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Schadevergoeding wegens het veroorzaken van
eens anders dood

Preadvies van Prof. Mr.

J.

Drion

De gevallen waarin iemand door een onrechtmatige gedraging eens anders
dood veroorzaakt leveren voor de juristen een merkwaardige moeilijkheid op.
Merkwaardig niet zozeer omdat er verschil van mening mogelijk is over de
vraag hoe deze gevallen bij de wet gerege~d moeten worden, maar omdat de
vraag of het gewenst is deze bijzondere gevallen van onrechtmatige daad
afzonderlijk te regelen verschillend beantwoord wordt. Dit blijkt al dadelijk
als men de geschiedenis van de wettelijke bepalingen over de onrechtmatige
daad in Nederland bestudeert; het blijkt ook bij vergelijking van buitenlandse rechtsstelsels.
Het Wetboek Na poleon ingericht voor het Koninkrijk Holland van 1809
(art. 1318) en het Ontwerp B. W. 1820 (art. 3022) bevatten een bijzondere
regeling van ons onderwerp, het wetboek 1830 voor het Koninkrijk der
Nederlanden (waaronder begrepen België) echter niet, het Nederlands B. W.
van 1838 weer wel (art. 1406), maar het Wetsontwerp van 1913 waarbij een
nieuwe regeling van de onrechtmatige daad werd voorgesteld, liet art. 1406
vervallen. Even afwisselend op dit punt is de lectuur van de buitenlandse
wetboeken. Het Pruisisch Wetboek van 1794 gaf een uitvoerige regeling van
de civiele rechtsgevolgen van het opzettelijk of culpoos doden (I, 6, par.
98-110); de Franse Code van 1804 liet echter iedere regeling hiervan na,
in tegenstelling met het Oostenrijks B. W. van 1811 (art. 1327), het Duitse
B. W. van 1900 ( § 844 v.) en het Zwitserse Wetboek van 1911 (artt. 45 en
47); het Italiaanse B. W. van 1942 liet de zaak weer ongeregeld, evenals het
Egyptische van 1948; maar in het Griekse B. W. vail1946 vindt men weer
enkele artikelen speciaal over deze materie (artt. 928, 930, 932 en 933).
Reeds anderhalve eeuw heerst in België het stelsel, dat de vraag aan wie
degene die een ander opzettelijk of culpoos doodt schadevergoeding moet
betalen en hoeveel, beantwoord moet worden aan de hand van de artikelen
over de onrechtmatige daad in het algemeen. Afgezien van een onderbreking
van 1811-1838, in welke periode de Franse Code hier te lande gold, hebben
er in Nederland daarentegen reeds vele eeuwen lang voor de "doodslag"
bijzondere regels gegolden met betrekking tot degenen die te dier zake
schadevergoeding kunnen vorderen en tot de schade waarvoor in dat geval
vergoeding kan worden geëist. De ervaring in de beide landen opgedaan met
de genoemde stelsels kan mitsdien van groot nut zijn bij de beantwoording
van de vraag of een aparte wettelijke regeling van de "doodslag" gewenst is
en, zo ja, wat die regeling zal moeten inhouden.
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Over de verschillen die tussen het Belgische en het Nederlandse recht
bestaan met betrekking tot de onrechtmatige daad in het algemeen kan ik
hier zwijgen, omdat die reeds door mijn mede-preadviseur werden behandeld.
Betreffen die verschillen niet zozeer de wettelijke regeling de artt.
1401-1405-Neaerlands B. W. corresponderen vrijwel letterlijk met de
artt. 1382-1386 van het Belgische Wetboek - als wel de toepassing van die
regeling in de rechtspraktijk, op het terrein van de "doodslag" bevat het
Nederlandse wetboek het volgende artikel dat in het Belgische geheel
ontbreekt:
Art. 1406: In geval van moedwilligen of onvoorzigtigen doodslag, hebben
de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de nedergeslagene,
die door zijnen arbeid plegen te worden onderhouden, eene regtsvordering
tot schadevergoeding, te waarderen naar gelang van den wederzijdsehen
stand en de fortuin der personen, en naar de omstandigheden.
Deze tekst laat vele belangrijke vragen open, die echter grotendeels
beantwoord zijn door de Hoge Raad:
_ 1: Kunnen ook anderen dan de echtgenoot, kinderen of ouders van de
overledene vergoeding vragen van de schade die zij door de dood van de
nedergeslagene lij den?
2: Kunnen de in art. 1406 genoemde personen vergoeding vragen van alle
door de dood geleden materiële schade (en wellicht immateriële schade), die
zij krachtens art. 1401 B. W. vergoed zouden krijgen bij een "normale"
onrechtmatige daad of beperkt art. 1406 bij "doodslag" de vergoeding tot
bepaalde schadeposten?
3: Brengen de woorden "die door zijnen arbeid plegen te worden onderhouden" mede, dat echtgenoot, kinderen of ouders geen schadevergoeding
kunnen vorderen, voorzover zij na het overlijden voldoende eigen inkomsten
enjof vermogen hebben om volgens hun stand te leven?
4: Betekenen de woorden: "die door zijnen arbeid plegen te worden
onderhouden", dat echtgenoot, kinderen en ouders alleen dan schadevergoeding kunnen vorderen, indien de overledene reeds vóór zijn dood in
hun onderhoud voorzag, en wel door zijn arbeid?
5: Moet dt schadevergoeding alleen bepaald worden naar de toestand
op het moment van het overlijden, of dient ook rekening te worden gehouden
met verwachtingen omtrent de toekomst? Niet alleen, fictief, met betrekking
tot de nedergeslagene (wat zou er met hem gebeurd zijn als hij niet gedood
was?), maar ook, reëel, met betrekking tot de eisende nagelaten betrekking
(mogelijkheid van hertrouwen door weduwe, van beërving, van toekomstige
inkomsten uit arbeid etc.).
6: Welke invloed moet worden toegekend aan de stand en de fortuin van
de eisende nagelaten betrekking en van de aangesproken persoon?
?: Beïnvloedt eigen schuld van de nedergeslagene of een door deze met de
gedaagde gesloten overeenkomst waarbij de aansprakelijkheid van de
gedaagde werd uitgesloten, het vorderingsrecht van de nagelaten_ betrekkingen?
8: In welke vorm dient de schade hier vergoed te worden, door een geldsom
ineens of door een periodieke uitkering? Hoe in het eerste geval de geldsom
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te begroten, hoe in het tweede geval de periode te bepalen gedurende welke
de uitkering gedaan moet worden?

Ad 1.
Deze vraag beantwoordde de Hoge Raad ontkennend: "dat in geval van
moedwillige en onvoorzichtige doodslag door den dader aan de door die
onrechtmatige daad benadeelde slechts schadevergoeding verschuldigd is,
voor zover zij behoren tot de in art. 1406 B. W. aangewezen personen."
(H. R. 27 febr. 1925, W. 11393). Zeer duidelijk ook een arrest van zestien
jaren later: "dat het Nederlands recht, in afwijking van de Code Civil, een
op oud-Hollandse traditie steunende, afzonderlijke regeling van de schadevergoeding bevat, indien de onrechtmatige daad bestaat in moedwillige of
onvoorzichtige doodslag, en wel in dier voege, dat slechts aan bepaalde,
in art. 1406 genoemde categorieën van personen recht op schadevergoeding
wordt toegekend." (H. R. 27 juni 1941, N. J. 1942. 188). Dit arrest betrof
het geval van een aanvaring, waarbij de kok van het niet-schuldige schip
dodelijk verwond werd. De reder van dit schip deed uitkeringen aan de
weduwe en zoon van de overledene, waartoe hij krachtens de Zeeongevallenwet verplièht was en vorderde deze als schadevergoeding terug van de reder
van het schuldige schip 1 • De Hoge Raad ontzegde deze vordering tot schadevergoeding, omdat de eiser niet behoorde tot de categoriëen van personen
aan wie art. 1406 B. W. een vordering tot schadevergoeding ter zake van
"doodslag" toekent.
In het aangehaalde· arrest van 1925 merkt de Hoge Raad nog op dat de
wetgever van 1838, hoewel in beginsel het stelsel uit het oud-HoHands recht
overnemende, in dat stelsel een belangrijke beperking opnam, door niet aan
allen die door de arbeid van de nedergeslagene plachten te worden onderhouden, een vordering toe te kennen, maar slechts aan de echtgenoot,
kinderen en ouders.

Ad 2.
Naar de Hoge Raad, met een beroep op de geschiedenis van art. 1406,
heeft beslist, kunnen de echtgenoot, kinderen of ouders van de nedergeslagene niet vergoeding vorderen van alle schade, die zij ten gevolge van
diens dood lijden. Zo overwoog de Hoge Raad bij het arrest van 19 nov. 1943,
N. J. 1944. 21: "dat art. 1406 B. W. voor het geval van moedwillige of onvoorzichtige doodslag een bijzondere regeling geeft betreffende ... de schade,
die voor vergoeding in aanmerking komt; dat de schade, waarvan vergoeding
gevorderd mag worden geen andere is dan die, welke de nagelaten betrekkingen, die door de arbeid van de overledene plachten te worden onderhouden, lijden doordat zij door diens dood hun verzorger verliezen; dat deze
schade daarin is gelegen, dat de betrokken personen verstoken worden van
het onderhoud, dat voor hen in de toekomst nog te verwachten ware geweest
indien hun verzorger ware blijven leven."
1 De Zeeongevallenwet bevat niet een bepaling, zoals bijv. de Ongevallenwet,
krachtens welke de dader aansprakelijk is jegens degene, die krachtens die wet
\litkeringen moest doen: men zie de Conclusie van A.-G. RoMBACH bij het arrest.
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Enige jaren later overwoog de Hoge Raad, dat uit de in art. 1406 B. W.
gestelde voorwaarde, dat de nagelaten betrekkingen door de arbeid van de
nedergeslagene werden onderhouden, "de opzet volgt dat alleen een tekort
in de voor hun levensonderhoud nodige middelen door de dader moet worden
goedgemaakt", welk tekort niet bestaat als ook zonder de arbeid van de
nedergeslagene de nagelaten betrekking volgens zijn stand in het onderhoud
van zich en zijn gezin kon voorzien. (H. R. 11 jan. 1946, N. J. 1946. 90).
Andere schadeposten, hoezeer ook een re.chtstreeks en voorzienbaar gevolg
van de dood, komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking. Enkele
voorbeelden hiervan:
a. de echtgenoot, kinderen of ouders, die de begrafenis van de overledene
bekostigden, kunnen niet vergoeding van die kosten vorderen van de dader~
hoewel in het oud-Hollandse recht dit wel mogelijk werd geacht; zoals de
Hoge Raad overwoog: dat de wetgever, hoewel hij de oud-vaderlandse
regeling in beginsel overnam, "iedere vergoedingsplicht ter· zake van begrafenis- of andere door het overlijden veroorzaakte kosten heeft laten vervallen". (H. R. 27 febr. 1925, W. 11393.)
b. Indien de nalatenschap van de nedergeslagene, die aan zijn echtgenoot,
kinderen of ouders toevalt, door zijn voortijdig overlijden veel kleiner is dan
zij later zou zijn geweest bij een normaal overlijden, kunnen de nagelaten
betrekkingen deswege geen schadevergoeding vorderen~ (H. R. 1925, idem.)
c. Indien de echtgenoot, kinderen of ouders schade lijden omdat de nedergeslagene het hun vóór zijn dood door zijn arbeidskracht of inkomen mogelijk
maakte royaler te leven dan strikt genomen noodzakelijk was voor eenleven
overeenkomstig hun stand, kunnen zij van die schade geen vergoeding
vorderen. Het enkele feit dat de nagelaten betrekkingen door de dood van
de nedergeslagene niet meer op dezelfde voet kunnen leven, is derhalve niet
voldoende om-hun een vordering tot schadevergoeding tegen de "doodslager"
te geven. (H.R. 6 dec. 1907, W. 8630; 23 jan. 1936, N. J. 1936. 614; 11 jan.
1946, N. J. 1946. 90.)
d. Aangezien de nagelaten betrekkingen vaak niet vergoeding van de
ten gevolge van de dood geleden vermogensschade kunnen vorderen (zie de
voorbeelden a-c), hebben zij a fortiori niet het recht om vergoeding te
vragen van de immateriële schade, die zij leden en lijden ten gevolge van de
dood. (o.a. Hof Leeuwarden 14 april 1954, N. J. 1955. 95) 1 .

Ad 3.
Deze vraag hangt direct samen met de sub 2 genoemde. Stel dat vóór de
dood van de nedergeslagene diens echtgenoot, kinderen of ouders zonder zijn
arbeidskracht of inkomen daaruit niet overeenkomstig hun stand konden
leven, zodat zij volgens het sub 2 besproken criterium van de Hoge Raad
in beginsel schadevergoeding kunnen vorderen van de dader. Brengt hierin
nu verandering het feit, dat zij na de dood over voldoende inkomen of
vermogen beschikken om zelfstandig volgens hun stand te kunnen leven,
1 Zie ook de procedure, eindigende met H. R. 21 mei 1954, N. J. 1954. 460,
waarbij oorspronkelijk de ouders ook vergoeding van smartegeld vroegen wegens
het doden van hun zoon, maar van dat onderdeel hunner vordering wijsel~ik in de
loop van het geding afstand hebben gedaan.
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hetzij omdat zij ten gevolge van de dood een kapitaal ontvingen (nalatenschap van de nedergeslagene, uitkering krachtens een levensverzekering),
hetzij omdat zij buiten causaal verband met het overlijden een vermeerdering
van inkomsten of vermogèn genieten?
De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend en wel voor beide
categorieën van gevallen. In 1925 overwoog het college dat uit tekst en
geschiedenis van art. 1406 moet worden afgeleid, dat de in het artikel
genoemde personen "slechts dan aanspraak kunnen maken op zodanig levensonderhoud, wanneer zij daaraan behoefte hebben, wat ook hieruit blijkt
dat het uit te keren bedrag afhankelijk wordt gesteld niet van wat van den
verslagene werd genoten, maar van de wederzijdse stand en de fortuin der
personen en de omstandigheden." (H.R. 27 febr. 1925, W. 11393.) En in 1946
stelde het college dat het in art. 1406 bedoelde geval de te vergoeden schade
"geen andere is dan die welke bepaalde personen lijden door het verlies van
het levensonderhoud, dat zij van den verslagene ontvingen, in zover zij dit na
diens dood nog behoeven." (H.R. 11 jan. 1946, N. J. 1946. 90.) Dit geldt zowel
indien de nagelaten betrekkingen ten gevolge van het overlijden van de
nedergeslagene een inkomsten- of vermogensvermeerdering krijgen (H. R.
17 febr. 1939, N. J. 1939, 1010: verzekeringsuitkering), als indien deze los
van het overlijden van de nedergeslagene daarna in betere doen geraken
(H. R. 3 febr. 1956, N. J. 1956. 158: erfenis van een derde verkregen).
Kunnen dus de nagelaten betrekkingen na de dood van hun vroegere verzorger volgens hun stand in hun onderhoud voorzien ook zonder enige bijdrage van de dader, dan hebben zij niets te vorderen 1 •

Ad 4.
Deze vraag werd door de Hoge Raad bevestigend beantwoord: "dat
volgens art. 1406 B. W. in geval van moedwillige of onvoorzichtige doodslag
de overblijvende echtgenoot, de kinderen en de ouders van de overledene
recht hebben op vergoeding voor derving van levensonderhoud, doch dit
recht op schadevergoeding hun slechts is toegekend voor geval voldaan is
aan de voorwaarde, dat zij reeds tijdens diens leven door de arbeid van de
overledene plachten te worden onderhouden." (H.R. 21 mei 1954, N. J. 1954.
460). Aan deze voorwaarde is slechts voldaan, "indien en voor zover de
nagelaten betrekking de geldelijke steun van de verslagene behoefde om
overeenkomstig zijn stand te kunnen leven." (H. R. 23 jan. 1936, N. J.
1936. 614.) Een vordering uit art. 1406 is derhalve uitgesloten: Ten eerste als
de eisende nagelaten betrekking geen bijdrage in zijn onderhoud van de
overledene placht te ontvangen, ook al was de overledene daartoe volgens
de wet verplicht. Ten tweede, indien de steun die de eiser placht te ontvangen
uit het vermogen van de overledene kwam en niet uit zijn arbeidskracht.
Ten derde, indien de eiser wel een bijdrage ontving uit de arbeidskracht van
de overledene, maar hij ook zonder deze bijdrage in staat was om overeenkomstig zijn stand voor zich en de zijnen te zorgen.
1 Men zie bij voorbeeld Hof Leeuwarden 14 april 1954, N. J. 1955. 95; Hof
's-Hertogenbosch 3 juni 1952, N. J. 1953. 411; Hof Leeuwarden 26 okt. 1949
N. J. 1950. 366.
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Intussen is de formulering "geldeliJ'ke steun" in het arrest van 1936 minder
gelukkig, aangezien aan de bedoelde voorwaarde zeker ook voldaan is, indien
de verslagene door feitelijke medewerking of anderszins het inkomen van
het gezin hielp verhogen. Dit volgt reeds uit het geval van het arrest van
1936; uitdrukkelijk besliste de Hoge Raad aldus in het arrest van 1954: "dat
zowel naar de tekst als naar de strekking van het artikel aan deze voor
waarde is voldaan, indien de arbeidskracht van de overledene bijdroeg tot de
voorziening in de behoefte van zijn familie en het artikel nóch het vereiste
stelt, dat de overledene een uitkering in geld verstrekte, nóch dat hij er zich
van bewust was, dat hij door te handelen gelijk hij deed tot het onderhoud
van zijn familie bijdroeg".

Ad 5.
In beginsel moet volgens de Hoge Raad bij de beslissing of de nagelaten
betrekkingen schadevergoeding kunnen vorderen en hoeveel die schadevergoeding bedraagt ook rekening worden gehouden met te verwachten
wijzigingen der omstandigheden in de toekomst. In 1943 overwoog het
college "dat het voor de beoordeling of er schade is geleden die te vergoeden
valt en voor de vaststelling van het bedrag der schadevergoeding aankomt
op de waarschijnlijke bijdrage aan levensonderhoud, die door hen van hun
verzorger nog zou zijn genoten, indien deze niet ware gedood; dat deze
afhangt niet alleen van de omstandigheden zoals deze bij het overlijden van
de verzorger waren, maar ook van de omstandigheden zoals deze, indien hij
ware blijven leven, naar een redelijke verwachting, in de naaste of verre
toekomst, waarschijnlijk zouden zijn gewijzigd." (H. R. 19 nov. 1943,
N. J. 1944. 21.)
Met dit arrest hechtte de Hoge Raad zijn zegen aan de opvatting van het
Hof, dat aan de beslissing niet alleen ten grondslag moet worden gelegd het
salaris dat de nedergeslagene bij zijn dood verdiende, maar ook het hogere
salaris dat hij, naar aannemelijk was, in de toekomst zou hebben verdiend.
Omgekeerd zal de rechter ook rekening moeten houden met waarschijnlijke
wijzigingen in het vermogen en inkomen van de eisende nagelaten betrekking.
Intussen dient men hierbij te letten op het ad 2 sub c opgemerkte: het feit
dat de nagelaten betrekkingen van een latere vermeerdering van inkomsten
van de nedergeslagene zouden hebben geprofiteerd als hij niet gedood ware,
is niet voldoende om deswege de dader jegens hen hiervoor aansprakelijk
te doen zijn. Immers als zij door die inkomensvermeerdering meer zouden
hebben gekregen dan wat nodig was om hen in staat te stellen overeenkomstig hun stand te leven, heeft de dader met de waarschijnlijke vermeerdering van inkomsten niet te maken. De dader heeft toch nooit meer te
betalen dan een aanvulling van het eventuele tekort in het inkomen, dat de
eiser in staat moet stellen om volgens zijn stand in het onderhoud van zich
en zijn gezin te voorzien. (H.R. 11 jan. 1946, N. J. 1946. 90.)
Het lijkt mij intussen niet te ontkennen, dat er een zekere tegenstrijdigheid
bestaat tussen het aldus rekening houden met toekomstige wijzigingen in de
financiële positie van nedergeslagene en nagelaten betrekkingen en het stellen
van de sub 4 genoemde voorwaarde, vooral in de formulering die de Hoge
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Raad daarvan gaf in het geciteerde arrest van 23 jan. 1936, N. J. 1936. 614.
In dat arrest immers stelde het college, dat de eisende vader "alleen dán met
goed gevolg een op art. 1406 B. W. gegronde vordering kan instellen indien
en voor zover hij door de verslagene (de zoon) placht te worden onderhouden
en dus indien en voor zover hij de geldelijke steun van zijn zoon behoefde om
overeenkomstig zijn stand te kunnen leven." Dit "voor zover" kan, dunkt
mij, niets anders betekenen dan dat men van de dader nooit een hogere uitkering kan eisen dan de inkomstenvermeerdering welke men gedurende het
leven van de nedergeslagene uit diens arbeidskracht placht te verkrijgen.
De wetsgeschiedenis zou een argument op kunnen leveren voor deze stelling 1 •
Ad 6.

Uit het voorgaande blijkt, dat de stand en de fortuin van de eisende
nagelaten betrekking van groot belang is bij een actie uit art. 1406 B. W.
Immers als diens "fortuin" na het overlijden van de verzorger zodanig is dat
de nagelaten betrekking ook zonder bijdrage van de dader volgens zijn stand
kan leven, kan de dader niet worden aangesproken (zie boven ad 3). Ook bij
aansprakelijkheid van de dader speelt de stand en fortuin van de nagelaten
betrekking een rol, immers het bedrag van de schadevergoeding wordt in de
eerste plaats bepaald door hetgeen de eiser nodig heeft om overeenkomstig
zijn stand te kunnen leven, voor zover het tijdens het leven van de nedergeslagene uit diens arbeidskracht ontvangene voor dit doel noodzakelijk was
(zie boven ad 5).
Welke invloed komt echter toe aan de stand en fortuin van de dader?
Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden met betrekking tot "fortuin" :
nadat de rechter op de bovenomschreven wijze bepaald heeft welk bedrag
aan de eisende nagelaten betrekking toekomt, kan hij op grond van de
financiële positie (vermogen, inkomen en verplichtingen) van de gedaagde
de toe te wijzen schadevergoeding matigen. Zoals de Hoge Raad het uitdrukte: de financiële positie van de gedaagde "zou alleen van invloed zijn
indien deze aanleiding zou geven tot matiging van de overigens op goede
gronden gevorderde schadevergoeding." (H. R. 20 febr. 1936, N. J. 1936.
420.) 2 Wat daarnaast de invloed van de "stand" van de gedaagde is, is echter
niet duidelijk. De enkele maal dat de rechter stelde daarmee rekening te
houden betrof het in werkelijkheid de financiële positie van de gedaagde 3 .
Enige moeilijkheden met betrekking tot deze matiging' wegens de
geringe fortuin van de gedaagde moeten hier nog besproken worden. Vooreerst
het geval dat de financiële positie van de gedaagde inderdaad zodanig is dat
voor matiging alle reden zou bestaan. Wat nu indien blijkt dat de gedaagde
(tot een bepaald maximum bedrag) tegen wettelijke aansprakelijkheid ver1 Zie VooRDUIN V, 90 en 91: de Regering merkte op dat als de nagelaten betrekking niet wordt onderhouden door de nedergeslagene, hij door diens dood geen
schade lijdt; en de Regering schrapte de vergoeding van winstderving uit het
artikel, naar aanleiding van de opmerking in de Kamer dat rekening houden met
waarschijnlijke toekomstige inkomstenvermeerdering van de nedergeslagene tot
teveel onzekerheid en te hoge aansprakelijkheid zou voeren.
2
Het arrest betrof art. 1407 B. W., in welk artikel de wetgever precies dezelfde
termen als in art. 1406 bezigde.
3 Hof Leeuwarden 14 jan. 1930, N. J. 1930, 1596.
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zekerd was1 Wordt dan toch het schadevergoedingsbedrag gematigd, zodat
de W.A.-verzekeraar slechts een deel van het bedrag waarop de nagelaten
betrekking in beginsel recht heeft behoeft uit te betalen, of brengt het feit
dat de gedaagde door de W.A.-verzekering gedekt was mede dat geen
matiging plaats vindt1 Het laatste, neemt de Hoge Raad aan, althans indien
het aan de nagelaten betrekking uit te keren bedrag volledig op de verzekeraar kan worden verhaald. (H.R. 20 febr. 1936, N. J. 1936. 420.)
Een tweede moeilijkheid doet zich nog voor indien de gedaagde een ander
dan de dader is, wat bij voorbeeld mogelijk is als de dader de ondergeschikte
van de gedaagde is, of deze de eigenaar van een motorrijtuig dat hij door de
dader deed of liet rijden. Moet dan met de draagkracht van de gedaagde of
met die van de dader rekening worden gehouden bij de beoordeling van
de vraag of er reden is om tot matiging van de schadevergoeding te besluiten1
Algemeen neemt men in doctrine en rechtspraak aan, dat de draagkracht van
de gedaagde in deze beslissend is, omdat juist de voornaamste ratio van de
aansprakelijkheid voor de daden van anderen in de genoemde gevallen is om
de benadeelde te ontlasten van het risico van insolventie van de dader 1 •
Men zal wel moeten aannemen dat het bedrag waarvoor de gedaagde na
betaling van de schadevergoeding regres op de dader kan nemen, bepaald
moet worden naar de draagkracht van de dader.

Ad 7.
De vraag of de nabestaanden hun aanspraak op schadevergoeding ex art.
1406 B. W. afleiden van de persoon van de overledene, zodat deze door met
de dader een niet-aansprakelijkheidsbeding te sluiten aan de nabestaanden
hun aanspraak kan ontnemen is door de Hoge Raad in 1950 ontkennend
beantwoord. Het college overwoog toen:
"dat art. 1406 B. W. voor het geval van moedwilligen of onvoorzichtigen
doodslag een bijzondere regeling geeft, ingevolge welke op grond van de
jegen~;~ de verslagene gepleegde onrechtmatige daad aan de daar genoemde
personen ... een rechtsvordering wordt toegekend tegen de dader tot vergoeding van de schade, die zij lijden door het verlies van de verzorger, door
wiens arbeid zij plegen te worden onderhouden; dat deze aanspraak op
schadevergoeding niet ontstaat in de persoon van de overleden verzorger en
dus .niet van deze wordt afgeleid, doch ontstaat onmiddellijk voor de .hétrokken nabestaande zelf in verband met diens bijzonder belang bij het leven
van de nedergeslagene; dat daarom de verzorger over deze aanspraak niet
vermag te beschikken en mitsdien de overledene bij een beding als voormeld ... een rechtsvordering van de weduwe ontleend aan art. 1406 B. W.
niet kon uitsluiten; dat tenslotte de subsidiaire klacht van het middel
tevergeefs naar voren brengt dat de weduwe als erfgename van het slachtoffer
gebonden is aan de door deze gesloten overeenkomsten, daar gelijk reeds
1 Men zie A. WoLFSBERGEN, Onrechtmatige daad (1946), 233 noot 1 en 257.
Bij ouders, voogden en onderwijzers speelt de kwestie niet, sedert de Hoge Raad
(26 nov. 1948, N. J. 1949. 149) besliste, dat de ouder aansprakelijk is niet voor eens
anders maar voor eigen tekortkomingen: nl. nalatigheid in de zorg voor het kind.
Aldus ook 0. d. 0. 12 okt. 1955, D. 1956. 301 (RoDIÈRE).
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overwogen, de op grond van art. 1406 B. W. toegewezen vordering door het
voormelde beding niet wordt geraakt". (H.R. 22 dec. 1950, N. J. 1951. 222.)
Terecht merkte P.-G. Berger in zijn conclusie, in dezelfde procedure
genomen, op, dat deze opvatting nog niet medebrengt, dat ook mede-schuld
van de overledene geen invloed zou moeten hebben op de aanspraak van zijn
nagelaten betrekkingen. Een uitdrukkelijke uitspraak van de Hoge Raad
op dit punt ontbreekt. Het arrest van 3 febr. 1956, N. J. 1956. 158 neemt
stilzwijgend aan, dat mede-schuld van de overledene ten gevolge heeft dat
de dader slechts een gedeelte van het bedrag, dat hij zonder deze medeschuld
aan de nagelaten betrekkingen van het slachtoffer zou hebben te betalen,
behoeft uit te keren. Deze uitspraak was te verwachten omdat de Hoge
Raad in bovenstaand arrest van 1950 uitdrukkelijk constateert dat bij
opzettelijk of culpoos doden van een ander diens nagelaten betrekkingen de
in art. 1406 bedoelde vordering ontlenen aan een jegens de nedergeslagene
gepleegde onrechtmatige daad, zodat het redelijk is dat eigen schuld van die
verslagene het door de dader te betalen bedrag beïnvloedt. Voorts omdat de
Hoge Raad in enige van de hierboven geciteerde arresten besliste, dat
art. 1406 slechts op twee punten een bijzondere regeling. geeft: t.a.v. de
personen die schadevergoeding kunnen claimen en t.a.v. de schade die voor
vergoeding in aanmerking komt. Met betrekking tot andere punten blijft
derhalve het voor de onrechtmatige daad in het algemeen bepaalde gelden.
Tenslotte zou de rechter de mede-schuld van het slachtoffer nog kunnen
verdisconteren, door deze als een der "omstandigheden" te laten gelden, met
het oog waarop de rechter volgens art. 1406 de schadevergoeding moet
bepalen 1 •
Ad 8.
De rechter is vrij om aan de nagelaten betrekkingen schadevergoeding toe
te kennen in de vorm van een kapitaal ineens of in de vorm van periodieke
uitkeringen. De eisende nagelaten betrekking vordert vaak primair een som
ineens en subsidiair een periodieke uitkering. In 1940 constateerde MuLDERIJE in zijn Praeadvies voor de Nederlandse Juristen Vereniging 2 bij de
rechter "enige voorkeur voor de periodieke uitkering". Voor zover dit uit
de gepubliceerde uitspraken valt af te leiden kan men na 1946 dezelfde
tendentie waarnemen, niet zozeer omdat het aantal vonnissen waarin een
periodieke uitkering werd toegekend het getal van de veroordelingen tot een
kapitaal ineens zo duidelijk zou overschrijden, maar omdat de rechter nog
al eens schadevergoeding in de vorm van een periodieke uitkering toekent
in gevallen waarin de eisende nagelaten betrekking een som ineens vorderde.
De rechtbanken motiveren dit dan op verschillende manier. Soms stelt de
rechter dat kapitalisatie ongewenst is in verband met de kans van vervroegd
overlijden van de eiser 3 . Dit argument zou natuurlijk ondeugdelijk zijn als
daarbij over het hoofd werd gezien dat bij de kapitalisatie deze kans wordt

I
2
3

Aldus A. WoLFSBERGEN, Onrechtmatige daad (1946), 229 en 233.
p. 132-133.
Rb. Amsterdam 19 okt. 1953, N. J. 1954. 755.
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verdisconteerd. Het argument wint echter aan kracht als men de overweging
van een rechtbank leest, dat zij kapitalisatie weigert, "daar voor het geval
eiser betrekkelijk jong mocht overlijden, dan aan zijn erfgenamen een kapitaal
ten goede zou komen, dat hij hun onder normale omstandigheden nimmer had
na kunnen laten" 1 • Voorts acht de rechter soms kapitalisatie ongewenst,
in verband met de mogelijkheid van hertrouwen door de eisende weduwe 2 ;
waarbij past de veroordeling tot een kapitaal ineens omdat de rechter de
kansen op hertrouwen in casu nihil achtte 3 ! Dan weer overweegt de rechter
dat kapitalisatie achterwege moet blijven in verband met de mogelijkheid
dat later aan de weduwe een erfenis kan opkomen 4 of met een later te verkrijgen rente krachtens de Invaliditeitswet, waarvan thans nog de grootte
niet kan worden geschat 5 . Tenslotte treft men ook de motivering aan, dat
de eisende partij uit een eenvoudig milieu stamt en dat er dus te weinig
garantie bestaat dat zij een ontvangen kapitaal behoorlijk zou beheren 6 .
Intussen zijn onze rechters ook niet blind voor de voordelen van een kapitaalsuitkering; zo overwoog een rechtbank, "dat in casu een naar lijfrentetarief berekende uitkering ineens ... de voorkeur verdient boven periodieke
uitkeringen, welke de mogelijkheid van verdere geschillen tussen partijen
openlaten'' 7 •
Het voordeel van een periodieke uitkering is stellig, dat aldus in het vonnis
rekening kan worden gehouden met toekomstige gebeurtenissen waarvan
het onzeker is of en wanneer zij zullen plaats vinden en wat de financiële
consequenties ervan zullen zijn, gebeurtenissen derhalve die bij kapitalisatie
alleen met grote willekeur kunnen worden verdisconteerd. Zo is veroordeling
tot een periodieke uitkering tot de dag dat de eisende weduwe hertrouwt
niet ongebruikelijk- de Hoge Raad ging hier als rechter in eerste aanleg
vóór: H.R. 13 jan. 1871, W. 3284:- en bevredigender dan de bij voorbeeld
in Engeland bekende onsmakelijke situaties, die ontstaan als men de kansen
van hertrouwen voor de eiseres moet taxeren. Het ontbreken van een mogelijkheid om bij een wijziging van de beslissende omstandigheden na het
vonnis herziening van de uitkering te vragen laat zich derhalve minder
pijnlijk voelen bij de periodieke uitkering dan bij de kapitaalsuitkering.
Bij het ·bepalen van de periode, waarover de dader een uitkering moet
doen, en van het bedrag van de ka pitaalsuitkering worden nog al eens fouten
gemaakt. Zo vindt men vaak als eindtermijn voor de te. betalen uitkering
genoemd het jaar waarin de nedergeslagene 65 jaar zou zijn geworden,
waarbij de rechter echter verzuimt rekening te houden met de kans dat de
nedergeslagene vóór zijn 65e jaar toch ware overleden. Ook bij de kapitalisatie
worden meermalen factoren over het hoofd gezien, die hadden moeten worden
verdisconteerd. Zo meende een Hof bij de kapitalisatie van een aan een
4:7-jarige weduwe te betalen uitkering geen rekening te mogen houden met
de sterftekansen van de nedergeslagene, nu deze van gelijke leeftijd als zijn
·Rb.
Rb.
Rb.
4
Rb.
5 Rb.
6 Rb.
7 Rb.
2

3

Arnhem 3 april 1933, N. J. 1933, 1562.
Assen onder H. R. 3 febr. 1956, N. J. 1956. 158.
Zutphen 4 maart 1954, N. J. 1954. 707.
Assen onder H. R. 3 febr. 1956, N. J. 1956. 158.
Zwolle 25 juni 1952, N. J. 1952. 758.
Rotterdam 24 febr. 1950, N. J. 1951. 363.
's-Hertogenbosch 12 mei 1950, N. J. 1952. 132.
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vrouw was. De Hoge Raad casseerde 's Hofs arrest, "aangezien de kansdat
een ongeveer 47-jarige gedurende een 18-tal jaren zal blijven leven groter is
dan de kans dat twee bepaalde mensen van ongeveer dien leeftijd na 18 jaren
beiden nog in leven zullen zijn". (H.R. 27 maart 1953, N. J. 1953. 617.)
Na deze korte schets van de uitleg, die de Hoge Raad aan art. 1406 B. W.
heeft gegeven een enkel woord over de theoretische fundering van de aanspraak van de echtgenoot, kinderen en ouders van de nedergeslagene tegen
degene die hem van het leven beroofde.
De aanspraak van degene die schade lijdt ten gevolge van een opzettelijke
of culpose "doodslag", op vergoeding van die schade kan op drieërlei wijze
geconstrueerd worden. Vooreerst door bij een onrechtmatige daad niet alleen
een vordering tot schadevergoeding toe te kennen aan het slachtoffer wegens
de hem rechtstreeks toegebrachte schade maar ook aan anderen die "par
ricochet" schade leden. Voorts door de redenering dat men door iemand
.van het leven te beroven niet alleen jegens deze persoon onrechtmatig hanrdelt maar ook jegens anderen,· die bij het voortbestaan van de gedode persoon
belang hadden, hetzij omdat men aldus ook hun rechten krenkt (zoals een
recht op alimentatie), hetzij omdat men anders handelde dan in het maatschappelijk verkeer betaamt met betrekking tot hun belangen. Tenslotte is
de constructie mogelijk- maar deze alleen in die rechtsstelsels waarin de
doodslag een bijzondere regeling vond - dat in het geval van doodslag bij
uitzondering aan anderen dan het slachtoffer van de onrechtmatige daad een
aanspraak op schadevergoeding wordt gegeven.
Naar de opvatting van de Hoge Raad is de derde constructie de juiste
voor het Nederlandse recht. Volgens het sub 7 geciteerde arrest van
22 dec. 1950, N. J. 1951. 222 ziet het college immers als het bijzondere van
de regeling van art. 1406, dat daarin "op grond van de jegens de verslagene
gepleegde onrechtmatige daad aan de daargenoemde personen een rechtsvo:rdering wordt toegekend tegen de dader tot vergoeding van de schade",
welke aanspraak op schadevergoeding "ontstaat onmiddellijk voor de
betrokkene zelf in verband met diens bijzonder belang bij het leven van de
nedergeslagene". Ook in Duitsland huldigt men deze opvatting 1 • In deze
redenering beperkt art. 1406 · B. W. niet de aansprakelijkheid van de dader
krachtens art. 1401 B. W.; maar schept integendeel een aansprakelijkheid die
volgens de algemene regels niet zou bestaan.
Het lijkt voor de hand te liggen, in een rechtsstelsel waarin alleen echtgenoot, kinderen en Duders een aanspraak hebben en deze aanspraak beperkt
is tot aanvulling van een tekort in levensonderhoud, de redenering te volgen
dat bij een opzettelijke of culpose doodslag de dader tevens een inbreuk
pleegt op het recht op alimentatie van de genoemde nagelaten betrekkingen.
De redenering is echter voor het Nederlandse recht onjuist, omdat het
mogelijk is dat bijvoorbeeld een ouder van de nedergeslagene krachtens
art. 1406 B. W. schadevergoeding van de dader kan vorderen, terwijl hij
volgens de regels van het alimentatierecht van het kind zelf niets had
kunnen eisen. Voor een actie uit 1406 is onverschillig Of en .zoja tot welk
1

Men zieK. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts I (1953), 121 v. en II (1956), 368.
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bedrag deeiser recht had op de bijdrage die hij van de nedergeslagene gedurende diens leven ontving. De enige vraag is immers of hetgeen hij van de
nedergeslagene ontving en van de dader zal ontvangen, nodig is om volgens
zijn stand te kunnen leven. Vooral voor de ouders van de nedergeslagene een opvallend groot aantal van de gepubliceerde uitspraken betreft vorderingen van ouders- is dit van groot belang 1 • Bovendien zou, indien de
aanspraak van de nagelaten betrekking gebaseerd ware op een krenking van
zijn recht op alimentatie, onverklaarbaar zijn dat hem een actie wordt onthouden als hij niet reeds tijdens het leven van de nedergeslagene de facto
bijdragen in zijn onderhoud ontving (zie boven sub 4).
Het is dan ook niet juist om bij art. 1406 B. W. te spreken vari een alimentatie-actie 2 , waarbij in de plaats van de oorspronkelijke alimentatieplichtige (de nedergeslagene) een ander (de dader) treedt. Vooreerst omdat
men, zoals boven reeds gezegd, via 1406 vaak meer kan vorderen, dan men
ooit van het slachtoffer had kunnen eisen. Voorts omdat de verplichting van
de dader overgaat op zijn erfgenamen en, omgekeerd, eindigt zodra het slachtoffer vermoedelijk overleden zou zijn. Bovendien kan men van een gefortuneerde dader nooit meer vorderen dan men, waarschijnlijk, van de overledene
gekregen zou hebben.
Intussen is de hierboven onder 1 besproken limitatieve opvatting van de
Hoge Raad omtrent de aanspraakgerechtigden bij doodslag geens.û;ns een
noodzakelijke consequentie van de wijze, waarop volgens dit college het
recht op schadevergoeding van de in art, 1406 genoemde nagelaten betrekkingen in ons recht geconstrueerd moet worden. Noch deze constructie, noch
de tekst en geschiedenis van art. 1406 B. W., verbieden de volgende redenering. A;rt. 1406 geeft een extra recht dat men niet aan art. 1401 kan ont~
lenen: op grond van het enkele feit dat de dader onrechtmatig handelQ.e
jegens het slachtoffer, kunnen diens echtgenoot, kinderen en ouders schadevergoeding vordere;n voor zover zij ten gevolge van die handeling h.un verzorger verloren. Onv~rschillig dus of zij kunnen stellen dat de dader door
die "doodslag" ook t.a.v. hun belangen onrechtmatig handeld.e, ja zelfs
indien vaststaat dat de dader, toen hij op culpose wijze het slachtoffer desbewust aan een ;risico blootstelde, meende en kon en mocht menen dat dit
geen echtgenoot, kinderen e:Q. ouders had of althans dat deze niet voor enig
onderhoud van de zijde van het slachtoffer in aanmerking kwamen. Dezelfde
gedachtengang dus die de wetgever volgde, toen hij aan de nagelaten betrekkingen van een omgekomen passagier een vordering gaf tegen de vervoerder
op grond van de wanprestatie die deze pleegde jegens de wederpartij uit het
vervoerscontract (de omgekomen passagier) 3 • Immers volgens de algemene
1 Sedert 1951- neemt ook de Conseil d'Etat in Frankrijk aan, dat een ouder van
de nedergeslagene schadevergoeding kan vorderen, onverschillig of hij de van zijn
kind ontvangen bijdrage van deze had kunnen eisen :krachtens de bepalingen van
het alimentatierecht: men zie de arresten, besproken door R. CHAPUS, Responsabilité Publique et Responsabilité Privée (1954), p. 478 v.
2
De raadsheer Mr. F. J. DE JoNG heeft hierop meermalen gewezen: men zie zijn
Praeadvies voor de Nederlandse Juristen Vereniging 1940, p. 14.
3
Art. 522 lid 3 (zeevervoer) en art. 920 lid 2 (binnenvaart) Wetboek van Koophandel:. de Memorie van Toelichting op art. 920 ntelt uitdrukkelijk dat aan de
nagelaten betrekkingen een vordering uit .overeenkomst toekomt (p. 23).
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regels van het contractenrecht zou iemand die geen partij in de overeenkomst
is en ook niet rechtsopvolger van een partij, nooit met vrucht schadevergoeding op grond van wanprestatie kunnen vorderen. Maar het feit dat art. 1406
een extra recht toekent aan bepaalde nagelaten betrekkingen behoeft geenszins mede te brengen dat het tevens een recht ontneemt aan andere personen.
Het is immers zeer wel denkbaar dat een "doodslag" onder zodanige omstandigheden plaats grijpt, dat de dader niet alleen jegens degene wiens dood hij
veroorzaakt een onrechtmatige daad pleegt maar ook jegens een of meer
anderen. Als ik met mijn auto door schuld tegen een andere auto aanrijd,
ten gevolge waarvan die laatste auto aan derden schade toebrengt, bega ik
niet alleen een onrechtmatige daad jegens de automobilist die ik aanrijd
(inbreuk op zijn eigendom, kwetsing of doodslag) maar ook jegens de derden
die het slachtoffer werden van het uit de koers raken van de aangereden auto.
Is er dan enige reden om die derden wèl een actie uit art. 1401 toe te kennen
als dit uit de koers raken geschiedde door een defect raken van de aangereden
auto, maar een actie te onthouden als een "defect" van de chauffeur (kwetsing
of dood) de oorzaak daarvan was~ 1
Dit is in wezen de toepassing van een gedachte waar LANGEMEIJER indertijd
op wees: dpor één gedraging kan men tegelijkertijd meer dan een norm overtreden, in dier voege dat wegens de schending van de ene norm slechts A
tegen de dader een actie heeft maar wegens schending van de andere norm
B. 2 Trouwens, tien jaren tevoren had de Hoge Raad (24 jan. 1930, N. J.
1930, 299) zich reeds op dit standpunt gesteld, toen hij overwoog dat bij
brandstichting niet alleen wegens inbreuk op de eigendom aan de eigenaar een
actie uit 1401 tegen de dader toekomt maar ook aan de brandverzekeraar,
indien door die brandstichting tegelijk een den assuradeur beschermende norm
overtreden werd 3 . In 1946 volgde het college deze redenering zelfs bij de
wanprestatie: door het niet-nakomen van een zuiver-contractuele verplichting kan men tegelijk een onrechtmatige daad jegens een derde plegen
(H. R. 3 mei 1946, N. J. 1946. 323). Ook in het Duitse recht stelt men zich
op dit standpunt 4 , waarbij echter niet uit het oog verloren mag worden,
dat het Duitse wetboek bij enkele overtreding van ongeschreven betamelijkheidsnormen alleen in geval van opzettelijke schadetoebrenging een
actie toekent(§ 826), terwijl in het Nederlandse recht deze beperking ontbreekt.
1 Bij kwetsing ware het zeker een overspanning van art. 1407 B. W., gezien de
tekst en de geschiedenis ervan, om deze vraag bevestigend te beantwoorden op
grond van dat artikel. Ondanks de bewoordingen van het arrest van 2 a pril ] 936,
N. J. 1936. 752 meent MEIJERS dan ook, dat een dergelijke ongerijmde conclusie
niet getrokken mag worden: zie zijn noot onder dat arrest.
2 G. E. LANGEMEIJER, De practische betekenis van de relativiteit der onrechtmatige daad, Ned. Juristenblad 1940, 385 v. en 413 v.
3 Hetgeen de Hoge Raad toen alleen het geval achtte "indien de brand ware
gesticht met dè bedoeling orri hem (de assuradeur) te benadelen, omdat dan inbreuk
ware gemaakt op den- ook hem beschermende- zedelijke plicht, om niet zonder
redelijke grond aan een ander opzettelijk nadeel toe te brengen."
4 ENNEcoE:Rus-LEHMANN, Schuldrecht (1954), 969: "Wer den Schauspieler
verletzt mit dem Willen, den Theaterunternehmer zu schädigen, oder wer das
versicherte Haus anzündet mit d,em Willen, die Versicherungsgesellschaft zu
schädige:ri, haftet nach par. 823 nur dem Schauspieler bzw. Hauseigentümer, nach
par. 826 dagegen auch dem Theaterunternehmer bzw. der Versicherungsgesell:
schaft;"
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Thans enkele vragen de jure constituendo.
" ]; De belangrijkste vraag is: behoort de aansprakelijkheid wegens het
veroorzaken van eens anders dood afzonderlijk in het wetboek geregeld te
worden of is het verkieslijker het ook op dit punt te laten bij de algemene
bepalingen over de onrechtmatige daad?
Deze vraag werd in de laatste zin beantwoord door het Wetsontwerp van
1911, bevattende een nieuwe regeling van de Onrechtmatige Daad in het
B. W. In dit Ontwerp werd voorgesteld, art. 1406 te laten vervallen; met de
welzéér sobere motivering: "deactie kome toe aan ieder, die schade geleden
heeft" 1 • Maar sedert dien is dit geluid in Nederland vrijwel niet meer gehoord 2 • Reeds in de Kamer werd in 1912 tegen het schrappen ·van een
bijzondere regeling van de "doodslag" geprotesteerd 3 . In 1940, toen ons
onderwerp in behandeling kwam in de Nederlandse Juristenvereniging, werd
noch bij de preadviseurs noch bij de sprekers een stem gehoord die pleitte
voor afschaffing van een bijzondere regeling. Hetzelfde geldt voor de
Tweede Kamer, toen in i 953 door de Regering de vraag werd voorgelegd
~f de aan de nabestaanden toekomende schadevergoeding beperkt moet
blijv·eh tot vergoeding van gederfdlevensonderhoud 4 •
· Is deze voorkeur voor een bijzondere regeling van de "doodslagl' in Nederland alleen het gevolg van een historische traditie, of zijn er argumenten
voor aán te voeren, die ook gelden in landen waar deze traditie ontbreekt? .
Voor beantwoording van deze vraag is een vergelijking van de rechtspraktijk
ili België en: Frankrijk enerzijds en in ~ ederland anderzijds zeer nuttig. Naar
mijn mening bevestigt dîe rechtspraktijk in Frankrijk en België volledig de
uitspraak van onze wetgever in 1833, dat bij gebreke van een wettelijke
regéling dienaangaande "alles aan de willekeur van de rechter wordt overgelaten:, zoals dan ook de ondervinding maar al te zeer de ongelegenheden heeft
doengevoelenvan de gaping der nog bestaande wetgeving op dat stuk" en
dat de meningsverschillen hieromtrent bewijzèn, "hoe bij mangel van
wettelJiy'ke bepalingen de gevoelens van de rechter bij ·voorkomende gelegenheden zouden uiteenlopen; en hoe onontbeerlijk het derhalve zij, dat de
wetgever zich dienaangàande ver klare" 5 .
' De volgende argumenten zou ik hiervoor willen aanvoeren:
· · J. Nà ·anderhalve eeuw rechtspraak in Frankrijk en België' heerst nog
grote onzekerheid omtrent de vraag, wie na "doodslag" een aanspraak op
schadevergoeding hebben. Men leze PLANIOL-RIPERT-ESMEIN VI (1952),
p. 760 v. Hebben alleen de familieleden die een recht op alimentatie jegens
het'slachtoffer konden doen gelden een actie?'De.Conseil d'Etat antwoordde
bevestigend 6 ; aldus ook de burgerlijke kamer van het Cassatiehof voor:. het
Ontwerp met Toelichting in het Weekblad van het Recht 9099.
Alleen J. H. JoNOKERS NIEBOER, De schadevergoeding bij onrechtmatig
lichamelijk letsel (1935), 158-159 bepleitte schrapping van de artt. 1406 en 1407
B.W.·
3 Voorlopig Verslag, W. 9312.
4 Vraag 11 A, Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1952-1953 No. 2846, No. 3,
p; I0-11.
5 VooRDUIN V, p. 85, 86 en 88.
6 Men zie echter Cons. d'Etat 25 jan. 1952, D. 1952. 549 (Mo:RANGE). R. ÜHAPUS,
Responsabilité Publique et Responsabilité Privée (195·4), 459-486 geeft een uit~
voerige analyse van de rechtspraak van Cour de Cassation en Conseil d'Etat en
komt tot weer een andere interpratie van de arresten.
1
2
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geval van de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder jegens de
familie van de omgekomen passagier; maar de strafkamer van het Cassatiehof neemt aan dat ook broers en zusters, zwagers, pleegmoeders een aanspraak kunnen doen gelden. "La question reste donc incertaine en jurisprudence". Kan de werkgever, de mede-vennoot, de.crediteur van het slachtoffer, die door diens dood benadeeld wordt met vrucht een actie instellen
tegen de dader? "La Cour de Cassation n' a pas statué sur ce point et la
jurisprudence est incertaine." Kan de werkgever, overheid of particulier, die
wegens de dood van zijn employé voortijdig een weduwenpensioen moet
uitkeren krachtens wet of contract, deswege schadevergoeding vorderen van
de dader? .Neen, zegt de strafkamer van het Cassatiehof in diverse arresten,
immers deze schade is niet een rechtstreeks gevolg van de "doodslag"; ja,
zeggen de civiele kamers in precies dezelfde periode, dit is rechtstreekse
schade. Ook hier weer kan men dus met PLANIOL-RIPERT zeggen: "la question
reste donc incertaine en jurisprudence."
Het beeld dat de Belgische rechtspraak biedt, is niet veel scherper. Kunnen
ook familieleden die niet een recht op alimentatie jegens het slachtoffer
hadden schadevergoeding vorderen? Volgens het Verbrekingshof moet deze
vraag in beginsel bevestigend worden beantwoord (arresten van 1939 en
1955, in het preadvies van Mr. J. RoNSE uitvoerig besproken), maar de judex
facti is vrij om de eis van een niet alimentatie-gerechtigd familielid af te
wijzen op de grond dat diens schade niet voldoende zeker is. Kan een werk-'
gever of een vennoot vergoeding vorderen van de schade geleden door het
verlies van de overleden ondergeschikte resp. mede-vennoot? De feitenrechter
is vrij om zodanige vordering af te wijzen wegens ontbreken van causaal
verband tussen dood en schade en pleegt in België van die vrijheid gebruik
te maken. Kan degene die voortijdig een weduwenpensioen moet uitkeren
of de levensverzekeraar die voortijdig een kapitaal moet betalen deswege
schadevergoeding vorderen van degene die de dood veroorzaakte 1 Niemand
in België kan U deze vraag met zekerheid beantwoorden 1 • De vastere lijn
in de jurisprudentie van het Belgische Verbrekingshof in vergelijking met die
van het Franse Cour de Cassation geeftslechts schijnbaar t.a.v. de besproken
kwestie een grotere rechtszekerheid in België, omdat het Verbrekingshof
eigenlijk aan de lagere rechters overlaat om via de eis van causaal verband
en zekerheid van schade de kring van aanspraakgerechtigden .na doodslag
te bepalen. Afgezien van het feit dat men aldus de bedoelde vereisten misbruikt - men zie hieronder sub 2 - kan dit niet anders dan tot willekeurige
beslissingen leiden. Terecht merkte SAVATIER 2 op naar.,aan:leiding van 'de
grens welke de Cour de Cassation trekt met betrekking tot de personen die
tegen de vervoerder kunnen ageren wegens het overlijden van'een passagier:
"On esL é.vid.emment ici en plein arbitraire; la jurisprudence. , ; s'est délibérément substituée au législateur".
2. Het tweede grote bezwaar tegen het Frans-Belgische systeem is m~ i.,
dathet ontbreken van een bijzondere regeling van de "doo(lslag" rechtspraak
en doctrine tot constructies en theorieën brengt met betrekking tot de
1 ~ie DE PAGE II, No. 962 met Supplément en R~ D:mK:KERS, Précis ·de Droit Ci vil
Beige II, No. 225.
2 R. SAVATIER, Traité de la Responsabilité Civile II, No. 542.
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onrechtmatige daad in het algemeen, die buiten de gevallen van doodslag
tot onjuiste consequenties leiden. Zo bij voorbeeld de theorie dat "dommage"
in art. 1382 Code zou betekenen "lésion d'un droit" 1 , een theorie, enkel
opgesteld om de kring van aanspraakgerechtigden na doodslag te beperken,
echter in ieder geval onbruikbaar bij vele andere gevallen van onrechtmatige
daad en daar dan ook meestal vergeten. Ook het werken met het causaliteitsvereiste om ongewenste vorderingen na doodslag af te wijzen leidt tot een
overspanning van dat vereiste waardoor men in andere gevallen van onrechtmatige daad tot onjuiste beslissingen moet komen, indien men althans de
consequenties van de eigen opvatting zou trekken.
De situatie is te vergelijken met het ontbreken in Frankrijk van een
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid ter zake van verkeersongevallen.
Om toch bij die ongelukken tot bevredigende uitspraken te kunnen komen
heeft het Cour de Cassation een algemene theorie over de draagwijdte van
art. 1384 lid 1 Code Civil ontwikkeld, die de Franse rechtspraak hoe langer
hoe dieper het moeras invoert.
Het feit, dat men in Nederland thans algemeen toejuicht, dat het B. W.
een afzonderlijke bepaling betreffende de doodslag bevat, wil natuurlijk niet
-zeggen, dat men het eens is met de regeling die de wetgever in 1833 koos.
In 1953 is ons onderwerp als een der vraagpunten aan de Tweede Kamer
voorgelegd, waarbij Regering en Kamer het erover eens waren dat art. 1406
B. W. niet ongewijzigd in het nieuwe wetboek overgenomen moet worden.
Volgens het antwoord, dat de Regering na overleg met de Kamer op de voorgelegde· vraag gaf, zal de nieuwe regeling van de doodslag op de volgende
punten afwijken van het bestaande recht 2 :
1. Niet alleen echtgenoot, kinderen en ouders van de nedergeslagene
krijgen een actie, maar allen die jegens de nedergeslagene een recht op
alimentatie konden doen gelden.
2. Het is onverschillig of zij reeds tijdens het leven van het slachtoffer
de facto door hem werden ·onderhouden.
3. Ook als de bijdrage in hun onderhoud niet uit de arbeid van de nedergeslagene maar uit andere bronnen stamde of zou gestamd hebben, hebben
de nabestaanden een actie tegen de dader.
4. Indien de dader door opzet of grove schuld de dood veroorzaakte
kunnen de nabestaanden van hem vergoeding vragen van alle geleden
vermogensschade, dus niet alleen van het gederfde levensonderhoud.
5. In alle gevallen moet de dader de kosten van de begrafenis vergoeden.
Bij de uitwerking van deze richtlijnen moeten nog vele vragen beantwoord
worden:
A; Betekent de verwijzing naar het alimentatierecht ("allen die tegen de
overledene een recht op levensonderhoud hadden" krijgen een actie tot ver1 DE PAGE II (1940), 890 v.; DEKKERS II (1955), 128; RÊPERTOIRE Pratique du
Droit Beige XI (1940), 336 v. Tegelijkertijd stelt men dat faute idep.tiek is met
lésio:n d'un droit! (DE PAGE o.c., 879 v. e:n RÊPERTOIRE o.c., 315 v.). Ook het Cour
de ÜÇLssation heeft sedert 1937. enige malen gesteld, dat voor een vordering
ex art. 1382 C. C. een "dommage quelconque" onvoldoende is maar een "lésion
d'un intérêt juridiquement protégé" essentieel is, om op die manier eisen van
concubines, natuurlijke niet-erkende kinderen en vetloofden af te wijzen; men zie
ÜHAPUS o.c., blz. 467 V.
2 Men zie Bijlagen o.c. No. ll; p. 3-4 en Handelingen 1952-1953, p. 2736-2737.
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goeding van "het gederfde levensonderhoud", zegt het Voorlopig Antwoord
van de Minister), dat men van de dader nooit meer kan eisen dan men volgens
de bepalingen van het alimentatierecht van de overledene had kunnen
vorderen? Een bevestigend antwoord 1 zou een belangrijke wijziging van het
bestaande recht betekenen, immers thans kan een ouder, die dankzij de
bijdrage van een kind overeenkomstig zijn stand kan leven, van de "doodslager" van dat kind vorderen dat deze hem in staat stelt om volgens zijn
stand te blijven leven, ook als volgens de regels van het alimentatierecht de
ouder niets of veel minder van het kind had kunnen vorderen 2.
B. Samenhangende met de vorige vraag: neemt de dader in de hiërarchie
van onderhoudsplichtigen de plaats in van de overledene 3 of kan de dader
zich op het standpunt stellen dat nu er nog andere solvente alimentatieplichtigen zijn, de nagelaten betrekking niet behoeftig is?.
0. Moet de mogelijkheid worden geopend om, indien de voor de bepaling
van het uit te keren bedrag beslissende omstandigheden zich belangrijk
wijzigen na het vonnis, een wijziging van het vonnis te verkrijgen, zoals
art. 471 B. W. die mogelijkheid kent t.a.v. alimentatievonnissen1 De consequentie van een bevestigende beantwoording van vraag A en van het feit
dat ook bij een pas na de dood van het slachtoffer jegens hem te effectueren
alimentatierecht een actie tegen de dader zal worden gegeven schijnt te zijn,
dat ook deze vraag bevestigend beantwoord zou moeten worden 4 • Beide
preadviseurs in 1940 hebben zich echter tegen een zodanige wijzigingsbevoegdheid uitgesproken, met als argumenten: W.A. verzekeraars moeten
weten waar zij aan toe zijn: vermindering van een kapitaalsuitkering zou
betekenen dat degene die het kapitaal kreeg daar niet veilig over zou kunnen
beschikken; de levensomstandigheden van twee personen die elkaar volkomen vreemd zijn (eiser en dader) zouden aanéén worden gekoppeld; of er
reden voor verlaging is zal de dader vaak moeilijk te weten komen terwijl als
er reden voor verhoging is de gerechtigde wel zal optreden 5 •
D. Moet de rechter vrij blijven in zijn keuze: kapitaal of periodieke uitkering? Of moet de wet de periodieke uitkering voorschrijven, met als uitzondering het geval van gewichtige gronden die voor een som ineens pleiten,
zoals het Duitse en het Griekse wetboek doen? 6
E. Heeft bij kapitalisatie de nagelaten betrekking recht op een bedrag
benodigd om zich bij een verzekeringsmaatschappij in te kopen voor een
lijfrente over het aantal jaren dat het slachtoffer hem vermoedelijk zou
hebben onderhouden, of kan de gedaagde volstaan met een bedrag dat
1

Zoals bijv. § 844 van het Duitse B. W. geeft.
MuLDERIJE (Praeadvies N.J.V. 1940, 103 en 151) wil een bevestigend antwoord
voor alle alimentatiegerechtigden, behalve voor echtgenoot en kinderen, t.a.v. wie
hij het bestaande recht wil handhaven.
3 Dat is volgens ENNECCERUS-LEHMANN, Schuldrecht (1954), 970 de betekenis
van de regel van het Duitse wetboek: "Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dasz ein Anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren hat." ( §§ 844
iO 843),
4 Aldus ook het Duitse recht: § 323 Zivilprozessordnung.
5 Preadviezen 73 v. en 133 v. DE JoNG bepleit, in navolging van art. 46 Zwitsers
O.R., een tussensysteem: herziening mogelijk voor zover de rechter in zijn vonnis
mogelijk latere omstandigheden noemt die tot herziening aanleiding kunnen geven.
6
§ 844 io 843 Duitsland art. 930 Griekenland.
·
2
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de tabellen is te beschouwen als de kapitalisatie van de verschuldigde
termijnen 1 1
_
F. Is er reden om, aannemende dat bij de onrechtmatige daad in het
algemeen niet de mogelijkheid tot matiging van de schadevergoeding zal
worden ingevoerd, bij de doodslag de matiging wegens geringe draagkracht
van de dader of wegens andere omstandigheden te handhaven 1 Een argument
voor een bevestigende beantwoording is, dat, indien de dader per se tot een
zodanige uitkering veroordeeld zou moeten worden dat de nagelaten betrekkingen volgens hun stand kunnen blijven leven, dit vaak ten gevolge zou
hebben dat .bij niet meer :voor zijn eigen gezin zou kunnen .zorgen. De preadviseurs voor "dé N. J. V. war.en het op dit punt niet met elkaar eens 2 •
G. Moet de wettelijke aanwijzing van de alimentatiegerechtigden als
degenen die schadevergoeding kunnen vorderen van degene. die hun verzorger doodde limitatief worden geformuleerd (zoals de Hoge Raad art. 1406
B. W. leest)1 Of dient integendeel te worden aangegeven dat oök anderen
schadevergoeding van de "doodslager" kunnen vorderen als de omstandigheden zodanig waren dat met de gedraging die de dood veroorzaakte tevens
gehandeld werd in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk
ver keer betaamt j ~gen.s persoon of goed van die anded DE JONG heeft in 1940,
zij het aarzelend, de laatste vraag bevestigend beantwoord 3 . Men zie ook
hierboven, blz .. 47.
H. Art. 1406 B. W. geeft aan, en ook het nieuwe wetboek zal aangeven,
welke nabestaanden een actie hebben tegen degene, die do0r zijn onrechtmatige daad d.e dood van hun verzorger veroorzaakt.e. Moet hetzelfde worden
geregeld t.a.v. de nabestaanden van hem wiens dood d0or een ander werd
veroorzaakt, indien die ander jegens het slachtoffer, ware dit blijven leven,
niet uit onrechtmatige daad maar wel uit andere hoofde aansprakelijk zou
zijn geweest1 Ik denk hier aan de gevallen van "risico-aansprakelijkheid",
van overheidsaansprakelijkheid op grond van de "égalité devant les charges
publics" en van wanprestatie.
a. T. a; v. de gevallen van "risico-aansprakelijkheid" zal wel niemand
betwijfelen dat in beginsel hetzelfde moet gelden als bij door een onrecht~
matige daad veroorzaakte dood, Indien een gebouw door een onbekend
gebrek buiten iemands schuld gedeeltelijk instort met dodelijke gevolgen is
het duidelijk dat tegen de eigenaar, die hiervoor krachtens art. 1405 B. W.
aansprakelijk is, door dezelfde personen geageerd kan worden als wanneer
een v:erzuim van onderhoud de oorzaak van de instorting en de dood was.
Voor de eigenaar van een motorrijtuig, die daarmee buiten zijn schuld
ten gevolge van een onkenbaar gebrek van het motorrijtuig een ongeluk
rp.aakt, staat dit uitdrukkelijk in art; 31 W egeriverkeerswet, daar dit artikel
riaar art. 1406 B. W. verwijst.
· b. V oor de gevallen van aansprakelijkheid van de overheid op grondyan'
de égalité devant les charges publies heeft onlangs het Duitse J,3urides-,
1 Het eerstgenoemde bedrag is beduidend hoger, van het verschil iinmers moet
de verzekeringsmaatschappij leven.
.
. · · ·
·. 2 DE JoNG contra de matigingabevoegdheid (p. 64 v.), MuLDERIJE pro (125 v.,
151----152).
.
.
..
3 Preadvies 58-59.
·
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gerichtshof uitdrukkelijk beslist dat § 844 B.G.B. (vergelijkbaar met art.
1406 B. W.) analoog moet worden toegepast 1 • Ook de Franse Conseil d'Etat
maakt, zo is mijn indruk, op dit punt geen verschil, al naar mate de aan'sprakelijkheid van de overheidsinstantie, die de dood veroorzaakte, gebaseerd
is op een faute de service dan wel buiten faute gegrond is.
c' Moet het enkele feit dat ten -gevolge van het niet nakomen van een
contractuele verplichting de medecontractant overleden is medebrengen dat
diens nagelaten betrekkingen een actie tot schadevergoeding tegen de
wanprestant kunnen instellen wegens de dood van hun verzorger? Voor
enkele gevallen van wanprestatie volgt een bevestigend antwoord uit de wet :
omkomen van passagier door wanprestatie van de vervoerder 2 (art. 522 K.
(over zee), 920 K. (binnenvaart), artt. 24 en 39 Wet 10 sept. 1936, Stb.
523 (luchtvervoer)), omkomen van werknemer door wanprestatie van
de werkgever (1638x B. W.). De vraag ligt voor de hand, of het nieuwe
wetboek hetzelfde voor alle gevallen van wanprestatie moet bepalen. Men
denke, behalve aan het vervoer over land, aan gevallen als deze: de
garagehouder heeft op zich genomen bepaalde moeren aan te draaien,
hij verzuimt deze contractuele plicht na te komen, de cliën.t verongelukt
daardoor dodelijk; een aannemer neemt op zich om gedurende de vacantie
van de eigenaar van het huis de ballustrade van het balkon te komen
nazien, hij vergeet dit en de eigenaar, na terugkomst aannemende dat de
ballustrade weer solide is, valt dood; een dokter neemt op zich binnen
een uur naar een ernstige zieke te komen kijken, hij vergeet dit en de zieke
sterft dientengevolge. De nagelaten betrekkingen kunnen in deze gevallen
niet uit onrechtmatige daad age__r~~~' a,~ngezien bij wegdenken van de contractuele band niets onrechtmatigs aan de garagehouder, aannemer en
dokter kan worden verweten. DE JONG achtte reeds voor het bestaande
recht art. 1406 analogisch toepasselijk bij de gevallen van dood ten gevolge
van een contractbreuk 3 . Zijn medepreadviseur MuLDERIJE echter meende,
dat een algemene regel, volgens welke de nagelaten betrekkingen bij overlijden van hun verzorger ten gevolge van een wanprestatie een op contract
gebaseerde actie tegen de wanprestant zouden hebben, uit den boze zou zijn.
Volgens 1.tem moet de wetgever van overeenkomst tot overeenkomst beslissen of al dan niet een zodanige regel moet worden opgenomen 4 • Vóór
opneming van een algemene regel pleit, dat bij blijvende invaliditeit van het
slachtoffer de wanprestant zeker contractueel aansprakelijk is tot vergoeding
van de schade geleden door het wegvallen van de arbeidskracht; als het
slachtoffer overlijdt en daardoor niet hij maar een nabestaande schade lijdt
door het wegvallen van diezelfde arbeidskracht is het redelijk dat de wanprestant ook tot vergoeding van deze schade kan worden aangesproken.
I

1 B.G.H. 17 okt. 1955, J uristenzeitung 1956. 177 met noot van Prof. K. SIEG.
Het arrest betrof het overlijden van iemand ten gevolge van een inenting die hij
krachtens de wet verplicht was te ondergaan.
2 Het ontbreken van een wettelijke regeling in Frankrijkt .a.v. de vervoerder deed
de Cour de Cassation grijpen naar de gewaagde constructie van het stilzwijgend
beding ten behoeve van een derde (de nagelaten betrekking): C. d. C. 6 dec. 1932,
D. 1933.1.137 (JossERAND), S. 1934.1.81 (EsMEIN).
3 Preadvies, p. 2 7.
4 Handelingen N.J.V. 1940, p. 102.
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Aan de andere kant dient overwögen te worden dat er vele gevallen van
wanprestatie kunnen zijn, waarbij de betreffende contractant geen enkel
verwijt treft, zoals onvoorzienbare tekortkomingen van (hem niet-ondergeschikte) Hilfspersonen en afwezigheid van gegarandeerde eigenschappen
of omstandigheden. De vraag kan worden gesteld of in dergelijke gevallen
een verplichting om de nagelaten betrekkingen van de overleden wederpartij te onderhouden wel steeds redelijk en billijk zou zijn.

