
DE REDACTIE PRIVAAT 

SNEL ANTWOORD OP EEN BELANGRIJKE RECHTSVRAAG, 
BETER RECHT? 

I. Een staaltje van rechterlijke rechtsvorming 

1. Het begin ligt in Friesland en is nauwelijks opwindend te noemen: 
Schuitmaker, werknemer bij Bruinsma Tapijt BV in Joure, brengt 
een pakje weg voor zijn werkgever en rijdt daarbij zijn eigen auto 
'total loss' (schade is 3500 gulden). Zijn werkgever is bereid hem uit 
coulance 2000 gulden te betalen, maar wordt vervolgens voor het 
restant in rechte aangesproken. Nadat de kantonrechter te Heeren
veen Schuitmakers vordering heeft afgewezen, komt de Rechtbank 
Leeuwarden tot een ander oordeel: 

'Zoals eerder is overwogen, staat ten processe vast dat Schuit
maker de bewuste dag voor Bruinsma een pakje diende weg 
te brengen, hetgeen betekent dat Schuitmaker dat pakje in op
dracht van Bruinsma heeft weggebracht. Nu voorts vaststaat dat 
Bruinsma a an Schuitmaker een autokostenvergoeding van f 100 
per maand betaalde voor dit soort werkzaamheden, behoorden 
deze werkzaamheden, oak als deze door Schuitmaker in zijn auto 
worden verricht, mede tot de taak van Schuitmaker. En dit nu be
tekent dat Bruinsma, als werkgever, aansprakelijk moet worden 
gehouden voor de gevolgen van de fouten die Schuitmaker, als 
werknemer, in de vervulling van zijn taak beging; Bruinsma is 
derhalve jegens Schuitmaker aansprakelijk voor de schade, die 
Schuitmaker aan zijn auto heeft opgelopen tijdens en ten behoeve 
van de uitoefening van de door Bruinsma aan hem opgedragen 
taak.' 

Bruinsma Tapijt BV gaat vervolgens in cassatie en vindt A-G Hart
kamp aan zijn zijde. Naar het oordeel van Hartkamp gaat de beslissing 
van de rechtbank veel te ver, verdraagt zij zich slecht met art. 1638x 
BW, dat nu juist uitgaat van aansprakelijkheid van de werkgever bij 
een tekortschieten in de zorgplicht voor een veilige werkomgeving 
en, niet het minst belangrijk, zou het voor de Hoge Raad ook moeilijk 
zou zijn om halt te houden bij vergoeding van enkel zaakschade. De 
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Hoge Raad wijst op 16 oktober 1992 echter een arrest dat hem, en niet 
aileen hem, nog veel werk bezorgt en hoofdbrekens kost(l ): 

'De eerste twee onderdelen fa len. Weliswaar bestaat geen rechts
regel die meebrengt dat de werkgever aansprakelijk is voor 
schade aan de zaken van de werknemer, indien deze die zaken bij 
het verrichten van zijn taak gebruikt, in het bijzonder niet indien 
de schade door de schuld van de werknemer zelf is ontstaan, doch 
dit is in beginsel anders in een geval als zich hier blijkens de hier
voor ... weergegeven omstandigheden voordoet. Dit geval wordt 
hierdoor gekenmerkt dat het gebruik dat de werknemer krachtens 
zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst bij het verrichten 
van zijn taak van zijn eigen zaak maakt, naar de aard van die 
zaak, zoals zich in het bijzonder voordoet bij een auto, risico's 
van ernstige beschadiging van die zaak meebrengt, niet alleen 
door eventuele fouten van derden, maar oak in samenhang met 
-in de bewoordingen van HR 9 jan. 1987, NJ 1987, 948, r.o. 3.2, 
slotpassage - het ervaringsfeit dat de dagelijkse omgang met 
dergelijke zaken de gebruiker daarvan Iicht ertoe zal brengen niet 
steeds alle voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming 
van ongevallen geraden is. Voor de beoordeling van een dergelijk 
geval moet mede worden acht geslagen op het stelsel van het ar
beidsrecht, zoals dit sinds 1 jan. 1992 uitdrukking heeft gevonden 
in de art. 6:170 lid 3en 7A:1639da BW en dat, mede blijkens de 
hiervoor geciteerde passage uit voormeld arrest, oak voor die 
datum reeds meebracht dat, zo de werknemer ten tijde van het 
ongeval niet zijn eigen zaak gebruikte (hier: zijn auto), maar die 
van zijn werkgever of van een derde, zoals een huurverkoper, die 
zijn werkgever voor de door het ongeval veroorzaakte schade 
aanspreekt, de werkgever de door de schuld van de werknemer 
aan de zaak toegebrachte schade in beginsel zelf zal hebben te 
dragen en deze niet op de werknemer zal kunnen verhalen, be
houdens het in dit geding in de feitelijke instanties niet aan de 
or de gestelde geval dat sprake is van opzet of bewuste roekeloos
heid van die werknemer. ' 

Dit heeft gevolgen: 
'Met dit stelsel strookt en in verband daarmee vloeit naar de 
aard van de arbeidsovereenkomst uit de eisen van redelijkheid 
en billijkheid, bedoeld in art. 6:248 lid 1, voort dat de werkgever 
oak in geval de auto ten tijde van het ongeval aan de werknemer 

(1) HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 264 (PAS) (Bruinsma Tapijt BV!Schuitmaker). 
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zelf toebehoorde, in beginsel de daaraan ontstane schade he eft te 
dragen, behoudens het geval dat deze is ontstaan door opzet of 
bewuste roekeloosheid van de werknemer.' 

2. De redelijkheid en billijkheid als grondslag voor een recht op ver
goeding van de cascoschade aan de eigen auto van de werknemer. 
Het is vervolgens wachten op de al door Hartkamp aangekondigde 
vervolgvraag: hoe zou het oordeelluiden wanneer het niet zozeer om 
de zaakschade van de werknemer gaat, maar juist om letselschade? 
Een kleine tien jaar later mag de Hoge Raad oordelen over de vorde
ring van VanderHoeven die als bestuurder van een busje van zijn 
werkgever letsel heeft opgelopen bij een door hemzelf veroorzaakt 
verkeersongeluk. De op dat moment door hem vervoerde collega's 
ontvangen vergoeding van de WAM-verzekeraar van het busje, maar 
Van der Hoeven blijft als veroorzaker zelf met zijn schade zitten. De 
Rechtbank Zutphen schiet hem te hulp, trekt de lijn van het arrest 
Bruinsma Tapijt BV/Schuitmaker door en oordeelt dat Vander Hoe
ven op grond van redelijkheid en billijkheid vergoeding van zijn let
selschade toekomt. In cassatie wordt de stelling betrokken dat het 
onverenigbaar is met de op een tekortkoming in de zorgplicht geba
seerde aansprakelijkheid van art. 7A:1638x (oud) BW (en naar huidig 
recht art. 7:658 BW) om de werkgever ook zonder zo'n tekortkoming 
voor dergelijke ongevalsschade aansprakelijk te houden, louter op 
grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid of de verplichtin
gen voortvloeiend uit goed werkgeverschap(2): 

'De klacht faalt omdat een werkgever onder omstandigheden je
gens zijn werknemer aansprakelijk kan zijn voor diens schade, 
oak a! is aan de vereisten van art. 7A:1638x (oud) BW respectie
velijk art. 7:658 niet voldaan (HR 16 oktober 1992, nr. 14 721, NJ 
1993, 264 en HR 22 januari 1999, nr. 16 700, NJ 1999, 534).' 

Vervolgens blijft ook de beslissing van de rechtbank in stand waarbij 
in haar motivering onder meer relevant blijkt dat Van der Hoeven en 
zijn collega's dagelijks in het busje van de werkgever naar de feitelijke 
werkplek reden en vice versa, zij om beurten achter het stuur zaten en 
ieder bij het ongeval ernstig letsel op hadden gelopen, doch Vander 
Hoeven als enige zijn schade niet vergoed zou krijgen. 

3. De gangbare uitleg van dit arrest uit 2001 is dat de Hoge Raad een 
algemene op art. 6:248 lid 1 (redelijkheid en billijkheid) gebaseerde 

(2) HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253 (PAS) (Vonk/Van der Hoeven). 
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werkgeversaansprakelijkheid heeft aangenomen die meebrengt dat 
een werknemer die in het kader van zijn werk als bestuurder van een 
motorrijtuig letsel oploopt bij een, aldan niet eenzijdig, verkeerson
geval aanspraak kan maken op vergoeding. Kort en goed houdt dit in 
dat de werkgever aansprakelijk is zonder tekortschieten aan zijn kant, 
zelfs in gevallen waarin de werknemer zelf schuld draagt aan het 
ongeval (behoudens dan het geval van opzet of bewuste roekeloos
heid). Vervolgens rijst onder meer de vraag naar de reikwijdte van 
deze opmerkelijke aansprakelijkheid: vallen ongevallen tijdens woon/ 
werkverkeer er bijvoorbeeld ook onder? In uitgangspunt niet, is het 
antwoord van de Hoge Raad in 2002(3). Ook andere gevallen worden 
aan hem voorgelegd: hoe bijvoorbeeld te denken over het verkeerson
geval dat een KLM-piloot in Ivoorkust overkomt tijdens de wachttijd 
tussen twee internationale vluchten? De Hoge Raad hecht zijn zegel 
aan een beslissing van het Amsterdan1se Hof dat aansprakelijkheid 
van de KLM baseert op schending van de eisen van goed werkgever
schap(4). De beslissing zorgt voor onrust bij werkgevers en vooral 
onduidelijkheid over hoe ver, in aanvulling op hun op art. 7:658 BW 
(art 1638x (oud)) gebaseerde zorgplicht voor een veilige werkomge
ving, de verplichtingen van werkgevers jegens getroffen werknemers 
gaan. 

4. En dan tovert de Hoge Raad op 1 februari 2008 een konijn uit de 
hoge hoed. In twee arresten van die datum introduceert hij namelijk 
een verzekeringsplicht voor de werkgever(5): 

'De aan het gemotoriseerd verkeer verbonden, door velen met 
grate regelmaat gelopen, risico 's van ongevallen hebben metter
tijd geleid tot een goede verzekerbaarheid van deze risico 's tegen 
betaalbare premies. In het Iicht hiervan moet worden geoordeeld 
dat de werkgever uit hoofde van zijn verplichting zich als een 
goed werkgever te gedragen, gehouden is zorg te dragen voor een 
behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden 
ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig 
betrokken raken bij een verkeersongeval. ' 

Wat deze verplichting precies inhoudt, blijft nog wat vaag. Meer dan 
enkele contouren schetst de Hoge Raad niet: 

(3) HR 9 augustus 2002, NJ 2004, 235 m.nt. G.J.J. HEERMA VAN Voss (De 
Bont/Oudenallen). 
(4) HR 18 maart 2005, NJ2009, 328 (KLM/De Kuijer). 
(5) HR 1 februari 2008, NJ 2009, 330 en 331 (Maasman/Akzo en Kooiker/Taxicentrale 
Nijverdal). 
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'De omvang van deze verplichting zal van geval tot geval nader 
vastgesteld moeten worden met inachtneming van alle omstan
digheden, waarbij in het bijzonder betekenis toekomt aan de in de 
betrokken tijd bestaande verzekeringsmogelijkheden - waarbij 
mede van be lang is of verzekering kan worden verkregen tegen 
een premie waarvan betaling in redelijkheid van de werkgever 
kan worden gevergd- en de heersende maatschappelijke opvat
tingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel naar aard als 
naar omvang) een behoorlijke verzekering dekking dient te verle
nen. De verzekering behoeft in elk geval geen dekking te verlenen 
voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van de werknemer. ' 

5. Dat het hier opzienbarende rechtspraak betreft, behoeft nauwe
lijks uitwerking. In de eerste plaats springt de vergaande rechterlijke 
activiteit in het oog: het betreft een opmerkelijk staaltje van rechts
vorming door de rechter. Inhoudelijk valt op dat de Hoge Raad, als 
ware hij wetgever, een verzekeringsplicht invoert die hij bovendien 
baseert op het ongeschreven recht, waarbij hij anders dan in het arrest 
uit 1992 niet langer redelijkheid en billijkheid maar inmiddels goed 
werkgeverschap als bron aanduidt. Relevant is zeker ook nog dat 
de in dit verband aangenomen aansprakelijkheid is beperkt tot het 
bedrag dat de behoorlijke verzekering, zo deze door de werkgever 
was afgesloten, zou hebben uitgekeerd. 

6. En nog is de Hoge Raad niet klaar. Wat te verwachten viel, gebeurt 
ook: uiteindelijk wordt hem de vraag voorgelegd of ook een ongemo
toriseerd slachtoffer (fietser ofvoetganger) van een arbeidsgerelateerd 
verkeersongeluk aanspraak kan maken op een uitkering op basis van 
een door de werkgever af te sluiten behoorlijke verzekering. Mevrouw 
Van der Graaf die als verzorgingshulp hulpbehoevende particulie
ren bezoekt, komt in de winter van 2003 ten val terwijl zij van het 
ene werkadres naar het andere fietst en breekt haar been. Ook zij is 
dus slachtoffer van een eenzijdig ongeval. De Hoge Raad antwoordt 
genuanceerd op de vraag of de door hem uitgezette koers met betrek
king tot de gemotoriseerde werknemers kan worden 'doorgetrokken' 
naar ongemotoriseerde werknemers(6): 

'Bij de beantwoording van die vraag moet vooropgesteld worden 
dat geen rechtvaardiging bestaat om ten aanzien van de positie van 
werknemers die in de uitoefening van hun werkzaamheden zich in 

(6) HR 12 december 2008, NJ2009, 332 (Maatzorg/Van der Graaf). 
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het verkeer begeven en als gevolg van een meerzijdig of eenzijdig 
verkeersongeval schade lijden, onderscheid te maken tussen hen 
die een motorvoertuig en hen die een ander (niet-gemotoriseerd) 
voertuig, zoals een fiets, besturen. Evenmin gerechtvaardigd is 
het maken van onderscheid tussen deze groepen van werknemers 
en werknemers die in de uitoefening van hun werkzaamheden als 
voetganger aan het verkeer deelnemen en daarbij schade lijden 
als gevolg van een ongeval waarbij een voertuig is betrokken. In 
a/ die gevallen gaat het immers om risico's die zijn verbonden aan 
de deelneming aan het verkeer op de weg, waarvan van algemene 
bekendheid is dat zij voor met name fietsers en voetgangers een 
bijzondere kwetsbaarheid meebrengt ten opzichte van aan het 
verkeer deelnemende (andere) voertuigen.' 

En daarom: 
'moet de ... aangeduide vraag bevestigend worden beantwoord 
ten aanzien van de gevallen waarin gezegd moet worden dat deze 
verkeersdeelnemers als gevolg van hun kwetsbaarheid in het ver
keer een bijzonder risico /open. Voor fietsers en voetgangers geldt 
als zodanig het risico van letsel- of zaakschade als gevolg van een 
ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken, en voor 
fietsers geldt tevens het risico van letsel- of zaakschade als gevolg 
van een eenzijdig ongeval dat plaatsvindt tijdens het vervoer per 
fiets. Deze risico 's zijn inmiddels, naar kan worden aangenomen, 
eveneens goed verzekerbaar tegen betaalbare premies.' 

7. Hier lijkt de Hoge Raad te zeggen dat ongemotoriseerde slacht
offers van een arbeidsgerelateerd verkeersongeval op een zelfde 
bescherming kunnen rekenen als hun gemotoriseerde collega's tenzij 
zij als voetganger slachtoffer worden van een eenzijdig ongeval. Dat 
zou dan betekenen dat de tot de verbeelding sprekende struikelende 
postbode buiten de prijzen zou vallen. Zou de Hoge Raad dat wer
kelijk bedoelen? Opnieuw blijkt dat elke beslissing, zelfs die beoogt 
helderheid te verschaffen, nieuwe vragen uitlokt. Sinds kort kennen 
we het antwoord. Mevrouw Wijenberg, postbezorgster werkzaam bij 
TNT Post, komt in de winter van 2005 tijdens het bezorgen van post 
ten val en breekt haar enkel. De kantonrechter te Utrecht beslist dat 
zij wel degelijk aanspraak zou kunnen maken op een uitkering op 
basis van een behoorlijke verzekering, doch de Hoge Raad steekt 
daar op 11 november 2011 een stokje voor(7): de rechtspraak met 

(7) HR 11 november 2011, RvdW20ll, 1392 (TNT Post/Wijenberg). 
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betrekking tot de verzekeringsplicht geldt niet voor gevallen waarin 
een werknemer zich in de uitoefening van zijn werkzaamheden als 
voetganger op de openbare weg bevindt en daarbij als gevolg van een 
eenzijdig ongeval schade lijdt. 

8. De Hoge Raad komt tot dat oordeel na een uitvoerige motivering. 
Eerst gebruikt hij een wetssystematisch argument: 

'De . . . bedoelde rechtspraak he eft betrekking op (kort gezegd) 
verkeersongevallen die een werknemer in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden overkomen, zodat daarop het aansprakelijk
heidsregime van art. 7:658 van toepassing is. Deze rechtspraak 
houdt een uitzondering in op de regel dat, wanneer de werkgever 
niet is tekortgeschoten in de uit art. 7:658 voortvloeiende zorg
plicht, er geen plaats is voor een op de billijkheid of op goed 
werkgeverschap in het algemeen rustende verplichting om een 
schadevergoeding of tegemoetkoming te beta! en, omdat daardoor 
in strijd met de strekking van art. 7:658 op de werkgever een aan
sprakelijkheid zou worden gelegd zonder dat sprake is van een 
tekortkoming ter zake van zijn zorgplicht ter voorkoming van het 
ongeval (vgl. HR 17 november 1989, LJN AB9375, NJ 1990/572).' 

Dat uitgangspunt vraagt om een goede reden voor een uitzondering: 
'Deze uitzondering wordt blijkens de hier bedoelde rechtspraak 
gerechtvaardigd door een samenstel van factoren dat als volgt 
kan worden weergegeven. Enerzijds zijn aan deelneming aan 
het wegverkeer bijzondere gevaren verbonden, maar anderzijds 
brengt de omstandigheid dat de werkgever slechts beperkte mo
gelijkheden en een navenant beperkte zorgplicht heeft om maat
regelen te treffen en aanwijzingen te geven teneinde die gevaren 
te verminderen ... , mee dat de werknemer veelal geen baat he eft 
bij de bescherming die art. 7:658 hem biedt. De in het wegverkeer 
door vel en met grate regelmaat gel open risico 's van ongevallen 
hebben mettertijd geleid tot een goede verzekerbaarheid van deze 
risico's tegen betaalbare premies. In het Iicht daarvan brengen 
de eisen van goed werkgeverschap als bedoeld in art. 7:611 mee 
dat de werkgever, naast zijn (beperkte) zorgplicht ter voorko
ming van ongevallen in het verkeer, gehouden is zorg te dragen 
voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werk
zaamheden ertoe kunnen leiden dat zij betrokken raken bij een 
verkeersongeval.' 

Deze uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplich
ting geldt, zo overweegt de Hoge Raad onder verwijzing naar het 
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hiervoor al genoemde arrest Maatzorg/Van der Graaf, voor een drie
tal categorieen werknemers: 
a. bestuurders van motorrijtuigen; 
b. voetgangers en fietsers die het slachtoffer worden van een ongeval 

waarbij een of meer voertuigen betrokken zijn; 
c. fietsers die slachtoffer worden van een eenzijdig ongeval. 
En daar blijft het bij. Deze verzekeringsverplichting: 

' ... dient bij de huidige stand van de wetgeving ook tot die geval
len beperkt te blijven, omdat het hier gaat om een uitzondering op 
de in art. 7:658 neergelegde regel dat de werkgever slechts voor 
arbeidsongevallen aansprakelijk is indien hij is tekortgeschoten 
in zijn zorgplicht ter voorkoming van ongevallen, welke uitzon
dering niet tot een te ver gaande aantasting van die regel mag 
leiden.' 

De grenzen van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad zijn in 
beeld gekomen: 

'Op zichzelf bestaan goede argument en om werknemers een ver
dergaande, algemene bescherming tegen het risico van ongeval
len in verband met hun werkzaamheden te bieden dan art. 7:658 
thans biedt, maar het ligt op de weg van de wetgever om een rege
ling daarvoor te maken; een dergelijke algemene regeling gaat de 
rechtsvormende taak van de rechter te buiten. Ook is denkbaar 
dat werkgevers en werknemers voor de hen betreffende onder
neming of voor de hen betreffende bedrijfstakken, a! dan niet in 
het kader van af te sluiten CAO's, specifieke voorzieningen ter 
zake van arbeidsongevallen treffen. Bij de huidige stand van de 
wetgeving dient echter, mede met het oog op de vereiste rechts
zekerheid en de hanteerbaarheid van het recht, de in de recht
spraak aanvaarde en uit goed werkgeverschap voortvloeiende 
verzekeringsverplichting van de werkgever beperkt te blijven tot 
de bepaalde, afgebakende categorie van gevallen zoals hiervoor 
omschreven.' 

9. Ook uit een tweede arrest van dezelfde datum blijkt dat de Hoge 
Raad inderdaad niet verder wenst te gaan op bet pad van de behoor
lijke verzekeringsplicht(8). Hij gooit deze deur dus nu dicht. Daarmee 
is eigenlijk een einde gekomen aan een opmerkelijke en bij vlagen 
spectaculair te noemen rechtsontwikkeling. Uiteindelijk hebben we 
het hier over een 'systeem' van werkgeversaansprakelijkheid dat 

(8) HR 11 november 2011, RvdW 2011, 1391 (De Rooyse Wissel). 
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door de Hoge Raad is opgetuigd en afgebouwd. Het avontuur begon 
voor de Hoge Raad in 1992 en voerde via piekmomenten in 2001 
en 2008 naar de eindstreep in 2011. Een slordige 20 jaar heeft hij 
er over gedaan om een leerstuk tot ontwikkeling te brengen en te 
laten uitkristalliseren. De prij s die de rechtspraktijk daarvoor he eft 
betaald, is hoog: langdurige onzekerheid over de rechten van werkne
mers en de verplichtingen van werkgevers, moeilijke inpasbaarheid 
van de diverse arresten in het wettelijk systeem, onduidelijkheid over 
de reikwij dte van sommige arresten en uiteindelijk op pun ten ook 
inconsistente rechtspraak. 

II. Dit kan sneller en beter 

10. Het is gemakkelijk te zeggen dat dit sneller en beter kan. Dat lijkt 
ook de Hoge Raad zelf te vinden. De afgelopen jaren is hij nadruk
kelijk bezig met versterking van zijn positie onder leiding van de 
Commissie Hamn1erstein die voorstellen heeft gedaan om te bewerk
stelligen dat de Hoge Raad zich op zijn kerntaken kan concentreren 
en in dat verband ook sneller toekomt, in het be ken de 'Hammerstein'
jargon, aan 'zaken die ertoe doen'(9). Deze zaken bereiken hem soms 
niet, althans niet tijdig. In dit verband wordt nu in ieder geval op twee 
paarden gewed: behalve dat er wordt gestreefd naar intensivering van 
de mogelijkheid om cassatie in het belang der wet in te stellen(lO), 
wordt er gewerkt aan de mogelijkheid voor lagere rechters om pre
judiciele vragen te stellen aan de Hoge Raad(ll). Een wetsvoorstel 
dat dat laatste mogelijk maakt, is inmiddels met algemene stemmen 
aangenomen in Tweede Kamer en ligt nu bij de Senaat. Feitenrech
ters krijgen dus de mogelijkheid om prejudiciele vragen te stellen aan 
Hoge Raad(l2), waarbij de gedachte is dat aldus: 

' ... vermeden kan worden dat rechtsvragen waarvan aannemelijk 
is dat er een maatschappelijke behoefte bestaat aan een richting
gevende uitspraak van de Hoge Raad, de cassatierechter niet 
of niet tijdig kan beantwoorden. Het voorkomt dat rechters en 

(9) Versterking van de cassatierechtspraak, Den Haag 2008. 
(10) Zie in dit verband mijn 'Een hiaat in het zaakaanbod: geld zetten op cassatie in het 
belang der wet in civiele zaken?', in De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige 
cassatierechtspraak (A.M. Hol e.a. red.), BJu, Den Haag 2011, p. 191 e.v. 
(11) Zie in dit verband onder meer I. GIESEN, 'Prejudiciele vragen aan de Hoge Raad: on
bedoelde neveneffecten op de positie en taak van de Hoge Raad, in De Hoge Raad in 2025. 
Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (A.M. Hol e.a. red.) BJu, Den Haag 
2011, p. 51 e.v. 
(12) Kamerstukken II 2010-2011, 32 612, nr. 3, p. 4. 
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partijen in verwante zaken te lang in onzekerheid blijven ver
keren over een oak voor de beslissing in hun zaak belangrijke 
rechtsvraag. ' 

Daartoe wordt een nieuwe titel aan het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering toegevoegd waarvan de eerste bepaling (geciteerd 
voor zover nu relevant) als volgt luidt: 

Artikel 392 
1. De rechter kan in de procedure op verzoek van een partij of 

ambtshalve de Hoge Raad een rechtsvraag voorleggen ter be
antwoording bij wege van prejudiciele beslissing, indien een 
antwoord op deze vraag nodig is om op de eis of het verzoek 
te beslissen en rechtstreeks van belang is: 
... b. voor de beslechting of beeindiging van talrijke andere 
uit soortgelijke feiten voortvloeiende geschillen, waarin de
zelfde vraag zich voordoet. . .. 

2. Alvorens de vraag te stellen, stelt de rechter partijen in de ge
legenheid zich uit te Iaten over het voornemen om een vraag 
te stellen, alsmede over de inhoud van de te stellen vraag. 

3. De beslissing waarbij de vraag wordt gesteld, vermeldt voorts 
het onderwerp van geschil, de door de rechter vastgestelde 
feiten en de door partijen ingenomen standpunten. Tevens be
vat de beslissing een uiteenzetting dat met de beantwoording 
van de vraag wordt voldaan aan onderdeel a of b van het 
eerste lid. Tegen de beslissing ter zake van de inhoud van de 
vraag, staat geen voorziening open. . ... 

(lid 4-6) 
In de memorie van toelichting worden onder meer de volgende ge
schikte 'prejudicieel' te stellen vragen genoemd(13): 

'... of een verkoper van een waning aan een particuliere koper 
(artikel 7:2 BW) anders dan deze laatste gebonden is aan een 
mondelinge overeenkomst(14) ... en de al weer enige jaren gele
den beantwoorde vraag of en onder welke omstandigheden een 
beroep van de werkgever van een as bests lachtoffer op de abso
lute verjaringstermijn van artikel 3:310 BW naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.' 

(13) Kamerstukken II 2010-2011, 32 612, nr. 3, p. 5. 
(14) Inmiddels overigens in het leader van cassatie in het belang der wet ontkennend be
antwoord voor zover het om een particuliere verkoper gaat. Zie HR 9 december 2011, LJN: 
BU7412. 
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Het is niet moeilijk te bedenken wat het doel is (15): 

'Een spoedige beantwoording kan ook in deze gevallen het instel
len of het voortzetten van mogelijk vele individuele procedures 
overbodig maken, het voorkomt dat rechters in identieke zaken 
tegenstrijdige uitspraken wijzen en bevordert aldus de rechtseen
heid en draagt ook in deze zaken bij aan een meer optimale ver
vulling van de rechtsvormende taak van de civiele kamer in zaken 
waar de maatschappelijke behoefte aan een antwoord groot is.' 

Het bestaande instrumentarium is niet toereikend. Het gaat hier wel
iswaar om vragen die naar huidig recht ook in het kader van sprong
cassatie aan de orde kunnen komen, doch dan gelden beperkingen 
die in het kader van een prejudiciele vraag geen obstakel vormen. Zo 
is sprongcassatie niet eerder mogelijk dan nadat de rechter in eerste 
aanleg vonnis heeft gewezen en is bovendien overeenstemming tus
sen partijen vereist; zij komen sprongcassatie overeen. Deze beper
kingen gelden bij de prejudiciele vragen niet: het is de feitenrechter 
die de prejudiciele vraag stelt en dit kan reeds voordat een vonnis is 
gewezen. 

11. De boodschap is helder: de feitenrechter zou een belangrijke 
maatschappelijk relevante rechtsvraag die ook in vele andere zaken 
aan de orde kan zijn als zodanig moeten herkennen en vervolgens 
doorsturen naar de Hoge Raad opdat deze snel, genoemd wordt een 
periode van ca. 6-12 maanden(16), kan antwoorden en richting kan 
geven aan de afhandeling van andere zaken waarin dezelfde rechts
vraag aan de orde is of zou kunnen zijn. 

We zien het wei voor ons 

12. Het plan stuit op een zeker enthousiasme. Ieder van ons heeft wel 
een verlanglijstje met rechtsvragen waarop hij graag het antwoord 
geformuleerd zag. Ik noem, afgezien van de hiervoor al genoemde 
gevallen, bij wege van voorbeeld: 

de vraag wat de betekenis is van het tamelijk recente Philip 
Morri§/Bolink-arrest(17) waarin de vraag aan de orde is of na 
overlijden van een der ouders de achtergebleven ouder met het 
oog op de verzorging en opvoeding van de kinderen minder 

(15) Kamerstukken II 2010-2011, 32 612, nr. 3, p. 5. 
(16) Kamerstukken II 2010-2011, 32 612, nr. 6, p. 4. 
(17) HR 10 april2009, NJ2009, 386 m.nt. JBMV. 
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mag gaan werken op kosten van de aansprakelijke persoon. 
Anders gezegd: biedt genoemd arrest nu een op art. 6:108 BW 
te baseren grondslag voor vergoeding van de volledige inko
mensschade van de achtergebleven ouder of niet? De rechts
praktijk worstelt op dit moment met deze vraag. 
de vraag wat de reikwijdte is van het veel besproken Hang
mat-arrest waarin de Hoge Raad besliste dat de vrouw die ge
troffen werd door een pilaar die afbrak toen zij in haar tuin in 
een hangmat lag met succes haar echtgenoot kan aanspreken 
in diens hoedanigheid van bezitter van de gebrekkige opstal 
(art. 6:174 BW)(18). Kortom: medebezitters van een gebrek
kige opstal kunnen elkaar in die hoedanigheid aanspreken. 
Het arrest roept de vraag op of de Hoge Raad dezelfde lijn zal 
volgen bij andere aansprakelijkheden voor zaken als art. 6:173 
(gebrekkige roerende zaken) en 6:179 ( dieren) BW. Geldt nu 
bijvoorbeeld ook dat echtgenoten elkaar kunnen aanspreken in 
hun hoedanigheid van medebezitter van een huisdier (de 'ge
mene' hond bijt een van de 'baasjes')? 

13. Die laatste vraag duikt ook op in de toelichtende stukken net 
als bijvoorbeeld de vraag naar het aanvangsmoment van de 5-jaars
termijn van art. 3:310 BW in regreszaken(19). Verder worden in de 
stukken ook belangrijke rechtsvragen uit het verleden genoemd die 
eigenlijk ook bij wege van prejudiciele vraag hadden kunnen wor
den beantwoord. Het zal niet verbazen dat daarbij de roemruchte 
aandelenlease-affaire nadrukkelijk wordt genoemd(20) nu deze niet 
aileen tot zeer veel zaken heeft geleid, maar inderdaad ook tot uit
eenlopende beantwoording van een aantal steeds weer terugkerende 
vragen zoals bijvoorbeeld de vraag of toestemming van de andere 
echtgenoot noodzakelijk was(21). Ook het DES-arrest komt ter sprake 
als voorbeeld van een zaak die de Hoge Raad niet (tijdig) bereikt, 
terwijl maatschappelijke behoefte bestaat aan een richtinggevende 
uitspraak. In die zaak besliste de Hoge Raad dat de DES-dochters 
die lijden aan een ernstige vorn1 van kanker die terug te voeren is op 
gebruik van DES (een middel ter voorkoming van vroeggeboorten 
en miskratnen) door hun moeders tijdens de zwangerschap op basis 
van het leerstuk van de alternatieve causaliteit (art. 6:99 BW) elke 

(18) HR 8 oktober 2010, NJ2011, 465 m.nt. T. HARTLIEF. 

(19) Kamerstukken II 2010-2011, 32 612, nr. 6, p. 6. 
(20) Kamerstukken II 2010-2011, 32 612, nr. 6, p. 6. 
(21) HR 28 maart 2008, NJ2009, 578 m.nt. JH (Dexia/Van Tuijl). 
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DES-producent konden aanspreken hoewel zij niet konden bewijzen 
dat hun moeder destijds DES had betrokken van deze producent(22). 
De Hoge Raad nam zijn spectaculaire beslissing in 1992, terwijl de 
kernvraag eigenlijk al in 1986 was gerezen. De gedachte is duidelijk: 
een prejudiciele door de rechter in eerste aanleg te stellen vraag had 
destijds jaren eerder een antwoord op deze kernvraag opgeleverd. 

IV. Tegengas 

Het lijkt dus een goed idee dat aan het bestaande instrumenta
rium de mogelijkheid wordt toegevoegd om de Hoge Raad 'prejudi
cieel' een rechtsvraag voor te leggen. Maar zal het allemaal werken? 
Enkele twijfels verdienen vermelding(23): 

zal de feitenrechter de 'belangrijke' vraag we! als zodanig 
herkennen? 

Het is een reele vraag. Niet steeds zal van meet af aan duidelijk 
zijn tot welke (vervolg)vragen een dossier aanleiding geeft. Zou de 
kantonrechter te Heerenveen in 1989 toen hij mocht beslissen op de 
vordering van Schuitmaker tegen zijn werkgever Bruinsma Tapijt 
BV werkelijk hebben beseft dat hij 'gaud in handen' had: een dossier 
met een rechtsvraag die de gemoederen uiteindelijk tot in 2011 zou 
bezighouden? 

en, ervan uitgaande dat hij daarin we! slaagt, gaat de feiten
rechter de vraag vervolgens oak echt uit handen geven? 

Dit betreft een in de doctrine al aangegeven bezwaar van de moge
lijkheid prejudiciele vragen te stellen: zouden feitenrechters wanneer 
zij, hetgeen geen dagelijkse kost is, eenmaal met een interessante en 
belangrijke rechtsvraag worden geconfronteerd deze werkelijk zelf 
onbeantwoord laten en doorsturen aan de Hoge Raad? Zouden zij 
werkelijk de verleiding om zelf een eerste paging tot beantwoording 
te doen, kunnen weerstaan? 

en is de Hoge Raad, ervan uitgaande dat de rechtsvraag in
derdaad naar hem is doorgestuurd, vervolgens in staat om tot 
een zinvolle beantwoording te komen? 

In dit verband is natuurlijk van belang dat de vraag aan de orde komt 
buiten de context van een normale procedure. Kan de Hoge Raad het 

(22) HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 535 m.nt. CJHB. 
(23) Zie ook I. GIESEN, 'Prejudiciele vragen aan de Hoge Raad: onbedoelde neveneffecten 
op de positie en taak van de Hoge Raad, in De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toe
komstige cassatierechtspraak (A.M. HoL e.a. red.) BJu, Den Haag 2011, p. 59 e.v. 
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wei stellen zonder de feiten bijvoorbeeld? Mist hij niet ook het debat 
tussen partijen en de eerste rechterlijke stappen in het proces om zijn 
gedachten te scherpen? Heeft hij in een prejudiciele vraag-procedure 
voldoende zicht op de actuele maatschappelijke context? 

15. Uiteraard heeft de regering wel over vragen als deze nagedacht. 
Ik roep de voorgestelde tekst van artikel 392 leden 2 en 3 BRv nog 
even in herinnering, omdat daaruit blijkt dat de Hoge Raad niet in 
een vacuum zal werken: 

1. 
2. Alvorens de vraag te stellen, stelt de rechter partijen in de ge

legenheid zich uit te Iaten over het voornemen om een vraag 
te stellen, alsmede over de inhoud van de te stellen vraag. 

3. De beslissing waarbij de vraag wordt gesteld, vermeldt voorts 
het onderwerp van geschil, de door de rechter vastgestelde 
feiten en de door partijen ingenomen standpunten. Tevens be
vat de beslissing een uiteenzetting dat met de beantwoording 
van de vraag wordt voldaan aan onderdeel a of b van het 
eerste lid. Tegen de beslissing ter zake van de inhoud van de 
vraag, staat geen voorziening open . ... 

(lid 4- 6) 
Uiteraard kan de Hoge Raad ook in dit kader bouwen op een conclu
sie van het parket (art. 393 lid 6 BRv). :baar komt bij dat in het nieuwe 
art. 393 BRv inbreng van anderen mogelijk wordt gemaakt: 

Artikel 393 
1. Tenzij de Hoge Raad, gehoord de procureur-generaal bij de 

Hoge Raad, aanstonds beslist overeenkomstig het achtste 
lid, stelt hij partijen in de gelegenheid om binnen een door 
de Hoge Raad te bepalen termijn schriftelijk opmerkingen te 
maken. 

2. De Hoge Raad kan bepalen dat oak anderen binnen een daar
toe te bepalen termijn in de gelegenheid worden gesteld om 
schriftelijk opmerkingen te maken. De aankondiging hiervan 
geschiedt op een door de Hoge Raad te bepalen wijze. 

(lid 3 -11) 

16. De wetgever heeft dus zijn maatregelen getroffen. Dit neemt 
niet weg dat de concrete feiten erg belangrijk (kunnen) zijn, wellicht 
zelfs bepalend voor de beantwoording van de rechtsvraag. Neem 
de al genoemde Hangmat-zaak waarin de jonge vrouw in kwestie 
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een dwarslaesie opliep en volstrekt rolstoelafhankelijk raakte. In de 
commentaren op het arrest klinkt duidelijk door dat men betwijfelt 
of de Hoge Raad dezelfde beslissing zou hebben gegeven wanneer 
de getroffene 'slechts' door een enkelbreuk zou zijn getroffen. Het 
maakt dan dus nogal uit in welke zaak de abstracte rechtsvraag in de 
vorm van een prejudiciele vraag aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. 
Aan de hand van dezelfde Hangmat-zaak kan ook het belang van het 
debat tussen partijen en de eerste rechterlijke stappen in het proces 
worden ge1llustreerd. Cruciaal voor het draagvlak voor de uiteinde
lijke beslissing van de Hoge Raad - medebezitters van een gebrek
kige opstal kunnen elkaar in hoedanigheid aanspreken (art. 6:174 
BW) - lijkt het door de rechtbank gebruikte spreidingsargument 
waarbij het geval dat een willekeurige derde wordt getroffen, wordt 
vergeleken met het geval dat een medebezitter slachtoffer wordt. Stel 
dat een dakpan van een huis, dat meerdere eigenaren heeft, glijdt en 
bij iemand op zijn hoofd terechtkomt. Een aldus benadeelde derde 
kan iedere bezitter die tegenover hem hoofdelijk aansprakelijk is voor 
het geheel aanspreken (art. 6:180 lid 1 BW). In hun onderlinge ver
houding zijn de medebezitters in het algemeen draagplichtig voor het 
gedeelte dat overeenkomt met ieders aandeel in de opstal. Het effect 
hiervan is dat de schade (de last van het gebrek) wordt gedragen door 
de bezitters gezamenlijk. Zou nu een van de medebezitters de dakpan 
op zijn hoofd hebben gekregen en dus slachtoffer zijn en zou het oor
deel dan lui den dat hij geen aanspraak zou hebben jegens ( een) andere 
medebezitter(s) ex art. 6:174 BW dan zou hij de schade (de last van 
het gebrek) volledig zelf dragen en de ander(en) in geheel niet. Vanuit 
maatschappelijk oogpunt zou het dan, zoals de Hoge Raad overweegt 
(r.o. 4.3.5), redelijker zijn de schade over alle bezitters te verdelen dan 
haar volledig te laten voor rekening van de benadeelde. Uiteraard is 
denkbaar dat een argument als dit in een 'abstracte' procedure aan 
de orde komt en tot een zelfde uitkomst leidt. Tegelijkertijd is het niet 
uitgesloten dat het nu juist zijn lading he eft gekregen in een concrete 
zaak waarin alle betrokkenen, partijen en feitenrechter(s), op het 
scherpst van de snede hebben moeten debatteren naar aanleiding van 
een specifieke casus. 

17. Ook het zicht op de actuele maatschappelijke context is natuur
lijk van belang. In het wetsvoorstel is, zoals hiervoor is aangegeven, 
geborgd dat anderen dan partijen in de gelegenheid kunnen worden 
gesteld inbreng te hebben. In dit verband kan bijvoorbeeld aan een rol 
voor verzekeraars worden gedacht. Zo is voorstelbaar dat (het verbond 
van) verzekeraars bijvoorbeeld om informatie zou worden gevraagd 
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in een prejudiciele vraag naar aanleiding van een zaak waarin de 
reikwijdte van de art. 7:611-rechtspraak aan de orde is. Zo zou hen 
in een zaak waarin de vraag is of werkgevers tot vergoeding van 
letselschade van een werknemer na een arbeidsgerelateerd verkeers
ongeval gehouden zijn, gevraagd kunnen worden welke de verzeke
ringsmogelijkheden voor werkgevers zijn en welke problemen van 
verzekerbaarheid bijvoorbeeld bestaan. En zo is het ook goed voor te 
stellen dat in het kader van de behandeling van een prejudiciele vraag 
gesteld naar aanleiding van de Hangmat-casus aan verzekeraars zou 
worden gevraagd wat voor hen de consequenties van de een of de 
andere beslissing zouden zijn. 

18. Of het helemaal gaat werken zoals n1en zich voorstelt, vraag ik 
mij wei af. Zo geeft de rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking 
tot art. 7:611 BW de indruk dat de Hoge Raad weliswaar inspiratie 
vond in een door hem geconstateerde verzekerbaarheid(24), maar daar 
tegelijkertijd meer van leek te n1aken dan de werkelijkheid aan kon, 
juist om de verzekeringsmarkt een nieuwe impuls te geven: 'als het er 
wellicht nog niet is, zorg jeer maar voor dat het er komt'. Bovendien 
is de vraag wat een 'prejudicieel' antwoord van verzekeraars oplevert. 
De kans dat zij 'vooraf', dus voordat de Hoge Raad een belangrijke 
rechtsvraag beslist, 'moord en brand schreeuwen' of 'de noodklok 
luiden' is betrekkelijk groot. Vooraf hebben verzekeraars de neiging 
bezorgd en afwerend te reageren op uitbreiding van de aansprakelij 
kheids(last). Achteraf, 'postjudicieel', blijkt het dan vaak mee te val
len. Ik noem opnieuw bij wege van voorbeeld de Hangmat-zaak die 
de betrokken verzekeraar ook aanleiding gaf tot de nodige bezorgd
heid, maar die achteraf niet heeft geleid tot ingrijpen van verzeke
raars. Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen, zoals de Hoge Raad 
in dat arrest in r.o. 4.3.5 ook heeft geexpliciteerd, twee dingen doen: 
dekking uitsluiten, zodat de door de Hoge Raad beoogde bescherming 
van getroffen medebezitters uiteindelijk een lege huls blijkt, of dekking 
(blijven) verlenen en - zo nodig - de premies verhogen. Als we de 
geluiden uit het veld tot nu toe mogen geloven, hebben verzekeraars tot 
op heden niets gedaan, zelfs premieverhoging is uitgebleven. Het geeft 
op zijn minst aanleiding vooraf gegeven informatie van verzekeraars 
niet zonder meer doorslaggevend te achten voor de beantwoording van 
een bepaalde rechtsvraag. 

(24) HR 1 februari 2008, NJ 2009, 330 en 331 resp. r.o. 4.3 en 3.4.1 (Maasman/Akzo en 
Kooiker/Taxicentrale Nijverdal) en HR 12 december 2008, NJ 2009, 332 r.o. 3.6.5 (Maat
zorg/Van der Graaf). 
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T 
V. Snel antwoord, beter recht? 

De zojuist gemaakte tegenwerpingen zijn weliswaar serieus te 
netnen, doch zij doen de balans niet in het nadeel van het 'wetsvoor
stel prejudiciele vragen aan de Hoge Raad' doorslaan. Het wetsvoor
stel is niet voor niets met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer en zal heus de eindstreep halen. Vragen staat dan 
inderdaad vrij. 

20. Of de Hoge Raad veel te doen zal krijgen, weet ik niet. Voor
alsnog verwacht de regering ca. 12-15 prejudiciele vragen per jaar. 
Afgewacht zal moeten worden of feitenrechters inderdaad het poten
tiele belang van bepaalde vragen aanvoelen en vervolgens ook bereid 
zijn deze door te sturen naar de Kazernestraat in Den Haag. Evenzeer 
moet worden afgewacht of de feitenrechter meteen al vervolgvragen 
ziet aankomen en deze ook direct voorlegt aan de Raad. Strikt gena
men moet beantwoording ervan dan overigens wel ook van belang 
zijn voor het concrete geschil waarover de feitenrechter moet beslis
sen(25), maar niet uitgesloten is dat de Hoge Raad daar soepel mee 
omgaat, om daadwerkelijk zo snel mogelijk richting te geven aan de 
afwikkeling van andere vergelijkbare zaken. In theorie zou de kan
tonrechter in Heerenveen die in 1989 met het dossier Schuitmaker/ 
Bruinsma Tapijt BV werd geconfronteerd de reeks van vragen, die 
in de ruim 20 jaar daarna aan de Hoge Raad zijn voorgelegd, hebben 
kunnen 'voorzien' en aan de Raad kunnen hebben voorgelegd. En 
niet geheel uit te sluiten valt dat de Hoge Raad daarmee aan de slag 
zou zijn gegaan en bijvoorbeeld ook verzekeraars om informatie zou 
hebben gevraagd. Veel groter is de kans dat de Hoge Raad, onder 
de indruk van 'de omvang' van het dossier, dan de boot zou hebben 
afgehouden en misschien zelfs munitie zou hebben aangedragen voor 
afwijzing van de vordering van Schuitmaker tot vergoeding van de 
schade aan zijn eigen auto. 

21. Uiteindelijk brengt mij dit bij mijn punt. Ik geloof best in het 
wetsvoorstel, zie daar de charme en voordelen van, maar denk tege
lijkertijd dat het ook onvermoede en misschien ook wel ongewenste 
consequenties zou kunnen hebben. Ik doel dan niet op het daadwer
kelijk doorhakken van een knoop die in vele zaken tegelijk aan de 
orde is. Ik refereer nog maar weer aan de aandelenlease-affaire en 
de in dat verband veelvuldig gerezen vraag of toe stemming van de 

(25) Kamerstukken II 2010-2011, 32 612, nr. 3, p. 13 onder 4. 

TPR2011 1351 



andere echtgenoot noodzakelijk was en daarmee of het ontbreken 
ervan aangegane contracten aantastbaar maakte. In zo'n setting zou 
een snel antwoord van de Hoge Raad naar aanleiding van een pre
judiciele vraag uitkomst bieden en de afwikkeling van vele gelijk
aardige zaken kunnen bespoedigen. Het gaat echter niet altijd om 
een snelle vraag waarvan beantwoording meteen ook geheel valt te 
overzien. Soms is tijd nodig om de problematiek voldoende tot haar 
recht te laten komen. Soms hebben zowel vraag als antwoord tijd 
nodig om te rijpen. Ik bedoel daarmee dat juist door uiteenlopende 
rechtspraak en de commentaren en kritiek daarop en juist door de bat 
in de doctrine scherp wordt wat de verschillende relevante vragen 
zijn, wat de mogelijke antwoorden en welke de daaraan verbonden 
voor- en nadelen. 

22. Soms hebben we tijd, debat en uiteenlopende rechtspraak nodig 
om 'vatbaar', ontvankelijk, te worden gemaakt voor een koers die 
bij allereerste blik minder voor de hand liggend en daarom ook min
der gewenst lijkt. Ik betwijfel bijvoorbeeld of de Hoge Raad in 1986 
na een prejudiciele vraag in de DES-zaak toepassing van art. 6:99 
BW (alternatieve causaliteit) zou hebben mogelijk gemaakt. Mijn 
inschatting zou zijn dat onder meer het (deb at over het) preadvies 
van Nieuwenhuis voor de Vereniging voor Burgerlijk recht(26) maar 
ook de conclusie van A-G Hartkamp v66r het DES-arrest in 1992 
de Hoge Raad inspiratie hebben geboden bij het maken van zijn 
uiteindelijke keuze. Twijfel heb ik bijvoorbeeld ook bij de wrongful 
birth-problematiek. De Hoge Raad erkende in 1997 in het wrongful 
birth-arrest(27) in een uitvoerig gemotiveerde beslissing het recht op 
vergoeding van de opvoedkosten voor ouders die hun gezin onbedoeld 
uitgebreid zagen (me de) als gevolg van een me disc he fout. Dit arrest 
kwam na uiteenlopende lagere rechtspraak en bij verdeeldheid in de 
doctrine. Zou de Hoge Raad werkelijk zonder die 'voedingsbodem' 
tot een zelfde resultaat zijn gekomen wanneer hem veel eerder dan 
pas in 1997 in prejudiciele vorm de vraag zou zijn voorgelegd of naar 
Nederlands recht de wrongful birth-vordering zou moeten worden 
erkend? En twijfel heb ik ook bij het in de toelichtende stukken(28) 
genoemde voorbeeld van de vraag of de beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen een beroep op verja-

(26) J.H. NrEUWENHUis, 'Alternatieve causaliteit en aansprakelijkheid naar marktaandeel', 
in Produktenaansprakelijkheid, preadvies Vereniging voor Burgerlijk recht, Vermande, 
Lelystad 1987, p. 7 e.v. 
(27) HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145 m.nt. CJHB. 
(28) Kamerstukken II 2010, 2011, 32 612, nr. 3, p. 5 en nr. 6, p. 9 en 10. 
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ring wanneer het gaat om slachtoffers van een beroepsziekte (zoals 
aan asbestblootstelling gerelateerde mesothelioom) die pas na verloop 
van 30 jaar ziek worden. We weten dat de Hoge Raad deze vraag op 
28 april 2000 bevestigend beantwoord heeft(29), maar de voorteke
nen, nota bene ontleend aan zijn eigen verjaringsrechtspraak, waren 
op dat moment niet gunstig(30). Tamelijk gangbaar is toch de idee 
dat de Hoge Raad mede onder invloed van toenemend zicht op de 
omvang van de mesothelioom-problematiek, van groeiende kritiek op 
eerdere verj aringsrechtspraak en van de aanzwellende roep om een 
tegemoetkoming door de Hoge Raad zijn koers heeft bijgesteld. Ik 
maak mij sterk dat de Hoge Raad, wanneer hem bijvoorbeeld in 1995 
in prejudiciele verpakking de vraag zou zijn voorgelegd of de dero
gerende werking van de redelijkheid en billijkheid een stokje voor 
verjaring zou kunnen steken, een hard antwoord zou hebben gegeven 
dat mesothelioomslachtoffers geen soelaas zou hebben geboden. Ik 
geloof daarom niet altijd in een snel antwoord op abstracte rechts
vragen. Ik vraag aandacht voor het belang van rechtsontwikkeling 
die soms alleen stapje voor stapje kan plaatsvinden. Dat moeten we 
ons goed realiseren: een vlot gestelde prejudiciele vraag zal wellicht 
tot een snel antwoord leiden, maar niet steeds tot het gewenste recht. 
Bent u bereid die prijs te betalen? 

Ton HARTLIEF 

(29) HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 en 431 m.nt. ARB (Van Hese/De Schelde en 
Rouwhof/Eternit). 
(30) Met recht wijst annotator Bloembergen daar onder verwijzing naar HR 3 november 
1995, NJ 1998, 380 m.nt. CJHB (B./Diaconessenziekenhuis) op. 
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