de kwaliteit van door hem gestelde
gedragsnormen(27).

Een punitief aansprakelijkheidsrecht
15. Soms is de inhoud van de norm niet het grootste probleem, weet
de "dader" ook wel dat hij fout zit, maar gokt hij erop dat men hem
ongemoeid laat, zodat zijn gedrag onbestraft blijft of is hij in het geheel
niet onder de indruk van de civielrechtelijke sancties die hem worden
opgelegd en gaat hij gewoon door. Een mooi voorbeeld vormen de al
genoemde (onrechtmatige) publicaties over publieke personen. Hier is
duidelijk dat andere mechanismen, zoals het strafrecht, onvoldoende
effect sorteren, maar geldt eigenlijk hetzelfde voor de "normale" werking van het aansprakelijkheidsrecht(28). Weliswaar biedt het civiele
aansprakelijkheidsrecht behalve een recht op een rectificatie en een recht
op smartengeld veelal ook de mogelijkheid tot het vorderen van afdracht
van de met de publicatie gemaakte winst(29), maar zelfs dan doet de
realiteit van alledag de vraag stellen of bijvoorbeeld de boulevardpers
wel voldoende onder de indruk is van het aansprakelijkheidsrecht. Achteraf werkt ze loyaal mee aan rectificaties en vergoeding, maar dan is
het kwaad natuurlijk al geschied. Om ervoor te zorgen dat ze vooraf
de juiste keuzes maakt, wordt wel gepleit voor invoering van "punitive
damages" in de gedachte dat verhoging van de financiele druk helpt.
In ieder geval wordt er de afgelopen jaren in de Nederlandse doctrine
inderdaad betrekkelijk positief over dit fenomeen geschreven(30): op
(25) Versterking van de cassatierechtspraak, Den Haag 2008.
(26) Zie uitgebreid J.B.M. VRANKEN, "Consequenties van een versterking van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad; ta1rijk, divers en soms vergaand", NJB 2009, p. 806 e.v.
(27) Zie echter I. GIESEN, "De normstellende ro1 van de Hoge Raad in het aansprake1ijkheidsrecht", AV&S 2008, p. 111 die toch we1 verbetering verwacht.
(28) Zie in een breder verband L.R. VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, Toegang tot het recht in
perszaken, diss. Ti1burg, Boom, Den Haag 2006 en meer in het bijzonder hoofdstuk 2 en 7.
(29) Zie bijvoorbee1d art. 6:104 BW.
(30) Zie H.O. KERKMEESTER, "Punitive damages ter compensatie van 1age veroorde1ingskans", NJB 1998, p. 1807-1813, E.M. VANDER HEUDEN, "Punitive damages en de calcu1erende
schadeveroorzaker", NJB 2001, p. 1749-1756 en S.D. LrNDENBERGH, Alles is betrekkelijk.
Over de relatie tussen normschending en sanctie in het aansprakelijkheidsrecht, oratie Rotterdam, Boom, Den Haag 2007, p. 24-25.
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sommige terreinen zou sprake zijn van een lage "pakkans" die de
calculerende schadeveroorzaker onvoldoende prikkels zou geven. Na
invoering van "punitive damages" zou de kans op een veroordeling
een zeer omvangrijke vergoeding te moeten betalen wellicht betere
prikkels geven(31 ).
16. Ook in Europees verband is de vraag gerezen of aanscherping
van het normale sanctiesarsenaal overweging verdient. Zo heeft de
Europese Commissie in het kader van het Groenboek over de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht onder meer
het zogenoemde "passing on"-verweer ter discussie gesteld en ook
laten doorschemeren ge'interesseerd te zijn in invoering van "punitive
damages"(32). Bij het doorvoeren van deze plannen zou in het belang
van privaatrechtelijke handhaving worden afgeweken van fundamentele noties van aansprakelijkheidsrecht(33). In het Witboek dat in het
voorjaar van 2008 is verschenen, durft de Commissie, mede in het
licht van reacties vanuit de lidstaten, dergelijke stappen echter toch
niet te zetten; vooralsnog zet zij vooral geld op (onder meer) collectief
schadeverhaal(34). Een punitief aansprakelijkheidsrecht is kennelijk
(nog) een brug te ver.

17. Ret is echter niet voor niets dat wordt nagedacht over een zekere
verhoging van de druk van het aansprakelijkheidsrecht(35). Een fenomeen als dat van de "punitive damages" komt in beeld juist in gevallen waarin andere prikkelmechanismen ontbreken en tegelijkertijd
kan worden betwijfeld ofhet aansprakelijkheidsrecht met zijn "normale

(31) Zie in deze zin 0. KERKMEESTER, "Punitive damages ter compensatie van lage veroordelingskans", NJB 1998, p. 1807-1813, E.M. VANDER HEIIDEN, "Punitive damages en de
calculerende schadeveroorzaker", NJB 2001, p. 1749-1756 en ook gematigd positief W.H.
VAN BooM, Efficacious Enforcement in Contract and Tort, oratie Rotterdam, Boom, Den
Haag 2006.
(32) Groenboek Schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels, 19 december 2005, COM(2005) 672.
(33) Zie in dit verband R. VAN DEN BERGH, "Schadevorderingen wegens schending van het
mededingingsrecht in het spanningsveld tussen compensatie en optimale afschrikking",
Markt & Mededinging 2006, p. 143 e.v. alsmede W.A.J. VAN LIEROP en E.H. PIJNACKER HoRDIJK, Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht, preadvies voor de Vereniging
voor Burgerlijk recht, Kluwer, Deventer 2007, p. 87 e.v.
(34) Zie onder meer CHR. F. KROES, "Bedolven onder een "lawine van schadeclaims"?",
Markt & Mededinging 2008, p. 104 e.v.
(35) Zie in dit verband ook B. WEYTS, "Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en
verzekeringsrecht. The winner takes it all", RW2005-2006, p. 1641-1652.
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remedies" wel voldoende druk geeft(36). Daarmee is nog niet gezegd
dat we snel tot invoering van de privaatrechtelijke boete zouden moeten overgaan. Een zekere reserve lijkt gerechtvaardigd gelet op de
"systeemvreemdheid" van "punitive damages"(37) en de daarmee
samenhangende problemen. Ik zou vanuit dat perspectief een voorkeur hebben voor het verbeteren van andere preventiemechanismen:
kennelijk "werken" strafrecht, tuchtrecht en/of publiekrecht niet, maar
valt daar niets te verbeteren? Ook binnen het aansprakelijkheidsrecht
zelf zijn soms verbeteringen mogelijk, zonder dat men hoeft te grijpen
naar systeemvreemde oplossingen. Daarbij kan worden gedacht aan
verhoging van de pakkans binnen het aansprakelijkheidsrecht door
aanscherping van de zorgvuldigheidsnorm of door verlichting van
de eisen te stellen aan het bewijs door de eiser terzake van door hem
gestelde schade of het verband tussen schade en de onrechtmatige
gedraging. Wanneer deze opties echter niet ideaal blijken te zijn, ben
ik best bereid een figuur als de privaatrechtelijke boete in te voeren.
Ik weet wel dat dit het Nederlandse regeringsbeleid met betrekking
tot het voorkomen van een claimcultuur doorkruist(38), maar tegen
een weloverwogen inzet van een dergelijk fenomeen precies in die
gevallen waarin sprake is van een handhavingstekort heb ik geen
bezwaar(39). Daar wordt echter ook duidelijk anders over gedacht.

XI.

Back to basics?

Zo heeft Jeroen Kortmann de hier aangeraakte ontwikkeling in
de richting van een instrumented aansprakelijkheidsrecht waarin het
niet alleen gaat om vergoeding van schade van concrete getroffenen
maar ook om (rechts)handhaving en gedragsbeYnvloeding recentelijk fundamenteel bestreden(40). Hij verzet zich tegen het opruk-

(36) Zie in dit verband ook de uitvoerige bijdrage in dit tijdschrift van C. CAUFFMAN, "Naar
een punitiefEuropees verbintenissenrecht?", TPR 2007, p. 799 e.v. die met verwerking van
recent rechtsvergelijkend materiaal tot een genuanceerd oordeel over punitive damages
komt.
(37) Zie in dit verband ook H. KoziOL en V. WILCOX (eds.), Punitive damages: Common Law
and Civil Law Perspectives, Springer, Wenen/New York 2009 met een vergelijkende slotbijdrage van KoziOL waarin een aantal interessante "Europese" bewegingen in de richting van
punitive damages worden geanalyseerd.
(38) Kamerstukken II 1998-1999,26 630, nr. 1, p. 8-10.
(39) Tegen een algemene inzet C.J.J.M. STOLKER, in Over de grenzen van het strafrecht en
het burgerlijk recht (A.M. HoL en C.J.J.M. STOLKER (red.)), Kluwer, Deventer 1995, p. 31
e.v., doch positiever zijn A.T. BoLT en J.A.W. LENSING, De privaatrechtelijke boete, preadvies
Vereniging voor Rechtsvergelijking, K1uwer, Deventer 1993, p. 77 e.v.
(40) Jeroen KoRTMANN, The Tort Law Industry, oratie UvA, Amsterdam 2009.
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kende instrumentalisme in het burgerlijk recht en verwij st diegenen
die maatschappelijke veranderingen wensen nadrukkelijk naar het
publiekrecht. Aanleiding voor zijn kritiek is een opkomende "tort
law industry" die hij koppelt aan het uit de grond schieten van "vehikels" als de Stichting Eegaverlies en de Stichting Woekerpolisclaim
in een tijd waarin er ook bij beleidsmakers de nodige aandacht is
voor handhaving via het burgerlijk recht. Het verbaast niet dat hij
in dit verband wijst op de aandacht bij de Europese Commissie voor
private handhaving van het mededingingsrecht en het nadenken over
invoering naar Amerikaans voorbeeld van punitive damages. Kartmann moet echter niets hebben van "private law bounty hunters".
Zijn rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek legt een aantal
krachtige argumenten bloot: niet aileen leert de ervaring dat "private
enforcers" moeilijk onder controle te houden zijn, private handhaving
is duur en ondermijnt het staatsmonopolie op vervolging en bestraffing. "Back to basics" is zijn devies: in het aansprakelijkheidsrecht
gaat het om schadevergoeding. Handhaving en bestraffing zijn het
domein van publiekrecht. Wanneer het in dat verband ontwikkelde
instrumentarium niet deugt, moet daar in worden gei'nvesteerd.
19. Daar zit op het eerste gezicht veel in: wanneer het publiekrecht
met een handhavingstekort zit, ligt het niet zonder meer voor de
hand de oplossing in (versterking van) het instrumentarium van het
privaatrecht te zoeken. Het probleem zou bij de oorsprong, in het
publiek recht dus, moeten worden aangepakt. Aan de andere kant
is dat makkelijker gezegd dan gedaan: het gaat hier niet aileen om
politieke vragen- willen we een steviger overheid, meer regulering?
-maar ook om vragen van capaciteit: overhe den en toezichthouders
kunnen niet overal tegelijk zijn en ailes aanpakken. Vooralsnog ben
ik daarom geneigd de huidige trend die in de richting gaat van meer
privaatrechtelijke handhaving en (beperkte) uitbreiding van het sanctiearsenaal het voordeel van de twijfel te geven.
20. Ik geloof ook niet dat het aansprakelijkheidsrecht werkelijk terug
te leiden is naar zijn klassieke compensatoire functie. Het gaat in
het aansprakelijkheidsrecht niet aileen om vergoeding: een eventuele vergoeding is een reactie op schending van een verplichting of
inbreuk op een recht en achter die verplichting of dat recht zit ook
een gedachte, een agenda. Aan de uitvoering daarvan draagt het
aansprakelijkheidsrecht hoe dan ook bij. Dat zo zijnde, zou ik niet
weten waarom dan niet zou mogen worden nagedacht over mogelijke
verbeteringen die op dit vlak zelfs binnen het aansprakelijkheidsrecht
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zouden kunnen worden gerealiseerd. Wanneer we de "nevenactiviteiten" van het aansprakelijkheidsrecht op het vlak van handhaving
en gedragsbe'invloeding serieus nemen, lijkt het niet onverstandig in
te zetten op het wegnemen van drempels, bijvoorbeeld in de kostensfeer, op het uitbouwen van het Burna Stemra-model en, zo nodig, op
gericht gebruik maken van de figuur der privaatrechtelijke boete.
21. Bij het opmaken van de balans dient uiteraard wel acht te worden
geslagen op de vraag of het aansprakelijkheidsrecht bij aanpassing
ook daadwerkelijk effectiever wordt, dient gekeken te worden naar
het kostenplaatje en ongewenste neveneffecten en zal acht moeten
worden geslagen op waarborgen die in het publieke veld zouden
bestaan en in het private veld wellicht kunnen worden omzeild. Dat
zijn belangrijke beperkende voorwaarden die in de weg staan van
explosieve groei van het aansprakelijkheidsrecht.
XII.

Temperen van de verwachtingen

22. Geld zetten op het aansprakelijkheidsrecht. Niet alleen slachtoffers doen dat. Ook beleidsmakers hebben het aansprakelijkheidsrecht
ontdekt en trachten het in te zetten als handhavingsinstrument en
gedragsbe'invloedingsmechanisme. Het doellijkt daarbij de middelen
te heiligen, zo nodig lijkt men bereid het sanctiearsenaal op te vijzelen eventueel zelfs met "punitieve" sancties. Is dat wijsheid?
23. Laten we beginnen met vast te stellen dat er tot op zekere hoogte
niets nieuws onder de zon is. Gebruikmaken van het aansprakelijkheidsrecht is nu eenmaal een van de manieren om te reageren op de
inbreuk op een privaatrechtelijk recht. Zo bekeken geeft het aansprakelijkheidsrecht indirect uitvoering aan de beleidsagenda van anderen, wetgever, politiek, overheid en heeft het dat ook altijd gedaan.
Het aansprakelijkheidsrecht heeft niet enkel een compensatoire
functie, nooit gehad zelfs. Waar het om gaat is dater zowel in politiek als in doctrine meer aandacht is voor de mogelijkheden die het
aansprakelijkheidsrecht biedt en daarmee voor de vraag of er vanuit
een oogpunt van handhaving en gedragsbe'invloeding meer uit het
aansprakelijkheidsrecht kan worden gehaald.
24. Vanuit instrumenteel oogpunt blijkt het aansprakelijkheidsrecht
in ieder geval niet optimaal ingericht. Dat heeft veel te maken met
de focus op de vraag of een concrete eiser recht heeft op schadeverTPR2009
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goeding. Bijvoorbeeld bij schending van een informatieverplichting
komt de norm dan door causaliteitsproblemen minder tot zijn recht.
Daar komt bij dat het systeem zich afhankelijk maakt van individuele
eisers die niet steeds daadwerkelijk een zaak maken van hun probleem, bijvoorbeeld vanwege de kosten. Op deze punten zijn soms
reele oplossingen mogelijk die ook geen ongewenste neveneffecten
hoeven op te roepen. Ook bij de vraag of het aansprakelijkheidsrecht
wel voldoende indruk maakt, wel voldoende druk geeft, is mogelijke
aanpassing van het aansprakelijkheidsrecht voorbij gekomen: in dat
verband kan gerichte inzet van de privaatrechtelijke boete worden
overwogen. Verder kan er vanuit "opvoedend" oogpunt wel wat
worden verbeterd op het vlak van de rechterlijke normstelling: het
gaat dan om de normen die onder de noemer van (invulling van) het
ongeschreven recht worden geformuleerd. Uiteindelijk kan een aldus
aangescherpt en aangekleed, leerzamer en hier en daar ook "straffer" aansprakelijkheidsrecht misschien goede diensten bewijzen, of
eigenlijk betere diensten bewijzen.
25. Want laten we vooral de verwachtingen temperen. Verbetering is
hier en daar mogelijk, maar vanuit handhavings- en gedragsbe1nvloedingsperspectiefblijft het eerst en vooral verstandig voorrang te geven
aan andere mechanismen, die nu eenmaal beter op gedragsbe1nvloeding zijn toegerust. Voor het aansprakelijkheidsrecht is op dit veld
geen hoofdrol, hooguit een bijrol weggelegd die slechts in geval van
een "handhavingstekort" tot meer kan uitgroeien. Hier kan ik op zich
best leven met aanvulling op het publiek recht door het privaatrecht.
In zoverre ben ik geneigd de huidige trend die in de richting gaat van
meer privaatrechtelijke handhaving en (beperkte) uitbreiding van het
sanctiearsenaal het voordeel van de twijfel te geven. Maar daarbij
moeten wel enkele voorvragen worden beantwoord: is het werkelijk
zo dat het aansprakelijkheidsrecht effectiever wordt, zijn er geen
ongewenste neveneffecten en is het wellicht zo dat waarborgen uit
het publieke veld in het private veld worden omzeild? Wanneer deze
"randvoorwaarden" serieus worden genomen, kan ongebreidelde
groei van het privaatrechtelijke sanctiearsenaal eenvoudig worden
voorkomen. Het zal zo'n vaart daarom niet lopen.
Ton HARTLIEF
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