
Stellingen: 
Marnix Hebly - Schadevaststelling en tijd 
 
 
1. De begroting van smartengeld wegens letsel moet geschieden naar het moment waarop de waardering 

plaatsvindt: de op dat moment bekende (en verwachte) feitelijke ontwikkelingen en de dan geldende 
maatstaven zijn beslissend, en vanaf dat moment moet de wettelijke rente lopen.  

 
2. De Hoge Raad moet terugkomen op zijn Peildatum-jurisprudentie, in zoverre dat de vrijheid van de 

rechter om toekomstige schade te kapitaliseren naar een peildatum ver voor zijn uitspraak moet 
worden beperkt tot gevallen waarin de verschuldigdheid van wettelijke rente krachtens art. 1286 BW 
(oud) aan de orde is.  

 
3. Anders dan de Hoge Raad suggereert in het arrest TenneT c.s./ABB laat het onderscheid tussen 

schadevaststelling en voordeelstoerekening zich niet in alle opzichten relativeren, omdat rechtens 
relevante nadelen en voordelen dikwijls intreden op verschillende momenten.  

 
4. Winstderving moet in de regel worden beschouwd als duurschadepost, en laat zich daarom niet 

vaststellen aan de hand van het bedrijfseconomische concept van verlies van ondernemingswaarde, 
dat immers een ex ante waardering impliceert.  

 
5. Art. 6:96 lid 2 sub a BW vormt de sleutel voor ‘herstelgerichte’ benadering bij afwikkeling van 

letselschade; art. 6:97 BW biedt de rechter niet de vrijheid om de in het begrip schade besloten 
liggende structuur los te laten.  

 
6. De vraag of de eigenaar van een beschadigde boom aanspraak heeft op vergoeding van de 

waardevermindering van de boom als zodanig – verlies van ‘boomwaarde’ – is met het arrest 
Liander/Gemeente Heiloo niet geadresseerd, doordat ’s hofs overwegingen in cassatie te beperkt zijn 
opgevat.  

 
7. De Hoge Raad liet in het arrest Van Otterloo/Maersk een belangrijke kans liggen om de 

gezichtspuntencatalogus uit het arrest Van Hese/De Schelde aan te scherpen en het verjaringsregime 
voor mesothelioomclaims te verbeteren.  

 
8. Schadeverhaal via het strafproces is te weinig effectief wat betreft verhaal en compensatie van schade 

van slachtoffers van strafbare feiten.  
 

9. De aansprakelijkheid van de werkgever voor schade als gevolg van arbeidsongevallen en 
beroepsziekten moet drastisch op de schop: de toekomst van de arbeidsgerelateerde schade ligt in een 
meer uitgebalanceerd no fault-compensatiestelsel.  

 
10. De verschrijving ‘nochthans’ in art. 6:103 BW moet worden gecorrigeerd.  

 
11. Vroeg of laat wordt ieder proefschrift afgeschreven; de vraag is slechts in welke betekenis van het 

woord.  


