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Voorwoord 
 
‘Take care, stay alive’, zo eindigde Fish, de favoriete zanger van mijn in 1996 over-
leden broer Abel, zijn concerten altijd. Dit motto is een kernachtige samenvatting 
van het basisidee uit mijn proefschrift: door zorgvuldig te zijn, kunnen mensen on-
gevallen en alle - soms fatale - gevolgen van dien proberen te voorkomen. Ik vind 
het spijtig dat Abel en mijn in 1983 overleden moeder mijn promotie niet meema-
ken. 
Gelukkig zijn er veel mensen die er wel bij zijn. Een aantal van hen wil ik bedanken 
voor de hulp die zij, op welke manier dan ook, bij mijn promotie hebben geboden. 
Allereerst mijn twee promotoren, Heico Kerkmeester en Roger Van den Bergh. Ik 
bedank hen voor de geboden begeleiding, de discussies die we over uiteenlopende 
onderwerpen hebben gevoerd en de commentaren die ze op eerdere versies van het 
proefschrift hebben geleverd. De overige leden van de kleine promotiecommissie 
bedank ik voor hun opbouwende commentaar. Datzelfde geldt voor mijn paranim-
fen, Hanneke en Jason. Ook bedank ik Jason voor zijn hulp bij de vertaling van de 
samenvatting. 
Mijn collega’s van het Rotterdam Institute of Law and Economics, het RILE, bedank 
ik voor de vriendschappelijk werkomgeving die ze creëren en waar het prettig wer-
ken is. Ik wil Roger Van den Bergh bedanken voor de manier waarop hij voor het 
RILE strijdt, telkens als dat nodig is. Lang leve de RILE spirit! En ik bedank Wicher 
Schreuders voor het lezen en becommentariëren van het manuscript.  
Voor wat betreft mijn familie beperk ik mij tot twee mensen, omdat het voorwoord 
anders langer wordt dan de hoofdtekst. Mijn broer Jan Kees heeft mij lang geleden 
gelukkig overtuigd om toch vooral naar de universiteit te gaan en mijn vader heeft 
het, samen met mijn moeder, altijd belangrijk gevonden om al hun kinderen een 
goede opleiding mee te geven. Daar ben ik hen dankbaar voor. Ook bedank ik Jan 
Kees voor zijn hulp bij de vormgeving van mijn proefschrift. 
Een bijzonder bedankje gaat naar ‘de band’, in de verschillende samenstellingen die 
er inmiddels zijn geweest. Niets werkt zo ontspannend als een avondje herrie maken 
met een groep vrienden. 
Tenslotte mijn eigen gezin. Hoe kan ik jullie nou bedanken? Elke opsomming 
schiet schromelijk tekort bij wat jullie voor me betekenen. Om dan toch iets te 
noemen wat met het werk te maken heeft: bedankt Jeroen en Emma, voor jullie 
inspiratie bij de colleges speltheorie. Ik heb nooit meer verlegen gezeten om voor-
beelden betreffende het doeltreffend blokkeren van strategisch gedrag door het on-
mogelijk maken van communicatie: keihard gillen of je vader gewoon negeren. En 
nogmaals bedankt Hanneke, voor de eindeloze discussies en gesprekken die we 
hebben over de meest zinnige en onzinnige dingen. Bedankt voor het aanhoren van 
mijn zoveelste redenering, mijn zoveelste onduidelijkheid, mijn zoveelste oplossing. 
Ik draag dit boek aan jou op. 
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Communicerende vaten 
 
In zijn noot onder het Jaguar I-arrest schrijft Veegens dat de begrippen waaruit art. 
1401 BW (oud) is opgebouwd, kunnen worden vergeleken met communicerende 
vaten. ‘Er bestaat meer overeenstemming over de vereisten voor toewijzing van een 
vordering dan over de plaats, waar zij thuishoren’.1 Zijn opmerking is ook voor de 
huidige regeling van het onrechtmatigedaadsrecht nog relevant. 
Het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht stelt vijf vereisten voor een geslaagde 
actie uit onrechtmatige daad: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causali-
teit en relativiteit. Er bestaat in de rechtsgeleerde literatuur veel onenigheid over de 
onderlinge samenhang tussen deze elementen en zelfs over de vraag of sommige 
elementen wellicht overbodig zijn. Ook op het niveau van de afzonderlijke vereisten 
bestaan verschillen van mening over de inhoud ervan. 
Een aantal voorbeelden ter illustratie. Bij het onrechtmatigheidsvereiste is het de 
vraag of de drie onrechtmatigheidsvormen die worden onderscheiden, alle zelfstan-
dig bestaansrecht hebben, of dat uiteindelijk steeds de zorgvuldigheidsnorm bepa-
lend is voor het onrechtmatigheidsoordeel. Bij de toerekenbaarheid is niet duidelijk 
wat met de begrippen schuld en risico wordt bedoeld en in gevallen waarin de on-
rechtmatigheid door de zorgvuldigheidsnorm wordt bepaald, is het de vraag welke 
rol het toerekenbaarheidsvereiste speelt. Bij het schadebegrip wordt gediscussieerd 
over de manier waarop de schade moet worden begroot, welke schadesoorten wel en 
niet voor vergoeding in aanmerking komen en wat de term schade precies betekent. 
Bij het causaliteitsvereiste is een van de vraagpunten of schade voorzienbaar moet 
zijn geweest, wil de laedens schadeplichtig zijn. Het voorzienbaarheidsvereiste 
speelde echter ook al een rol in de onrechtmatigheidsfase, zodat de onderlinge ver-
houding tussen onrechtmatigheid en causaliteit verduidelijking behoeft. Bij de rela-
tiviteit tenslotte wordt gediscussieerd over de vraag of dit een zelfstandig vereiste is, 
of dat het gezochte normatieve verband tussen de onrechtmatigheid en de schade 
reeds via de andere vereisten voor aansprakelijkheid wordt gelegd. 
De vruchtbaarheid van de gevoerde discussies heeft te lijden gehad onder het ont-
breken van een strak analysekader waarbinnen de waarde van de verschillende ele-
menten zich laat bepalen. Een beroep op gezaghebbende auteurs is niet overtui-
gend, zolang er andere gezaghebbende auteurs met een andere mening zijn. In dit 
proefschrift zal ik het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht vanuit rechtsecono-
misch perspectief onderzoeken, omdat de rechtseconomie wel in staat is een syste-
matisch analysekader te bieden, dat is opgebouwd op basis van een aantal veronder-
stellingen betreffende menselijk gedrag en de doelstellingen van het recht. De 
rechtseconomie kan hierbij omschreven worden als het gebruiken van termen, be-
                                                      
1. Hoge Raad 9 december 1960, NJ 1963, 1 (concl. P.-G. Langemeijer; m.nt. Veegens).  
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grippen en methoden uit de economische wetenschap bij het analyseren van het 
recht en zijn werking.2 
 
 
1.2 De rechtseconomische methode 
 
1.2.1 Positieve en normatieve rechtseconomie 
 
Met behulp van de rechtseconomie kan worden getracht het bestaande recht vanuit 
een aantal veronderstellingen betreffende menselijk gedrag te verklaren en te voor-
spellen welke gedragseffecten een bepaalde rechtsregel zal hebben (dit is een positie-
ve analyse), of er kan worden onderzocht hoe het recht er uit zou moeten zien om 
de veronderstelde doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken (dit is een normatieve 
analyse).3 Een positieve analyse van het onrechtmatigedaadsrecht onderzoekt in 
hoeverre het onrechtmatigedaadsrecht te verklaren is vanuit de wens de doelstellin-
gen van dit rechtsgebied (zie hiervoor paragraaf 2.3) te bereiken.4 Ook voorspellin-
gen betreffende gedragseffecten van bijvoorbeeld fout- en risicoaansprakelijkheid 
behoren tot de positieve analyse van het onrechtmatigedaadsrecht. Een normatieve 
analyse van dit rechtsgebied onderzoekt hoe het onrechtmatigedaadsrecht er uit 
moet zien om die betreffende doelstellingen te kunnen realiseren en geeft bijvoor-
beeld aan dat in een bepaalde situatie foutaansprakelijkheid beter is dan 
risicoaansprakelijkheid. 
 
 
1.2.2 De mainstream rechtseconomie 
 
De hoofdstroom in de rechtseconomie wordt vaak aangeduid met de term neoklas-
sieke rechtseconomie. In navolging van De Geest spreek ik echter over de main-
stream rechtseconomie, omdat in deze hoofdstroom ook begrippen en methoden 
worden gehanteerd die niet in het neoklassieke model passen, zoals bijvoorbeeld het 
idee van onvolledige informatie en het gebruik van speltheorie om interactiesitua-
ties te analyseren. De Geest noemt dit het geïntegreerde paradigma, waarin de goe-
de elementen uit verschillende scholen worden gehanteerd.5  
Deze hoofdstroom binnen de rechtseconomie is gebaseerd op de theorie van de ra-
tionele keuze, die er van uitgaat dat actoren de hun ter beschikking staande midde-

                                                      
2. Zie bijvoorbeeld Kerkmeester 1992, p. 126; Teijl & Holzhauer 1997, p. 1 en 24. 
3. Zie bijvoorbeeld Van den Bergh 1991, p. 16, 17; Nentjes 1993, p. 1; Posner 2003, p. 24 e.v.; Shavell 

2004, p. 1. 
4. Paragraafnummers waarnaar wordt verwezen, zijn als volgt opgebouwd: eerst het hoofdstuk, dan de 

paragraaf en dan de eventuele subparagraaf. Paragraaf 2.3.1 betekent dus subparagraaf 1 uit paragraaf 3 
uit hoofdstuk 2. 

5. Zie De Geest 1994, p. 459, 463 en 467; De Geest 1995, p. 288 e.v. Ook Mackaay hanteert de term 
‘mainstream’, zie Mackaay 1991, p. 1509. 
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len aanwenden om hun doelen zo goed mogelijk te bereiken. Er wordt veronder-
steld dat individuen rationeel handelen, hetgeen inhoudt dat ze handelen overeen-
komstig hun eigen voorkeuren. Een rationele beslissing bestaat uit drie onderdelen: 
(1) de actor kiest hetgeen waarvan hij denkt dat het het beste voor hem is, gegeven 
zijn verwachtingen; (2) de verwachtingen zijn gebaseerd op de beschikbare informa-
tie; (3) de actor vergaart een optimale hoeveelheid informatie, dus niet teveel maar 
ook niet te weinig. In de theorie van de rationele keuze wordt het methodologisch 
individualisme gehanteerd, dus het individu is uitgangspunt van de analyse. Collec-
tieve fenomenen worden derhalve ook verklaard in termen van beslissingen van in-
dividuen.6 
Eveneens wordt verondersteld dat de voorkeuren van individuen op de korte ter-
mijn constant zijn. Indien deze aanname niet zou worden gemaakt, zou bij elk 
waargenomen gedrag immers kunnen worden geredeneerd dat de voorkeuren blijk-
baar zijn veranderd, omdat de actor anders wel een andere keuze zou hebben ge-
maakt. Ook is het niet mogelijk om voorspellingen omtrent verwacht gedrag te 
doen, als de voorkeuren niet constant worden verondersteld.7 
Tenslotte wordt verondersteld dat interacties naar een evenwicht tenderen.8 Voor 
mijn proefschrift is met name het evenwichtsconcept uit de speltheorie van belang. 
Met behulp van speltheorie kunnen, op basis van de reeds besproken veronderstel-
lingen, interactiesituaties worden bestudeerd en kan worden voorspeld welke ge-
dragskeuzen de verschillende actoren zullen maken. Een evenwicht wordt in de 
speltheorie omschreven als een combinatie van strategieën of acties die door de ver-
schillende spelers zullen worden gekozen. De spelers kiezen die betreffende strate-
gieën omdat dat, gegeven hun verwachtingen over wat de andere speler zal doen, 
het beste voor hen is.9 In Hoofdstuk 4 ga ik hier uitgebreider op in. 
In dit proefschrift zal ik met name argumenten uit de mainstream rechtseconomie 
gebruiken bij mijn analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht. Als een 
laedens op basis van de hem beschikbare informatie bijvoorbeeld denkt dat het voor 
hem goedkoper is om zich onzorgvuldig te gedragen dan om aan de zorgvuldig-
heidsnorm te voldoen, dan zal hij zich onzorgvuldig gedragen, omdat hij daarmee 
kosten bespaart. Hij maakt derhalve een afweging tussen de hogere kosten van 
voorzorgsmaatregelen bij het voldoen aan de zorgvuldigheidsnorm enerzijds, en de 
mogelijkheid om aansprakelijk te worden gesteld bij onzorgvuldigheid anderzijds. 
De mainstream rechtseconomie is echter niet de enige stroming binnen de rechts-

                                                      
6. Zie bijvoorbeeld Elster 1986, p. 3; Kerkmeester 1992, p. 127; De Geest 1994, p. 422; Teijl & 

Holzhauer 1995, p. 251; Teijl & Holzhauer 1997, p. 65; Kerkmeester 2000c, p. 358; Mackaay 2000, 
p. 408. 

7. Zie bijvoorbeeld  Becker 1976, p. 5; Teijl & Holzhauer 1997, p. 40. 
8. Becker 1976, p. 5; Mackaay 2000, p. 409. 
9. Zie onder andere Dixit & Skeath 2004, p. 33. Het verkeer kan als voorbeeld dienen. In Nederland 

zullen automobilisten er voor kiezen om rechts te rijden, omdat ze verwachten dat anderen ook rechts 
rijden. In Engeland zullen ze er echter voor kiezen om links te rijden, omdat ze verwachten dat ande-
ren dat ook doen. Als het gedrag van twee automobilisten, A en B, wordt onderzocht, is het evenwicht 
in Nederland dus ‘A rijdt rechts, B rijdt rechts’ en in Engeland ‘A rijdt links, B rijdt links’. 
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economie die voor het onderwerp van mijn proefschrift van belang is. De 
Oostenrijkse School en Behavioral Law and Economics behoeven afzonderlijke 
bespreking.  
 
 
1.2.3 De Oostenrijkse School 
 
In de tweede helft van de 19e eeuw is in de economische wetenschap de Oostenrijk-
se School ontstaan. Volgens Oostenrijkers handelen mensen naar het beeld dat zij 
van de werkelijkheid hebben. Hierbij hoort een subjectief kostenbegrip, omdat kos-
ten bestaan uit de subjectieve waardering van de beslisser van het op te offeren beste 
alternatief (de zogenaamde opportuniteitskosten).10 Kosten kunnen derhalve niet 
worden losgemaakt van het keuzeproces waar zij deel van uitmaken en het is even-
eens onmogelijk om de kosten van verschillende mensen met elkaar te vergelijken. 
Oostenrijkers benadrukken het bestaan van onzekerheid. Instituties zoals markt en 
recht ontstaan als spontane ordes waarmee actoren de invloed van onzekerheid wil-
len verkleinen.11 Rechtsregels zijn oriëntatiepunten waarmee betrokkenen hun 
plannen op elkaar kunnen afstemmen, ze vestigen een stabiele omgeving waarbin-
nen individuen hun eigen plannen kunnen realiseren.12 Aangezien wetgever en 
rechter niet over de informatie beschikken die nodig is om vast te stellen welke 
rechtsregel efficiënt is,13 en aangezien het volgens Oostenrijkers, anders dan volgens 
mainstream rechtseconomen, niet mogelijk is om een afweging te maken tussen 
verschillende kosten van verschillende mensen, pleiten Oostenrijkers voor heldere 
regels die duidelijke grenzen aangeven waarbinnen actoren hun eigen voorkeuren 
kunnen proberen te realiseren. Die duidelijk regels zijn hetzij de schade laten liggen 
waar zij valt, hetzij risicoaansprakelijkheid.14 Belangenafwegingen zijn niet moge-
lijk, beslissingen moeten zo veel mogelijk worden overgelaten aan de partijen zelf.15  
 
Teijl en Holzhauer hebben in hun Rotterdamse proefschrift onderzocht in hoeverre 
de Oostenrijkse School een alternatief biedt voor de neoklassieke rechtseconomie.16 
In mijn proefschrift zal ik mij echter niet expliciet op de Oostenrijkse School base-
ren. Hiervoor heb ik een aantal redenen. Ten eerste zijn veel elementen uit de Oos-
tenrijkse School opgenomen in de mainstream rechtseconomie, zoals het idee van 
opportuniteitskosten (de hierboven reeds genoemde waardering van het op te offe-
ren beste alternatief).17 Ook de subjectieve waardeleer, dus het feit dat mensen hun 
                                                      
10. Teijl & Holzhauer 1997, p. 129, 130. 
11. Crespi 1998, p. 329. 
12. Rizzo 1985, p. 873; Teijl & Holzhauer 1997, p. 144, 145. 
13. Zie bijvoorbeeld Rizzo 1980a, p. 317; Rizzo 1980b, p. 642; De Geest 1994, p. 496; Crespi 1998, p. 

340. 
14. Mackaay 1991, p. 1513; Teijl & Holzhauer 1995, p. 253 en 259. 
15. Teijl & Holzhauer 1995, p. 263. 
16. Teijl & Holzhauer 1997, p. 7. 
17. Zie bijvoorbeeld De Geest 1994, p. 463, 464; Kirzner 1998, p. 148, 149. 
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gedrag laten bepalen door hun subjectieve inschattingen betreffende de werkelijk-
heid, is belangrijk in de mainstream rechtseconomie, maar in de Oostenrijkse 
School wordt dit subjectivisme extreem ver doorgevoerd.18 Daarmee wordt elke we-
ging van belangen of kosten en baten van verschillende actoren onmogelijk, hetgeen 
voor een rechtsgebied waar die belangenafweging één van de belangrijkste kenmer-
ken vormt, zeer problematisch is.  
Vervolgens lost de keuze voor risicoaansprakelijkheid het probleem van de subjec-
tieve kosten niet op, want voor het vaststellen van de schadevergoeding moet een 
schatting van die schade worden gemaakt. Maar de rechter kan de subjectieve waar-
dering die de gelaedeerde voor het beschadigde of verloren gegane goed had, niet 
kennen!19  
Voorts leidt risicoaansprakelijkheid er toe dat het steeds de laedens is die zijn imper-
fecte inschatting van de mogelijke schade van de gelaedeerde afweegt tegen zijn ei-
gen kosten van voorzorgsmaatregelen en de baten van het uitoefenen van de activi-
teit. Er moet dus toch een belangenafweging worden gemaakt, en aangezien het niet 
op voorhand vaststaat dat de laedens altijd over betere informatie beschikt dan de 
wetgever of de rechter, is het onwenselijk om een belangenafweging door de rechter 
structureel uit te sluiten. 
De Oostenrijkse School gaat naar mijn mening te ver door in het hanteren van het 
subjectivisme. Inderdaad zal vaak de informatie ontbreken om een zeer precieze af-
weging van kosten en baten te kunnen maken, maar dit neemt niet weg dat er met 
vuistregels en meer of minder grove schattingen kan worden gewerkt.20 Om een 
voorbeeld van De Geest aan te halen: ook al is het niet exact duidelijk hoe groot het 
belang is dat ambulance, politie en brandweer in noodgevallen voorrang krijgen en 
derhalve ook door rood mogen rijden in verhouding tot het belang van de overige 
verkeersdeelnemers die daardoor voor een groen verkeerslicht moeten stoppen, het 
is wel duidelijk dàt het eerste belang groter is dan het tweede. Een afweging is 
daarmee zeer wel mogelijk.21  
Het extreem ver doorvoeren van het subjectivisme en de omstandigheid dat veel 
Oostenrijkse elementen in de mainstream rechtseconomie zijn opgenomen, heeft er 
voor gezorgd dat de Oostenrijkse School in de rechtseconomie een marginale posi-
tie inneemt. 
 
Aan het eind van de 19e eeuw hebben diverse juridische auteurs op basis van argu-
menten die in de Oostenrijkse benadering passen, gepleit voor het verlaten van 
schuld als de (enige) grondslag voor aansprakelijkheid.22 Mataja bespreekt het idee 
dat iemand die ergens het nut van heeft, daar ook het gevaar van moet dragen. Aan-
sprakelijkheid wordt dan niet gebaseerd op schuld, maar bijvoorbeeld op het bezit 

                                                      
18. De Geest 1994, p. 489. 
19. De Geest 1994, p. 496. 
20. Zie hierover bijvoorbeeld Kötz 2001, p. 52. 
21. De Geest 1994, p. 491. 
22. Van Dunné 2004b, p. 229 e.v. en p. 473 e.v. 
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van een zaak of het voeren van een onderneming.23 Ook Steinbach legt de nadruk 
op de voordelen die een ondernemer met zijn handelen behaalt en baseert daar de 
aansprakelijkheid op. Unger noemt het verhogen van een gevaar als grondslag voor 
aansprakelijkheid.24 Deze argumenten, die ook in de mainstream rechtseconomie 
van belang zijn, hebben een aantal Nederlandse juristen beïnvloed, waaronder 
Bruins, Ribbius, Van Leeuwen, Hijmans en Wertheim. In mijn bespreking van de 
grondslagen van risicoaansprakelijkheid in paragraaf 4.4.2 kom ik uitgebreid op 
deze auteurs terug.  
 
 
1.2.4 Behavioral Law and Economics 
 
In de relatief nieuwe stroming van de behavioral law and economics wordt beargu-
menteerd dat mensen zich om verschillende redenen anders gedragen dan een rati-
oneel mens zou doen.25 Deze stroming is voorwerp van heftige discussies binnen de 
rechtseconomie en er is nog veel onderzoek nodig voordat de eventuele toegevoegde 
waarde duidelijk is. 
Volgens sommigen hebben de afwijkingen grote invloed op het gedrag van indivi-
duen en daarmee ook op de invloed van het recht op dat gedrag. Volgens anderen 
zijn de beweerde afwijkingen niet belangrijk, onder meer omdat ze door leereffecten 
verdwijnen of omdat ze op grote schaal veel minder van belang zijn dan bij het ge-
drag van één individu.26 
Arlen stelt dat behavioral law and economics geen coherent model voor menselijk 
gedrag kan bieden waarmee toetsbare hypothesen kunnen worden opgesteld. De 
benadering biedt daarom geen alternatief voor het rationele keuzemodel. Dit komt 
ten eerste omdat sommige afwijkingen zich alleen onder bepaalde omstandigheden 
voordoen, zodat onduidelijk is wanneer zo’n afwijking in de echte wereld invloed 
kan hebben op het gedrag van mensen. Ook doen zich in die echte wereld verschil-
lende afwijkingen tegelijk voor, waarvan de effecten elkaar kunnen versterken maar 
ook opheffen. En zelfs als afwijkingen zich systematisch voordoen, is niet duidelijk 
welke beleidsaanbevelingen hieruit volgen.27 Volgens Richard Posner is behavioral 
law and economics ‘undertheorized’, vanwege het puur empirische karakter ervan. 
De benadering wordt gedefinieerd door haar onderwerp in plaats van haar metho-
de, en het onderwerp is de set van verschijnselen die (de eenvoudigste) rationele 
keuzemodellen niet verklaren. Ook Posner vindt derhalve dat het geen alternatieve 
theorie is.28 
                                                      
23. Mataja 1888, p. 57, 58. Zie voor dit argument in de rechtseconomie bijvoorbeeld Epstein 1973, p. 

158 e.v. 
24. Zie hierover Van Dunné 2004b, p. 474. 
25. Zie bijvoorbeeld Jolls, Sunstein & Thaler 1998, p. 1476. Zie Posner 1998 voor een kritische bespre-

king. Voor recente Nederlandse bijdragen, zie onder andere Van Boom 2003 en Hartlief 2004a. 
26. Zie bijvoorbeeld Schäfer & Ott 2005, p. 70 e.v. 
27. Arlen 1998, p. 1776, 1777. 
28. Posner 1998, p. 1559, 1560. 
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Een recente publicatie draagt een extra argument aan waarom terughoudendheid 
moet worden betracht bij het hanteren van gegevens uit laboratoriumexperimenten 
bij het doen van uitspraken over menselijk gedrag in de echte wereld. Mensen die 
meedoen aan zulke experimenten realiseren zich dat ze aan een experiment mee-
doen. Dit kan hen achterdochtig maken ten aanzien van de informatie die ze bij het 
experiment krijgen aangereikt. Achterdochtige participanten blijken zich anders te 
gedragen dan vertrouwende participanten, terwijl experimenten die irrationeel ge-
drag zouden aantonen, uitgaan van vertrouwende participanten. De gevonden af-
wijking kan echter (mede) door het wantrouwen van de participant worden veroor-
zaakt.29 
Kerkmeester stelt de vraag of overeenstemming van model en werkelijkheid wel zo 
belangrijk is voor de rechtseconomie, nog los van de vraag of behavioral law and 
economics tot betere voorspellingen leidt, een vraag die alleen door empirisch on-
derzoek kan worden beantwoord. Zoals ik in Hoofdstuk 7 uiteen zal zetten, kan de 
groei en het succes van de rechtseconomie in met name de Verenigde Staten niet 
louter worden verklaard uit de resultaten van empirisch onderzoek. De aantrek-
kingskracht van de rechtseconomie ligt met name in het systematische analysekader 
dat zij heeft ontwikkeld. Hiervoor is wel vereist dat er gebruik wordt gemaakt van 
vereenvoudigende veronderstellingen, en behavioral law and economics compliceert 
de benadering juist. Juridisch redeneren is in het algemeen niet afhankelijk van de 
empirische invulling van de gehanteerde theorieën en het is voor juristen zelfs on-
gebruikelijk om te verwijzen naar de te verwachten effecten op gedrag, om deze ver-
volgens empirisch te ondersteunen. Juristen beroepen zich vaak op gezaghebbende 
auteurs en hanteren argumenten van systematiek, van de interne logica van het 
recht.30 
Vanwege de besproken problemen van behavioral law and economics ga ik in mijn 
proefschrift uit van het rationele keuzemodel zoals gehanteerd in de mainstream 
rechtseconomie. Wel zal ik, zoals Arlen ook voorstelt, inzichten uit de behavioral 
law and economics gebruiken waar zij additionele diepgang aan de analyse kunnen 
toevoegen. Het gaat hier dan echter niet om een vervanging van de mainstream ana-
lyse, maar om een aanvulling erop.31 Ook Ulen stelt dat het niet gaat om een keuze 
tussen rationele keuzetheorie en behavioral law and economics, maar dat een syn-
these moet worden bereikt. Er moeten echter nog veel vragen worden beantwoord 
voordat het zover is.32  

                                                      
29. McKenzie, Wixted & Noelle 2004, p. 947. 
30. Kerkmeester 2001. Zie ook Kerkmeester & Visscher 2000. 
31. Arlen 1998, p. 1776. Het gaat dan bijvoorbeeld om het probleem dat een rechter die achteraf moet 

beoordelen of het gedrag van gedaagde onzorgvuldig was, kan worden beïnvloed door de omstandig-
heid dat het ongeval daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hij kan hierdoor de ongevalskans te hoog in-
schatten, zodat het gedrag van gedaagde eerder als onzorgvuldig wordt aangemerkt. Dit is de zoge-
naamde hindsight bias. Zie hiervoor paragraaf 3.3.2. Een ander voorbeeld is de omstandigheid dat ac-
toren bij het bepalen van hun gedrag uitgaan van hun subjectieve inschatting van de ongevalskans, 
welke kan afwijken van de objectieve ongevalskans. Zie paragraaf 3.4.3.6. 

32. Ulen 2000, p. 816. 
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1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 
Op basis van een normatieve rechtseconomische analyse geef ik antwoord op een 
aantal belangrijke vraagstukken uit het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht. An-
der dan veel rechtseconomische literatuur vertrek ik hierbij niet vanuit een meer of 
minder complex wiskundig model, maar vanuit het Nederlandse positieve recht. Ik 
schets per besproken onderwerp de juridische vraagpunten en behandel de stand-
punten van diverse juridische auteurs. Vervolgens neem ik in deze discussie op basis 
van rechtseconomische argumenten een standpunt in. In sommige gevallen komt 
dit standpunt overeen met een van de juridische standpunten uit de besproken dis-
cussie, in andere gevallen is het een nieuw standpunt dat in de gevoerde discussie 
nog niet werd verdedigd. Het is dus niet mijn hoofddoel om de doctrinaire geschil-
len te beslechten, maar om op basis van een rechtseconomische analyse een stand-
punt in de verschillende debatten in te nemen. Bij de bespreking van de discussie-
punten wordt relatief veel aandacht besteed aan systematiserende juridische litera-
tuur zoals de Asser-serie en de losbladige uitgaven betreffende de onrechtmatige 
daad en schadevergoeding, om zo het juridische en het rechtseconomische systeem 
goed met elkaar te kunnen vergelijken.  
Deze werkwijze maakt het mogelijk om in de diverse afzonderlijke discussies op 
basis van een coherent analysekader positie te kiezen, zodat aan het eind van het 
proefschrift een samenhangend betoog is gegeven waarin alle constituerende ele-
menten van het onrechtmatigedaadsrecht zijn besproken. Hiermee hoop ik te voor-
komen dat het proefschrift een verzameling deelanalyses is zonder onderlinge sa-
menhang. Doordat ik in het gehele boek de mainstream rechtseconomie als uit-
gangpunt hanteer, meen ik eveneens het gevaar te vermijden de rechtseconomie als 
een grabbelton van ideeën te gebruiken, waaruit kan worden geput al naar gelang 
het gewenste resultaat. Het doel van mijn onderzoek is dus om op basis van een 
rechtseconomische analyse een systematische invulling te geven aan de begrippen 
uit het onrechtmatigedaadsrecht en de onderlinge samenhang tussen deze begrip-
pen te verduidelijken. 
Zoals gezegd vertrek ik vanuit de juridische discussies betreffende het onrechtmati-
gedaadsrecht en gebruik ik de rechtseconomie als analysekader om argumenten te 
ontwikkelen die in deze discussies van belang zijn. Ik heb niet als doel het verfijnen 
en verder ontwikkelen van de economische modellen die in de rechtseconomische 
literatuur worden gehanteerd. Mijn proefschrift richt zich derhalve meer op juristen 
en rechtseconomen die zich inhoudelijk met het onrechtmatigedaadsrecht bezig 
houden, dan op (rechts)economen die vooral geïnteresseerd zijn in een modelmati-
ge benadering. Waar een uiteenzetting van de achterliggende economische model-
len noodzakelijk is, gebeurt dit in een appendix bij het betreffende hoofdstuk.  
 
 
 
 



INLEIDING 

9 

1.4 Plan van aanpak 
 
De hoofddoelstelling van het onrechtmatigedaadsrecht vanuit rechtseconomische 
optiek is het minimaliseren van de totale maatschappelijke kosten van schadever-
oorzakende gebeurtenissen. In Hoofdstuk 2 bespreek ik deze doelstelling en de an-
dere doelstellingen die aan het onrechtmatigedaadsrecht worden toegeschreven. 
In de verdere hoofdstukken geef ik een rechtseconomische analyse van het Neder-
landse onrechtmatigedaadsrecht, uitgaande van de in Hoofdstuk 2 beschreven doel-
stelling. In Hoofdstuk 3 onderzoek ik of de drie onrechtmatigheidscategorieën van 
art. 6:162 BW zelfstandig bestaansrecht hebben of dat, zoals de leer van Smits stelt, 
de zorgvuldigheidsnorm steeds bepalend is. Voor het antwoord op deze vraag moet 
worden onderzocht of er situaties zijn waarin de onrechtmatigheidscategorieën van 
de rechtsinbreuk en de strijd met de wettelijke plicht geschikter zijn om de doelstel-
lingen van het onrechtmatigedaadsrecht te bereiken dan de maatschappelijke on-
zorgvuldigheid. Als blijkt dat die laatste categorie altijd beter werkt (of minstens net 
zo goed als de andere onrechtmatigheidsvormen), dan moet de leer van Smits wor-
den gevolgd. Als er echter situaties zijn waarin de andere categorieën beter werken, 
moet de leer worden verworpen. 
In Hoofdstuk 4 analyseer ik de toerekenbaarheid uit art. 6:162 BW. Voor alle drie 
de onrechtmatigheidsvormen onderzoek ik of er wel plaats is voor een apart schuld-
vereiste. In de rest van Hoofdstuk 4 ga ik in op het verschil tussen schuld- en risico-
aansprakelijkheid, toegepast op de onrechtmatigheidsvorm van de maatschappelijke 
onzorgvuldigheid. Ik kies hiervoor, omdat dit de belangrijkste onrechtmatigheids-
vorm is en omdat daar de tegenstelling tussen schuld- en risicoaansprakelijkheid, of 
beter gezegd tussen fout- en risicoaansprakelijkheid, het duidelijkst aan het licht 
komt. Bij foutaansprakelijkheid wordt de vraag gesteld of de laedens zich anders 
heeft gedragen dan hij had moeten doen, terwijl dat bij risicoaansprakelijkheid niet 
van belang is. Foutaansprakelijkheid is onder te verdelen in schuldaansprakelijkheid 
en foutaansprakelijkheid buiten schuld. Ik onderzoek welke factoren bepalen of 
fout- dan wel risicoaansprakelijkheid beter is. Hierbij volg ik het rechtseconomische 
onderscheid tussen unilaterale en bilaterale ongevallen (bij het eerste type heeft al-
leen de laedens invloed op de ongevalskans en bij het tweede type kan ook de gelae-
deerde de ongevalskans beïnvloeden) en tussen zorg- en activiteitenniveau (bij het 
zorgniveau is het van belang hoe zorgvuldig de actor is bij zijn activiteit, terwijl het 
er bij het activiteitenniveau om gaat hoe vaak de actor de activiteit uitoefent). Ten-
slotte onderzoek ik of de risicoaansprakelijkheden uit het BW en art. 185 WVW 
1994 vanuit economisch oogpunt gerechtvaardigd zijn. 
In Hoofdstuk 5 komt de wettelijke verplichting tot schadevergoeding uit Afdeling 
6.1.10 BW aan bod. Het moeten vergoeden van de schade is de prikkel waarmee de 
doelstelling van het minimaliseren van de totale maatschappelijke kosten van scha-
deveroorzakende gebeurtenissen wordt nagestreefd. De kracht van die prikkel hangt 
mede af van de invulling van het schadebegrip. Moet schade concreet of abstract 
worden berekend? Hoe kan de waarde van een mensenleven worden bepaald? Moe-
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ten schadesoorten zoals zuivere vermogensschade, shockschade en affectieschade 
ook worden vergoed? Moeten schadebeperkingsmaatregelen voor vergoeding in 
aanmerking komen en zo ja, hoe moeten die dan worden onderscheiden van voor-
zorgsmaatregelen? Moet toekomstige schade worden vergoed? Ook de causaliteitseis 
en het eigenschuldverweer komen in dit hoofdstuk aan de orde. 
Hoofdstuk 6 betreft het relativiteitsvereiste. De rechtseconomische literatuur be-
steedt hier vrijwel geen aandacht aan. Ik beoordeel de Nederlandse regeling waarin 
het wel een zelfstandig vereiste is vanuit de gekozen doelstelling. De invulling van 
de verschillende bestanddelen in de voorgaande hoofdstukken beïnvloeden deze 
beoordeling. 
In Hoofdstuk 7 besteed ik aandacht aan empirisch onderzoek betreffende de pre-
ventieve werking van het onrechtmatigedaadsrecht, om zo de theoretische bevin-
dingen uit de voorgaande hoofdstukken te kunnen beoordelen. 
In Hoofdstuk 8 volgen de samenvatting en conclusies. 
Ik heb er voor gekozen om geen zelfstandig hoofdstuk aan verzekeringen te beste-
den. Het onrechtmatigedaadsrecht is zo verweven met verzekeringen, dat een 
kunstmatige scheiding in afzonderlijke hoofdstukken niet goed mogelijk is. De in-
vloed van verzekeringen komt dan ook door het hele boek aan de orde, bijvoorbeeld 
bij risicoaansprakelijkheden die zijn ontwikkeld omdat de laedens zich kan verzeke-
ren en bij het bespreken van de toerekening naar redelijkheid, waar verzekeringen 
als toerekeningsfactor worden onderscheiden. Ook bij het formuleren van de doel-
stelling van het minimaliseren van de totale maatschappelijke kosten van schade-
veroorzakende gebeurtenissen aan het begin van het boek en het bespreken van em-
pirisch onderzoek aan het eind ervan, zijn verzekeringen van belang. 
 
Het proefschrift heeft het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht tot onderwerp, zo-
dat ik buitenlands onrechtmatigedaadsrecht niet expliciet onderzoek. Toch besteed 
ik wel degelijk aandacht aan dat buitenlandse onrechtmatigedaadsrecht, omdat het 
proefschrift het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht op een rechtseconomische 
manier analyseert. De economische analyse van het onrechtmatigedaadsrecht is met 
name in de Verenigde Staten ontwikkeld, zodat Amerikaanse literatuur onontbeer-
lijk is. Deze literatuur heeft de Anglo-Amerikaanse tort law tot onderwerp, zodat er 
een vergelijking tussen die tort law en het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht 
moet worden gemaakt. Er moet immers steeds worden beoordeeld of de conclusies 
uit die Amerikaanse literatuur ook van toepassing zijn op de Nederlandse situatie, 
of dat er verschillen tussen beide rechtssystemen bestaan die tot andere conclusies 
voor de Nederlandse situatie moeten leiden. Ook betrek ik rechtseconomische lite-
ratuur uit Europese landen in het onderzoek. 
Bij de bespreking van de mogelijke doelstellingen van het onrechtmatigedaadsrecht 
gebruik ik Nederlandse en buitenlandse literatuur, om zo volledig mogelijk vast te 
kunnen stellen welke doelstellingen worden onderscheiden. 
 
Literatuur en rechtspraak zijn bijgehouden tot 1 juni 2005. 
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2 Doelstellingen van het onrechtmatigedaadsrecht 
  vanuit juridisch en economisch oogpunt 
 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staan de doelstellingen van het onrechtmatigedaadsrecht centraal. 
Eerst bespreek ik juridische literatuur uit binnen- en buitenland en vervolgens komt 
de economische visie aan bod. Hieruit zal blijken dat in de economische benadering 
van het onrechtmatigedaadsrecht minimalisering van de totale kosten van schade-
veroorzakende gebeurtenissen de voornaamste doelstelling is en dat in deze doelstel-
ling compensatie, preventie en spreiding van schade een rol spelen. Dit gezichts-
punt dient als basis voor het verdere onderzoek: het onrechtmatigedaadsrecht analy-
seren vanuit de doelstelling van het minimaliseren van de totale kosten van schade-
veroorzakende gebeurtenissen.  
 
 
2.2 Doelstellingen - de juridische visie 
 
In de Nederlandse juridische literatuur wordt relatief weinig aandacht besteed aan 
de doelstellingen van het onrechtmatigedaadsrecht. In de ons omringende landen 
en de Verenigde Staten is meer onderzoek gedaan naar de mogelijke doelstellingen. 
Daarom zal ik ook buitenlandse literatuur bespreken.1 
 
 
1. Compenseren van de schade 
 
Bloembergen noemt als centrale doelstelling van het schadevergoedingsrecht het 
goedmaken (compenseren) van de schade.2 Deze doelstelling wordt zelden helemaal 
bereikt, omdat schadevergoeding slechts een surrogaat is. Het gaat immers om een 
geldbedrag waarmee de benadeelde zo veel mogelijk in de financiële toestand wordt 
gebracht die zonder de onrechtmatige daad zou zijn ontstaan. Herstel van de oude 
toestand (dat door Bloembergen trouwens als afzonderlijk doel wordt genoemd) is 
vaak niet mogelijk, de financiële schadevergoeding probeert die oude toestand zo 

                                                      
1. Zie behalve de hier behandelde literatuur ook bijvoorbeeld Weyers 1971, p. 443 e.v.; Deutsch 1971; 

Deutsch 1976, p. 69 e.v.; Deakin, Johnston & Markesinis 2003, p. 37 e.v.; Kionka 1999, p. 5; Clerk 
& Lindsell 2000, p. 3; Weterings 2004, p. 6 en de literatuur genoemd in Tunc 1983, p. 87, voetnoot 
497. 

2. Bloembergen 1982, p. 2. Lindenbergh stelt in zijn bewerking van Bloembergens monografie daarente-
gen, dat het schadevergoedingsrecht een bijproduct is van het aansprakelijkheidsrecht, waar het pri-
mair gaat om handhaving van rechten of aanspraken. Wel noemt hij schadevergoeding het (hoofd)doel 
van het schadevergoedingsrecht. Zie Bloembergen/Lindenbergh 2001, p. 8 en 11. 
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veel mogelijk te benaderen. Ook Van Nispen, die schrijft over sancties in het ver-
mogensrecht, ziet compensatie als doelstelling.3 
Van Dam en Hartlief hanteren een andere visie op compensatie dan Bloembergen 
en Van Nispen. In navolging van het toonaangevende Amerikaanse handboek Pros-
ser and Keeton on the Law of Torts, stelt Van Dam dat niet de schadevergoeding de 
belangrijkste doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht is.4 Volgens Keeton houdt 
het onrechtmatigedaadsrecht zich bezig met de allocatie van schade die door mense-
lijke activiteiten wordt veroorzaakt. De primaire functie is niet het vergoeden van 
schade, maar bepalen wanneer schadevergoeding geïndiceerd is. Schade wordt alleen 
afgewenteld op iemand anders als daar goede redenen voor zijn.5 Die redenen kun-
nen worden gevonden in de doelstellingen van het onrechtmatigedaadsrecht.6  
De visie dat het in het onrechtmatigedaadsrecht niet primair gaat om het vergoeden 
van de schade, maar om het bepalen of schadevergoeding al dan niet geïndiceerd is, 
zien we ook in het werk van bijvoorbeeld Kötz, waarnaar Hartlief verwijst.7 Kötz 
vindt het begrijpelijk dat compensatie als belangrijkste doelstelling wordt gezien, maar 
is het niet met die visie eens. Het gaat steeds om beantwoording van de vraag of de 
gelaedeerde een aanspraak op schadevergoeding behoort te hebben. Doel is dus zowel 
het vergoeden van schade, als het niet-vergoeden ervan.8  
Ook Williams stelt dat de traditionele visie dat de civiele actie van schadevergoeding 
gericht is op compensatie, te oppervlakkig is. De achterliggende vraag is steeds waar-
om de schade moet worden gecompenseerd. Ook hij vindt het antwoord op die vraag 
in de doelstellingen die hij onderscheidt.9 
 
Mijns inziens is het vergoeden van schade op zichzelf inderdaad geen doelstelling 
van het onrechtmatigedaadsrecht. De schade wordt slechts dan afgewenteld, indien 
daarvoor een goede reden bestaat. Die goede redenen worden nu juist gegeven door 
de doelstellingen. Als aansprakelijkheid wordt opgelegd omdat het onbillijk zou zijn 
de gelaedeerde de schade zelf te laten dragen, is de doelstelling niet de compensatie 
van de geleden schade, maar bijvoorbeeld het beschermen van het slachtoffer. In-

                                                      
3. Van Nispen 2003, p. 5. In de eerste druk van zijn monografie onderscheidt Van Nispen op p. 6, an-

ders dan Bloembergen, geen hoofd- en nevendoelstellingen, maar een aantal gelijkwaardige doelstellin-
gen van de privaatrechtelijke sanctionering, welke door het sanctiestelsel in zijn geheel optimaal dienen 
te worden gerealiseerd. In de tweede druk is dit verschil verdwenen. 

4. Van Dam 1989, p. 230.  
5. Keeton 1984, p. 20. Fleming 1992, p. 3 schrijft in zijn handboek over het Amerikaanse, Australische, 

Canadese en Britse onrechtmatigedaadsrecht iets soortgelijks. Hetzelfde geldt voor Rogers 1994, p. 1 
e.v. in het Engelse handboek Winfield and Jolowicz on Tort.  

6. Dat er steeds een goede reden nodig is om schade op iemand af te kunnen wentelen, hangt samen met 
de visie dat in beginsel ieder zijn eigen schade draagt. Zie daarover bijvoorbeeld Asser/Hartkamp 4-III 
2002, nr. 12; Hartlief 1997a, p. 11 en de daar genoemde literatuur. 

7. Hartlief 1997a, p. 17, 18; Hartlief 2004b, p. 7. Hartlief stelt tevens dat slachtofferbescherming onder 
het compensatiedoel valt. 

8. Kötz 2001, p. 17. 
9. Williams 1951, p. 137. Hij verwoordt het als volgt: ‘An intelligent approach to the study of law must 

take account of its purpose, and must be prepared to test the law critically in the light of its purpose.’ 
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dien de aansprakelijkheid wordt opgelegd om te voorkomen dat de betreffende lae-
dens in de toekomst soortgelijk gedrag vertoont, is specifieke preventie de doelstel-
ling van de schadeplicht. Als de aansprakelijkheid ook anderen van soortgelijk ge-
drag moet afhouden, is generale preventie het doel. Het is dus telkens mogelijk een 
doel aan te geven dat door middel van compensatie wordt nagestreefd. De vergoe-
ding van de schade is zo beschouwd geen doel, maar een middel!10 
Als het enkele compenseren van de geleden schade het hoofddoel zou zijn geweest, 
zou het ook moeilijk zijn om te verklaren waarom dat via het onrechtmatigedaads-
recht wordt gedaan. Veel schade wordt gedekt door verzekeringen, zowel private als 
publieke. En er zijn veel alternatieven voor het onrechtmatigedaadsrecht die veel 
goedkoper, sneller en eenvoudiger zijn.11 Aansprakelijkheid moet echter niet met 
andere systemen worden vergeleken met betrekking tot de vraag welk systeem het 
beste, goedkoopste en snelste tot compensatie van geleden schade komt. Er moet 
juist worden gekeken welk systeem het beste scoort voor wat betreft het realiseren 
van de achterliggende doelstellingen. Wat die doelstellingen kunnen zijn, bespreek 
ik hieronder. 
 
 
2. Genoegdoening voor de benadeelde 
 
Naast compensatie, dat hij het hoofddoel van het schadevergoedingsrecht noemt, 
onderscheidt Bloembergen een aantal nevendoeleinden, waarvan de eerste genoeg-
doening voor de benadeelde is.12 Vergoeding van niet-vermogensschade dient niet 
alleen als compensatie van nadeel, maar ook ter bevrediging van het geschokte 
rechtsgevoel van de getroffene en als genoegdoening in de relatie tussen de aanspra-
kelijke en de benadeelde, aldus de Parlementaire Geschiedenis.13 Bloembergen leidt 
uit de Parlementaire Geschiedenis af dat er bij vermogensschade geen plaats voor 
deze genoegdoeningsfunctie is, hetgeen hem juist lijkt. Volgens Barendrecht en 
Storm kan echter niet worden uitgesloten dat de gedachte van genoegdoening bij de 
rechter ook bij vermogensschade een rol speelt.14 Van Maanen denkt juist dat er-
kenning van het aangedane leed en spijtbetuiging daarvoor in veel gevallen van per-
soonlijk leed belangrijker zijn dan de (hoogte van de) schadevergoeding.15 Du Per-
ron stelt dat het begrip genoegdoening voor de verhouding tussen de aansprakelijke 
en de benadeelde zijn belang grotendeels heeft verloren, vooral omdat het civiele recht 
bestraffing als zelfstandige doelstelling overlaat aan het strafrecht. De benadeelde mag 
van de aansprakelijke niet meer verwachten dan vergoeding van de schade. Eventuele 

                                                      
10. Zie bijvoorbeeld Faure 1991, p. 52. 
11. Zoals schadefondsen (zie bijvoorbeeld Visscher 2004, p. 84) en verkeersverzekering. 
12. Bloembergen 1982, p. 4 en Bloembergen/Lindenbergh 2001, p. 13. Ook Van Nispen 2003 en Hart-

lief 2004b, p. 8 noemen dit doel. 
13. Parl. Gesch. Boek 6, p. 377 en 388. 
14. Barendrecht & Storm 1995, p. 18. 
15. Van Maanen 2003, p. 3. 
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genoegdoening is hiervan een neveneffect waaraan in de regel geen rechtsgevolgen zijn 
verbonden.16 
Williams’ functie van het kalmeren van de gedaagde (appeasement) is vergelijkbaar 
met de genoegdoeningsfunctie. Wraakgevoelens van de gedaagde worden afgekocht 
door de schadevergoeding, enerzijds omdat hij zelf die vergoeding ontvangt en ander-
zijds omdat hij weet dat de laedens de vergoeding heeft betaald. Deze ‘veiligheids-
klep’-functie speelt volgens Williams tegenwoordig een ondergeschikte rol.17 Ook de 
rechtvaardigheidsfunctie van Williams lijkt op genoegdoening. Williams onderscheidt 
ethische retributie (de schadevergoeding is een nadeel voor de laedens en het is recht-
vaardig dat hij dit nadeel lijdt) en ethische compensatie (de schadevergoeding is een 
voordeel voor de gelaedeerde en het is rechtvaardig dat hij dit voordeel ontvangt).18 
Concluderend kennen de meeste juridische auteurs die de doelstelling noemen er 
geen grote rol (meer) aan toe en dat is in de rechtseconomie niet anders. Ik zal er 
daarom verder geen aandacht meer aan besteden. 
 
 
3. Ongedaan maken van verrijking 
 
Bloembergen en Van Nispen noemen het ongedaan maken van verrijking als doel 
van het schadevergoedings- respectievelijk het sanctierecht. Het past echter beter bij 
de actie uit ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) dan bij die uit onrecht-
matige daad. 
 
 
4. Handhaving van rechten 
 
Dit is volgens Bloembergen een bijproduct van de schadevergoeding. Als voorbeeld 
geeft hij de situatie (uit het contractenrecht) waarin iemand recht heeft op levering 
van een zaak en in plaats van de niet geleverde zaak schadevergoeding in geld krijgt. 
Op die manier heeft hij zijn recht zo goed mogelijk gehandhaafd. Deutsch noemt 
dit de garantiefunctie.19 Bloembergen verwijst naar De Groot in Verkeersrecht, 
maar deze bedoelt met de rechtshandhavingsfunctie iets anders, te weten ‘de in-
standhouding van de norm en daarmee van de rechtsorde zelf.’20 Ook bij Mertens 
houdt de handhavingsfunctie in dat het recht geldend wordt gemaakt, dat het wordt 

                                                      
16. Du Perron 2003, p. 108, 109. 
17. Williams 1951, p. 138. 
18. Williams 1951, p. 140. 
19. Deutsch 1976, p. 72. Zie ook Hartlief 2004b, p. 6. 
20. De Groot 1980, p. 52, 53. De Groot geeft hierbij het voorbeeld van de eigenaar van een voor de sloop 

bestemde auto die bij beschadiging door een onrechtmatige daad van een derde toch recht op schade-
vergoeding heeft. 



DOELSTELLINGEN 

15 

bevestigd en gesanctioneerd.21 Dit zegt nog niets over de wenselijke inhoud van het 
recht, en daar gaat de normatieve rechtseconomische analyse uit dit proefschrift juist 
wel over. 
Van Nispen schrijft bij zijn summiere bespreking dat de rechtshandhavingsfunctie 
eigen is aan het sanctiestelsel als geheel. ‘In hun onderlinge samenhang behoren de 
sancties de speciale en generale preventie zo goed mogelijk te verzekeren’.22 Deze 
invulling van de rechtshandhavingsfunctie werk ik bij de bespreking van het pre-
ventiedoel verder uit. 
Volgens Tunc wordt het zekerstellen van rechten als aparte doelstelling van het on-
rechtmatigedaadsrecht gezien, doordat in de twintigste eeuw het verlangen naar ze-
kerheid belangrijk is geworden.23 
In paragraaf 3.2.2 zal blijken dat het in bepaalde situaties inderdaad erg belangrijk 
is dat duidelijk is wie welke rechten heeft en dat de rechthebbende een actie uit on-
rechtmatige daad kan instellen tegen iemand die een inbreuk op zijn rechten maakt. 
De handhavingsfunctie komt daar dus duidelijk naar voren, maar wordt concreter 
ingevuld dan in de juridische literatuur het geval is. 
 
 
5. Straffen van de aansprakelijke persoon 
 
Met name waar aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad op schuld is gebaseerd, 
kan de vraag worden gesteld of de schadevergoeding ook tot doel kan hebben de 
aansprakelijke te straffen. Het moeten betalen van die vergoeding is immers, net 
zoals een boete, een financieel nadeel voor de aansprakelijke. Volgens Bloembergen 
en vele anderen24 is de schadevergoeding als straf ongeschikt, onder meer omdat er 
geen verband behoeft te bestaan tussen de zwaarte van de schuld en de omvang van 
de schade. Ook het bestaan van verzekeringen doet af aan het strafkarakter van de 
aansprakelijkheid, omdat het financiële nadeel wordt afgewenteld op het collectief 
van verzekerden, zodat de aansprakelijke het niet meer zelf hoeft te dragen. 
Doordat in de 19e eeuw de visie is ontstaan dat de ene mens niet capabel is om over 
de ander te oordelen, is volgens Tunc straf als doelstelling van het onrechtmatige-
daadsrecht verdwenen.25 
In de Verenigde Staten vormt de figuur van de punitive damages een poenaal ele-
ment in het onrechtmatigedaadsrecht. Onder bepaalde voorwaarden moet de lae-
dens een bedrag betalen dat groter is dan de schade die hij heeft veroorzaakt. In En-
geland is dat eigenlijk alleen nog zo als de schadeveroorzaker bij zijn gedrag heeft 

                                                      
21. Mertens spreekt over de ‘Rechtsverfolgungsfunktion’. De term ‘Sanktionfunktion’ vindt hij minder ge-

schikt, omdat die term ook wordt gebruikt om de eventuele bestraffingfunctie van het schadevergoe-
dingsrecht mee aan te geven. Mertens 1967, p. 94. 

22. Van Nispen 2003, p. 6. 
23. Tunc 1983, p. 87. 
24. Zoals Barendrecht & Storm 1995, p. 19; Spier e.a. 2003, p. 7; Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 3 e.v. 
25. Tunc 1983, p. 87. 
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ingecalculeerd dat hij zelfs na betaling van de schadevergoeding nog voordeel over-
houdt.26 In zulke gevallen kan ook worden betoogd dat punitive damages in functie 
staan van het ongedaan maken van verrijking. 
 
 
6. Preventie 
 
In zijn proefschrift uit 1930 (!) stelt Wertheim de preventiedoelstelling centraal. Hij 
onderzoekt hoe schadevergoeding, dus het verplaatsen van schade, gunstig kan zijn 
voor de totale behoeftebevrediging van mensen. De schadevergoeding schept prik-
kels voor gunstige activiteiten, zodat de schadeplichtige in de toekomst wellicht an-
ders zal handelen (speciale preventie) en degene die de vergoeding ontvangt blijft 
handelen zoals hij deed. Het vooruitzicht om eventueel schadevergoeding te moeten 
betalen kan het gedrag van anderen beïnvloeden (generale preventie). Het daadwer-
kelijke toekennen van de schadevergoeding in een concreet geval heeft geen zelf-
standige invloed op de menselijke activiteit, het gaat hier slechts om een aanvulling 
van de reeds aanwezige werking van het vooruitzicht.27 Wertheim ziet de gedragsbe-
invloeding niet als slechts een nuttige bijzaak: ‘(...) Ik beschouw het als de voor-
naamste taak van het recht, om voorschriften te geven, die ten doel hebben langs 
psychologischen weg de leden der maatschappij aldus te doen handelen, dat een 
summum van behoeftenbevrediging wordt bereikt. Het in het vooruitzicht stellen 
van loon en straf is hiervoor het aangewezen middel. Om het doel van een rechts-
voorschrift te begrijpen moet men zich niet blindstaren op de gevolgen van het toe-
passen van het voorschrift in het bijzondere geval, maar veel meer in aanmerking 
nemen welke werking het voorschrift langs psychologischen weg op ruime schaal 
uitoefent.’28 Dit ‘activiteitsbeginsel’, het ten goede leiden van de menselijke activi-
teit, is volgens Wertheim de belangrijkste rechtsgrond voor de schadevergoeding.29 
Hij geeft zich hierbij echter onvoldoende rekenschap van de kosten van preventie. 
Bij de economische invulling van het preventiedoel zal blijken dat niet moet wor-
den gestreefd naar maximale preventie (zoals Wertheim doet), maar naar optimale 
preventie (waarbij de kosten en baten van preventieve maatregelen tegen elkaar 
worden afgewogen). 
Kötz ziet wel in dat er naar optimale preventie moet worden gestreefd. Als de offers 
die moeten worden gebracht om ongevallen te voorkomen hoger zijn dan de schade 
die ermee wordt vermeden, is het niet wenselijk om deze ongevallen te voorkomen.30 
Aan het preventiedoel wordt vaak slechts een secundaire werking toegekend, omdat 

                                                      
26. Barendrecht & Storm 1995, p. 19. 
27. Wertheim 1930, p. 21. Zie Kerkmeester 1999a voor een bespreking van Wertheims proefschrift en 

een vergelijking met moderne rechtseconomische inzichten. 
28. Wertheim 1930, p. 24. 
29. Wertheim gebruikt de term ‘preventie’ niet, om zo het onderscheid met het beperktere strafrechtelijke 

preventiebegrip goed te doen uitkomen. Ik zal de term preventie wel gebruiken. 
30. Kötz 2001, p. 18, 19. Zie ook Kötz 1989, p. 151, 152; Kötz 1990, p. 648; Hartlief 2004b, p. 7. 
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teveel wordt gedacht aan specifieke preventie. Volgens Kötz is juist de generale preven-
tie belangrijker. 
Volgens Williams richten juristen hun aandacht teveel op het compensatiedoel, terwijl 
het vergoeden van de schade alleen aan bod komt indien een ongeval niet vermeden 
is. Het voorkomen van ongevallen is veel belangrijker. De angst om schadevergoeding 
te moeten betalen, zal het gedrag van de laedens beïnvloeden. De schadevergoeding is 
dus een middel om het doel van preventie te bereiken.31  
Bloembergen erkent dat er op bepaalde terreinen van aansprakelijkheid voor schade 
een zekere preventieve werking uitgaat omdat mensen voorzichtiger worden met het 
oog op een dreigende aansprakelijkheid, maar volgens hem moet deze preventieve 
werking niet worden overschat en werkt de preventieve functie niet of nauwelijks 
door in het schadevergoedingsrecht.32 
Volgens Keeton geeft de wetenschap aansprakelijk gehouden te kunnen worden een 
sterke prikkel ‘(…) to prevent the occurrence of harm. Not infrequently one reason for 
imposing liability is the deliberate purpose of providing that incentive.’33 
Van Dam bespreekt preventie als een van de functies van de zorgvuldigheidsnorm, 
waarbij hij ook rechtseconomische inzichten gebruikt. Deze komen in paragraaf 2.3 
uitgebreid aan bod.34 Voor de mogelijke preventieve werking vindt Van Dam met 
name de aard van de gedraging van belang. Bij routinematige handelingen of ge-
dragingen waarbij voortdurende concentratie is vereist, zoals in het wegverkeer, 
verwacht Van Dam een geringe preventieve werking. Bij activiteiten waarbij van 
tevoren over de veiligheid kan worden nagedacht en waarover controle mogelijk is 
tijdens de uitvoering van de activiteit, verwacht hij meer effect.35 
Nieuwenhuis noemt preventie het aantrekkelijkste doel van het aansprakelijkheids-
recht. ‘Vergoeden van schade is goed, voorkomen beter’.36 Wat betreft de rangorde 
tussen vergoeding en preventie laat Nieuwenhuis het preventiedoel prevaleren.37 
Hartlief erkent dat veel juristen twijfelen aan de preventieve werking van het aan-
sprakelijkheidsrecht, maar hij stelt dat de uit art. 6:162 BW te destilleren regels 
naar gangbare opvattingen in ieder geval ook gedragsregels zijn, en dat degenen die 
aansprakelijkheidsregels als gedragsregels zien, moeilijk vraagtekens kunnen plaatsen 
bij de preventiefunctie van het aansprakelijkheidsrecht.38 
 
 
 
 
 
                                                      
31. Williams 1951, p. 144. 
32. Bloembergen 1982, p. 6 en Bloembergen/Lindenbergh 2001, p. 12. 
33. Keeton 1984, p. 25. 
34. Van Dam 1989, p. 213 e.v. 
35. Van Dam 1989, p. 226. 
36. Nieuwenhuis 1997, p. 13. 
37. Nieuwenhuis 1997, p. 18, 19. 
38. Hartlief 1997a, p. 20, 21. 
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7. Spreiding van schade 
 
Door schade over meer personen of in de tijd te spreiden, wordt zij beter draagbaar. 
Via het aansprakelijkheidsrecht kan die spreiding worden bewerkstelligd.39 Volgens 
Van Dam is de zorgvuldigheidsnorm hier geschikt voor, omdat de rechter kan laten 
meewegen welke partij zich heeft verzekerd of had behoren te verzekeren.40 Via die 
verzekering wordt de schade immers van het individu afgewenteld op het collectief 
van verzekerden. Ook kan de zorgvuldigheidsnorm er voor zorgen dat de schade 
wordt gespreid via belastingen, door overheidsgedrag aan strenge zorgvuldigheids-
normen te toetsen. Tenslotte kunnen strengere zorgvuldigheidsnormen worden ge-
hanteerd voor bedrijven, omdat zij via de prijs de schade over hun afnemers kunnen 
spreiden. 
Nieuwenhuis vindt dat schadespreiding niet door de rechter maar door de wetgever 
via bijvoorbeeld risicoaansprakelijkheden moet worden bereikt. De prijs van het 
schadeveroorzakende gedrag waarvoor de laedens risicoaansprakelijk is, stijgt, het-
geen wellicht tot een vervanging van dit gedrag door minder schadelijk gedrag leidt. 
Schadespreiding draagt derhalve bij tot het preventiedoel en is tevens dienstig aan 
het vergoedingsdoel, omdat (verplichte) verzekeringen er toe leiden dat gelaedeer-
den inderdaad hun schade vergoed krijgen.41 
Kötz vindt het schadespreidingsdoel het duidelijkst waar de wetgever het aansprake-
lijkheidsrecht heeft vervangen door een systeem van ongevallenverzekeringen, maar 
ook wettelijke risicoaansprakelijkheden zijn een goed voorbeeld. Evenals Van Dam 
ziet Kötz hier een rol voor de rechter weggelegd bij het invullen van wettelijke voor-
schriften en het vormgeven van de zorgvuldigheidsnorm.42  
 
 
8. Kostenallocatie 
 
Hartlief onderscheidt kostenallocatie als aparte functie:43 via het aansprakelijkheids-
recht wordt een bepaalde kostentoerekening gerealiseerd. Dit is zichtbaar bij mili-
euaansprakelijkheid (‘de vervuiler betaalt’) en bij bijvoorbeeld de risicoaansprake-
lijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en boorgaten. Hartlief merkt op dat 
deze doelstelling in verband kan worden gebracht met het preventiedoel, omdat de 
doorberekening van de kosten invloed kan hebben op het activiteitenniveau en 
daarmee op het aantal ongevallen.44 Ook Van Maanen koppelt kostenallocatie aan 
preventie.45 

                                                      
39. Zie reeds Wertheim 1930, p. 43 e.v. 
40. Van Dam 1989, p. 240. 
41. Nieuwenhuis 1997, p. 12, 13, 18. 
42. Kötz 1990, p. 659, 660. 
43. Zie ook bijvoorbeeld Rogers 1994, p. 1; Faure 1996, p. 47; Van Boom 1996, p. 97. 
44. Hartlief 1997a, p. 22. 
45. Van Maanen & Römers 1994, p. 51 e.v.; Van Maanen 1998, p. 119, 120.  
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Conclusie 
 
In de Nederlandse en buitenlandse literatuur wordt een veelheid van doelen aan het 
onrechtmatigedaadsrecht toegeschreven. Het onrechtmatigedaadsrecht kan niet 
door slechts één doelstelling worden verklaard. In de recente Nederlandse literatuur 
worden met name vergoeding, spreiding en preventie als belangrijke doelstellingen 
gezien.46 De overige doelstellingen worden vaak niet meer genoemd, of als onderge-
schikt aangemerkt.  
Over het relatieve belang van de verschillende doelen wordt verschillend gedacht, 
maar veel juristen zien compensatie als de hoofddoelstelling. Die visie wordt ter dis-
cussie gesteld door auteurs die betogen dat het in het onrechtmatigedaadsrecht niet 
primair gaat om het vergoeden van schade, maar om het bepalen van de gevallen 
waarin de schade wel moet worden vergoed en in welke gevallen niet. Bij het be-
antwoorden van die vraag zijn de doelen weer van belang. Zo bezien vormt schade-
vergoeding geen doel van het onrechtmatigedaadsrecht, maar een middel waarmee 
de doelen worden nagestreefd. 
 
 
2.3 Doelstellingen - de economische visie 
 
2.3.1 Schade als extern effect 
 
In het onrechtmatigedaadsrecht is vereist dat schade is veroorzaakt door een andere 
persoon (of zaak) dan degene die de schade lijdt. Het is steeds de vraag of het 
slachtoffer zijn eigen schade moet dragen, of dat hij een ander aansprakelijk kan 
stellen en vergoeding van de geleden schade kan vorderen. 
Veel activiteiten roepen de kans op schade voor anderen in het leven. Door aan het 
verkeer deel te nemen, afvalstoffen te lozen, producten te maken en verkopen of 
diensten aan te bieden, huisdieren te houden, deel te nemen aan sporten, et cetera 
brengen mensen elkaar in bepaalde mate in gevaar. Als degene die dit gevaar creëert 
niet opdraait voor de eventuele schade, is er in economische termen sprake van een 
negatief extern effect. Een extern effect is een gevolg van productie of consumptie dat 
ten gunste of laste van een ander komt dan de producent of consument.47 Hierbij 
moet niet alleen worden gedacht aan productie en consumptie van goederen en 
diensten. Ook het organiseren van bijvoorbeeld een tuinfeest kan als productie 
worden gezien, waarbij de externe effecten kunnen bestaan in barbecuestank en ge-

                                                      
46. Hartlief 1997a, p. 17. Van Dam 1989, p. 202 zegt in voetnoot 15 dat andere doelstellingen niet min-

der belangrijk zijn, maar onderwerpt alleen de drie genoemde doelstellingen aan onderzoek. Ook 
Nieuwenhuis 1997 neemt deze drie doelstellingen onder de loep. Spier e.a. 2003, p. 7 noemt alleen 
vergoeding en preventie. 

47. Zie bijvoorbeeld Theeuwes e.a. 1989, p. 54 e.a.; Van Velthoven & Van Wijck 1997, p. 48 e.v.; Kan-
ning & Kerkmeester 2004, p. 148. 
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luidsoverlast voor de buren (negatieve externe effecten), maar ook in een gezellige 
uitstraling in de buurt (positief extern effect). 
Het probleem bij negatieve externe effecten is dat degene die de activiteit uitoefent 
onvoldoende rekening houdt met alle kosten die door de activiteit worden veroor-
zaakt. Hij verdisconteert wel de kosten die hij zelf moet dragen, maar niet de exter-
ne effecten die door een ander worden gedragen. De private kosten van de activiteit 
zijn dus lager dan de maatschappelijke kosten. Hierdoor wordt de activiteit meer 
uitgeoefend dan wenselijk is, er van uitgaande dat wordt gestreefd naar maximalise-
ring van de maatschappelijke welvaart, dus van de mate waarin de behoeften van 
alle leden van de gemeenschap kunnen worden bevredigd. Het is wenselijk dat een 
activiteit alleen wordt uitgeoefend als de baten ervan hoger zijn dan alle kosten. 
Door het bestaan van externe effecten wordt de activiteit door de actor uitgeoefend 
zolang de baten ervan hoger zijn dan de private kosten, terwijl hij alleen aan de acti-
viteit zou moeten deelnemen als de baten ervan hoger zijn dan de maatschappelijke 
kosten. Dit probleem kan worden opgelost door het externe effect te internaliseren. 
De actor draait dan zelf op voor de kosten van het externe effect en zal er in zijn 
beslissingen rekening mee houden. Als bijvoorbeeld een bedrijf dat vervuild afval-
water in een rivier loost, zelf opdraait voor de kosten van milieuverontreiniging, 
zullen deze kosten (ofwel de kosten van het voorkómen van de vervuiling, als dat 
goedkoper is) in de prijs worden verdisconteerd. De afnemers van het product wor-
den geconfronteerd met een hogere prijs en zullen minder van het product kopen. 
Het probleem van de externe effecten is aldus opgelost. 
Door het externe effect te internaliseren, wordt als het ware de situatie nagebootst 
dat de veroorzaker van de externe effect en degene die er last van heeft een en de-
zelfde persoon zijn.48 In die situatie zou de handelende persoon zijn verschillende 
activiteiten zodanig op elkaar afstemmen dat hij het beste resultaat bereikt. Hij 
weegt de kosten die hij moet maken om eventuele schade te vermijden af tegen die 
mogelijke schade, omdat hij beide kostensoorten zelf draagt. Als een boer bijvoor-
beeld een gemengd bedrijf heeft en zijn vee de neiging heeft om zijn gewassen op te 
eten, dan zal hij bijvoorbeeld een afrastering tussen zijn weilanden en zijn akkers 
plaatsen, als die afrastering minder kost dan de waarde van de gewassen die door 
zijn vee worden opgegeten. Rechtseconomisch bezien is het net zo wenselijk dat die 
afrastering er komt als het niet om één gemengd bedrijf gaat, maar om twee aan-
grenzende bedrijven van twee verschillende boeren, een veeteler en een akkerbou-
wer. Als de veeteler aansprakelijk zou zijn voor de schade die zijn vee aan de gewas-
sen van de akkerbouwer toebrengt, dan zou de veeteler een prikkel krijgen om die 
afrastering aan te brengen als de schade groter is dan de kosten van het hek en als 
het de goedkoopste manier is om de schade te voorkomen. Door de veeteler het 
externe effect te laten internaliseren, wordt dus dezelfde uitkomst bereikt als in de 
situatie waarin het om één gemengd bedrijf gaat. 

                                                      
48. Zie voor dit idee Coase 1960, p. 16; Adams 1985, p. 197 e.v. 
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Bij het streven naar maximale welvaart gaat het in eerste instantie om de omvang 
van de welvaart, niet om de verdeling ervan. In de economische analyse van het on-
rechtmatigedaadsrecht staat de verdeling van welvaart dan ook niet centraal.49 In de 
economische literatuur wordt over het algemeen betoogd dat herverdeling van in-
komen beter via belastingen dan via aansprakelijkheid kan worden nagestreefd, zo-
dat het ook niet nodig is om bij de economische analyse verdelingsvraagstukken 
centraal te stellen.50  
De vraag wie een bepaalde schade moet dragen, wordt in de rechtseconomische be-
nadering niet beantwoord door overwegingen van billijkheid of rechtvaardigheid, 
maar door te onderzoeken hoe de welvaart wordt gemaximaliseerd. Hierbij zal 
trouwens blijken dat de verdeling van de welvaart, of meer in het bijzonder de mate 
waarin schade wordt gespreid, invloed kan hebben op de omvang van de welvaart.51  
Eén van de manieren waarop het recht er voor kan zorgen dat externe effecten wor-
den geïnternaliseerd, is via het aansprakelijkheidsrecht. Door actoren aansprakelijk 
te houden voor schade die door hen is veroorzaakt, zullen zij er in hun beslissingen 
rekening mee houden. Andere methoden van gedragsbeïnvloeding zijn bijvoorbeeld 
regulering en strafrecht. De verschillende systemen hebben elk hun sterke en zwak-
ke punten. Zo zal blijken dat bij het aansprakelijkheidsrecht het probleem kan be-
staan dat de laedens insolvent is en de schadevergoeding niet kan betalen. De po-
tentiële financiële gedragsprikkels van het aansprakelijkheidsrecht bereiken de lae-
dens dan niet. De strafrechtelijke mogelijkheid van een vrijheidsstraf kan die prik-
kels wel verstrekken. Of er wordt voor gekozen om niet achteraf op foutief gedrag 
te reageren, maar om vooraf via regulering precies aan te geven hoe de actor zich 
moet gedragen. Dat kan bijvoorbeeld door voorwaarden in een vergunning op te 
nemen. Zolang niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning niet afge-
geven. Het gedrag wordt zodoende reeds vooraf gestuurd. Omdat in mijn proef-
schrift het onrechtmatigedaadsrecht centraal staat, laat ik de andere methoden ver-
der onbesproken.52 
Voordat ik uitgebreider inga op de manier waarop het aansprakelijkheidsrecht er 
voor kan zorgen dat externe effecten worden geïnternaliseerd, besteed ik aandacht 
aan de ideeën van Ronald Coase, die heeft betoogd dat het bestaan van externe ef-
fecten niet steeds tot problemen leidt. 
                                                      
49. Calabresi 1977, p. 40 e.v. 
50. Zie bijvoorbeeld Polinsky 1989, p. 10 en p. 119 e.v.; Kaplow & Shavell 1994; Weisbach 2002. 
 Uit de omstandigheid dat de economische analyse van het onrechtmatigedaadsrecht zich primair richt 

op de omvang van de maatschappelijke welvaart en niet op de verdeling er van, blijkt dat het Kaldor-
Hicks criterium wordt gehanteerd, en niet het Pareto criterium. Volgens het Pareto criterium is een 
herverdeling van middelen alleen een welvaartsverbetering indien niemand er op achteruit gaat en 
tenminste één persoon er op vooruit gaat. Volgens het Kaldor-Hicks criterium is een herverdeling een 
welvaartsverbetering indien degenen die er op vooruitgaan in staat zijn degenen die er op achteruit 
gaan te compenseren. Hierbij is niet vereist dat die compensatie daadwerkelijk plaatsvindt. Zie bij-
voorbeeld Van Velthoven & Van Wijck 1997, p. 20 e.v. en 28 e.v. 

51. Zie hiervoor de bespreking in paragraaf 2.3.3 van het onderscheid dat Calabresi heeft gemaakt in pri-
maire, secundaire en tertiaire ongevalskosten. 

52. Zie hiervoor bijvoorbeeld Shavell 1987, p. 277 e.v.; Kanning & Kerkmeester 2004, p. 196 e.v. 
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2.3.2 Het Coase-theorema 
 
2.3.2.1 Wederkerigheid van externe effecten 
 
Volgens Coase wordt het probleem van externe effecten vaak op een foute manier 
benaderd. Er wordt gesteld dat A schade toebrengt aan B en vervolgens wordt be-
oordeeld of en hoe A hierin moet worden beperkt. Maar Coase stelt dat het telkens 
gaat om wederkerige situaties. Er treedt immers alleen schade op bij aanwezigheid 
van zowel een schadeveroorzaker als een schadelijder, in het klassieke voorbeeld van 
Coase de hierboven reeds aangehaalde veeteler en akkerbouwer. Als A wordt be-
lemmerd in zijn activiteiten om zo de schade voor B te beperken, dan lijdt A zelf 
schade. Hij kan immers zijn activiteit niet langer onbelemmerd uitoefenen. De 
werkelijke vraag die moet worden beantwoord, is of A schade aan B mag toebren-
gen, of juist andersom. Het gaat er om de grootste schade te vermijden.53 Als ik bij-
voorbeeld bij het instuderen van een nieuw nummer op mijn elektrische gitaar het 
volume zo hard heb staan dat de buurman die graag naar klassieke muziek luistert 
er last van heeft, dan breng ik hem schade toe (zijn nutsniveau daalt). Als hij mij 
kan verbieden om op het door mij gewenste volume gitaar te spelen, dan brengt hij 
mij schade toe. Voor mijn buurman en mij tezamen is het het beste dat de grootste 
schade wordt vermeden. 
In zijn bekende theorema zegt Coase dat als er geen transactiekosten zijn (zie over 
transactiekosten de volgende paragraaf), de optimale uitkomst waarin de kosten van 
ongevallen minimaal zijn steeds wordt bereikt, mits bekend is hoe de rechten zijn 
verdeeld. Een getallenvoorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat het onbelemmerd 
elektrisch gitaar kunnen spelen mij €100 op jaarbasis waard is en dat de buurman 
het ongestoord naar klassieke muziek kunnen luisteren €150 per jaar waard vindt. 
Voor ons samen is het het beste als ik geen gitaar speel op het door mij gewenste 
volume, want dan behalen we samen een waarde van €150. Als de buurman recht 
heeft op stilte, dan zal ik inderdaad geen gitaar spelen op het door mij gewenste vo-
lume. Ik heb er immers de €150 die ik dan aan schadevergoeding zou moeten beta-
len niet voor over. De optimale uitkomst wordt bereikt. Als ik daarentegen recht 
heb op hard gitaar spelen, dan zal de optimale uitkomst ook worden bereikt. De 
buurman kan mij namelijk een bedrag bieden tussen de €100 die mijn activiteit mij 
waard is en de €150 die de stilte hem waard is. Voor dat bedrag ben ik bereid het 
harde spelen op te offeren. Ook nu wordt de optimale oplossing bereikt. 
Die optimale oplossing zou ook kunnen bestaan in de aanschaf van een goede kop-
telefoon voor de buurman, mits die maximaal €100 per jaar kost. Als hij recht heeft 
op stilte, zal ik die koptelefoon voor hem kopen zodat ik voor minder dan €100 per 
jaar toch hard kan spelen. Als ik daarentegen het recht heb om te spelen, zal de 
buurman zelf de koptelefoon kopen. Ongeacht de verdeling van rechten, de opti-

                                                      
53. Coase 1960, p. 2. Zie ook bijvoorbeeld Van den Bergh 1991, p. 19; Holzhauer & Teijl 1995, p. 28 

e.v. 
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male uitkomst wordt steeds bereikt. Wel is vereist dat duidelijk is hoe de rechten 
zijn verdeeld, want dit vormt het uitgangspunt bij de onderhandelingen. 
Als er wel transactiekosten zijn, zal de optimale uitkomst niet altijd tot stand ko-
men. Als de buurman en ik ruzie met elkaar hebben en daarom niet met elkaar wil-
len praten, of als we elkaar niet vertrouwen en onze afspraken via een advocaat of 
notaris willen regelen, dan kan het wel eens te duur worden om ons probleem goed 
op te lossen. Stel dat het ons op jaarbasis €60 zou kosten om te overleggen, afspra-
ken te maken en deze vast te leggen, dan kunnen deze transactiekosten de totstand-
koming van de optimale uitkomst belemmeren. Als de buurman recht heeft op stil-
te, zal de optimale uitkomst wel worden bereikt, omdat ik het nog steeds te duur 
vind om voor €150 aansprakelijk te zijn. Ik zal dus zachtjes gitaar spelen. Maar als 
ik recht heb om muziek te maken en het overleg tussen de buurman en mij kost 
€60, dan komt de juiste oplossing niet tot stand. Als ik die kosten moet dragen, wil 
ik minstens €160 ontvangen voordat ik stop, terwijl de buurman maximaal €150 
wil betalen. En als hij de kosten draagt, wil hij maximaal €90 aan mij geven terwijl 
ik minstens €100 wil ontvangen. Ik blijf dus gitaar spelen, hetgeen voor ons samen 
niet optimaal is. Nu is de oorspronkelijke verdeling van rechten dus wel van belang. 
Beslissingen van wetgever of rechter hebben nu direct invloed op de totale welvaart 
van de betrokken partijen. Via het recht kan de uitkomst worden nagestreefd die in 
afwezigheid van transactiekosten via onderhandelingen zou zijn bereikt. Ook kan 
het recht er naar streven transactiekosten te verlagen. 
 
 
2.3.2.2 Transactiekosten 
 
Coase definieert de term ‘transactiekosten’ niet duidelijk. Hij geeft als voorbeelden 
het zoeken van degene met wie je wilt handelen, het informeren van diegene dat je 
wilt handelen en onder welke voorwaarden, het onderhandelen, het opstellen van 
een contract, het inspecteren om te kunnen beoordelen of de ander zich wel aan de 
voorwaarden van het contract houdt, et cetera.54 
Allen onderscheidt twee stromingen in de literatuur die verschillende definities van 
transactiekosten hanteren. De eerste, waartoe volgens Allen ook de rechtseconomie 
behoort, wordt als property rights literatuur aangeduid en definieert transactiekosten 
als de kosten van het creëren en handhaven van property rights. De tweede stro-
ming, de neoklassieke economie, definieert transactiekosten nauwer als de kosten 
die resulteren uit de overdracht van property rights.55 Holzhauer en Teijl vatten 
transactiekosten samen als de ‘kosten die verbonden zijn aan het tot stand brengen 

                                                      
54. Coase 1960, p. 15. 
55. Allen 2000, p. 893, 898 en 901. 
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van een transactie alsmede het bewaken en doorvoeren van de gemaakte afspraken’. 
Dit past in de ruime definitie die Allen onderscheidt.56 
Een van de discussiepunten in de literatuur is of strategisch gedrag een vorm van 
transactiekosten is. Strategisch gedrag houdt in dat actoren bepaald gedrag vertonen 
om daarmee de uitkomst van een interactiesituatie voor zichzelf te verbeteren. Het 
gedrag is niet in overeenstemming met de werkelijke voorkeuren van de actor, maar 
is bedoeld om een beter resultaat te behalen. Een aantal voorbeelden kan dit ver-
duidelijken. De potentiële koper van een huis zal zijn enthousiasme over het huis 
verbergen of zich zelfs negatief over het huis uitlaten, niet omdat hij het een lelijk 
huis vindt, maar om op die manier de prijs te verlagen. De toerist die op zijn vakan-
tie in bijvoorbeeld Tunesië een tapijt wil kopen, zal bij de onderhandelingen sugge-
reren dat hij de vraagprijs te hoog vindt door weg te lopen, in de hoop dat de ver-
koper hem terugroept en een lagere prijs vraagt. Een voetballer die getackeld wordt, 
valt zeer overdreven neer, in de hoop er een vrije trap of een gele kaart voor zijn 
tegenstander uit te slepen. Als een projectontwikkelaar bewoners van een flat uit-
koopt om op die plek een kantorencomplex te realiseren, dan kunnen de bewoners 
suggereren dat ze heel graag op die plek blijven wonen, om zo een hogere prijs voor 
hun woning te krijgen. Zeker de laatste bewoner kan dit holding out gedrag verto-
nen, omdat de projectontwikkelaar al veel geld heeft uitgegeven aan het uitkopen 
van de andere bewoners en het voor hem heel belangrijk is om ook de laatste bewo-
ner uit te kopen. Door dwars te blijven liggen kan de bewoner proberen niet alleen 
een normale prijs voor zijn woning te krijgen, maar ook een deel van de winst die 
de projectontwikkelaar denkt te maken.  
Schrijvers als Ayres, Talley en Allen vinden dat strategisch gedrag inderdaad een 
vorm van transactiekosten is.57 Veljanovski daarentegen maakt onderscheid tussen 
transactiekosten enerzijds en informatiekosten anderzijds. De aanname van afwe-
zigheid van transactiekosten is in zijn optiek dan ook niet voldoende voor het be-
reiken van de optimale uitkomst, omdat partijen zich als gevolg van onvolledige 
informatie strategisch kunnen gedragen. Alleen als onderhandelingen coöperatief 
zijn, leidt afwezigheid van transactiekosten tot de optimale uitkomst.58 
Voor mijn proefschrift is het concept van transactiekosten met name relevant bij 
het bespreken van de vraag of de rechtsinbreuk een zelfstandige onrechtmatigheids-
vorm is en zo ja, in welke situaties dit dan de toepasselijke categorie is. In Hoofd-
stuk 3 zal blijken dat hierbij van belang is of de partijen die in een interactiesituatie 

                                                      
56. Holzhauer & Teijl 1995, p. 29. Zie voor meer omschrijvingen van het begrip transactiekosten bij-

voorbeeld Polinsky 1989, p. 12; Theeuwes e.a. 1989, p. 62, 63; Van den Bergh 1991, p. 22; Nentjes 
1993, p. 32; Van Velthoven & Van Wijck 1997, p. 33. 

57. Ayres en Talley 1995, p. 1029: ‘It is a common argument in law and economics that divided ownership 
can create or exacerbate strategic behavior. (…) Such transaction costs of collective action fall under a va-
riety of analytic rubrics (...).’ (mijn decursivering, LTV). Allen 1991, p. 4: ‘To the extent that bargaining, 
haggling and holdups are attempts to improve one’s property rights, then by this definition (de definitie dat 
‘transaction costs are resources used to establish and maintain property rights’, zie Allen 1991 p. 3, LTV) 
they are transaction costs.’ 

58. Veljanovski 1982, p. 60. 
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zijn betrokken in theorie zelf in staat zijn om een transactie tot stand te brengen 
waarbij een aanspraak van de een op de ander wordt overgedragen, of dat er be-
lemmeringen voor zo’n overdracht zijn. Deze belemmeringen kunnen bijvoorbeeld 
bestaan in de omstandigheid dat er veel potentiële onderhandelingspartners zijn of 
dat niet duidelijk is wie de juiste onderhandelingspartner is, maar ook uit onvolle-
dige informatie waardoor het in de onderhandelingen niet duidelijk is hoe hoog de 
waardering van beide partijen voor de aanspraak is, zodat niet duidelijk is of een 
wederzijds bevoordelende transactie wel mogelijk is.  
Het is in dit kader minder relevant of deze belemmeringen als twee verschillende 
kostensoorten (transactie- en informatiekosten) worden gezien, of dat ze beide on-
der de noemer van transactiekosten worden gevangen. In navolging van het artikel 
van Calabresi en Melamed, waarin de basis wordt gelegd voor mijn analyse van de 
rechtsinbreuk uit Hoofdstuk 3, kies ik voor het ruimere concept van transactiekos-
ten, waar ook strategisch gedrag onder valt.59 Ik omschrijf transactiekosten dan ook 
als de kosten die zijn gemoeid met het zoeken naar contractspartijen, informatie-
kosten, onderhandelingskosten, contracteerkosten, afdwingingskosten, de proble-
men die ontstaan door strategisch gedrag, et cetera. 
In het algemeen zullen de transactiekosten in situaties waar het onrechtmatige-
daadsrecht op ziet, hoog zijn. Dit is het geval bij gevaarzetting. Het is bijvoorbeeld 
ondenkbaar dat een automobilist van tevoren met alle voetgangers, fietsers, andere 
automobilisten et cetera onderhandelt over de prijs die hij moet betalen om aan het 
verkeer te mogen deelnemen, waarbij hij onvermijdelijk risico’s voor die anderen 
schept. Daarom is de toewijzing van rechten (dus of de automobilist het recht heeft 
om auto te rijden waarbij hij onvermijdelijk risico’s schept, of dat de voetgangers en 
anderen het recht hebben om gevrijwaard te blijven van deze risico’s) direct van 
belang. Als de laatste groep recht heeft op vrijwaring van deze risico’s, dan wordt 
gemotoriseerd verkeer onmogelijk, hetgeen voor de samenleving als geheel waar-
schijnlijk een negatieve ontwikkeling is. Vrijwaring van opzettelijk, roekeloos of 
onvoorzichtig veroorzaakte ongevallen daarentegen is wel wenselijk. Het onrecht-
matigedaadsrecht maakt het mogelijk om de belangen van beide partijen tegen el-
kaar af te wegen en via dit afwegingsproces kan de optimale uitkomst worden be-
reikt. 
In tegenstelling tot situaties van gevaarzetting kunnen bij hinder de transactiekosten 
laag genoeg zijn om onderhandelingen mogelijk te maken. Daar kan het enkele 
toewijzen van rechten dus voldoende zijn om de optimale uitkomst te bereiken, 
omdat onderhandelingen duidelijk maken welke partij het recht het meeste waard 
vindt. Hier wordt geen belangenafweging gemaakt, maar is de waardering die beide 
partijen aan de betreffende rechten toekennen bepalend voor de uitkomst.60 
 

                                                      
59. Calabresi & Melamed 1972, p. 1095 en 1106. 
60. Zie voor de verdere uitwerking van het onderscheid tussen situaties van hoge en lage transactiekosten 

de bespreking van de rechtsinbreuk in paragraaf 3.2. 
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2.3.3 De kosten van ongevallen volgens Calabresi 
 
In situaties van lage transactiekosten is volgens Coase de rol van rechtsregels beperkt 
tot het enkele toewijzen van rechten. Partijen zorgen er daarna zelf wel voor dat een 
recht terechtkomt bij degene die dat recht het meeste waard vindt. In ongevalssitua-
ties, waar de transactiekosten hoog zijn en dus niet aan de voorwaarden voor het 
Coase-theorema is voldaan, spelen rechtsregels een veel belangrijker rol bij het be-
reiken van de optimale uitkomst. De keuze voor een bepaalde rechtsregel kan de 
omvang van de maatschappelijke welvaart beïnvloeden. In de economische analyse 
van het onrechtmatigedaadsrecht is de theorie van Calabresi in dezen van groot be-
lang. 
Calabresi onderscheidt twee hoofddoelen, te weten rechtvaardigheid en het reduce-
ren van de kosten van ongevallen. Rechtvaardigheid is een ander type doel dan kos-
tenreductie en moet worden gezien als een randvoorwaarde die er toe kan leiden dat 
bepaalde rechtsregels of -systemen niet aanvaardbaar worden geacht omdat ze on-
rechtvaardig zijn. Het doel van kostenreductie valt uiteen in drie subdoelen, die niet 
altijd strikt zijn te scheiden:61 
1. Reductie van primaire ongevalskosten: het gaat hier om het verminderen van het 

aantal ongevallen en/of de ernst ervan. Dit kan door bepaalde specifieke acties of 
activiteiten te verbieden of door ze duurder en dus minder aantrekkelijk te ma-
ken. In dat laatste geval bepaalt de omvang van de door de activiteiten veroor-
zaakte ongevalskosten hoeveel duurder ze moeten worden. De eerste methode 
wordt specific deterrence genoemd en de tweede methode general deterrence. Het 
gaat hier dus om preventie; 

2. Reductie van secundaire ongevalskosten: ongevallen veroorzaken schade, die door 
iemand moet worden gedragen. De omvang van de maatschappelijke kosten 
wordt mede bepaald door wie de schade moet dragen: naarmate de schade van 
een individu groter is, wordt het moeilijker voor dit individu om deze schade te 
dragen. En naarmate degene die de schade moet dragen minder draagkrachtig is, 
wordt het eveneens moeilijker voor dit individu om de schade te dragen. Door 
de schade te spreiden over een grotere groep of door haar te laten dragen door 
een meer draagkrachtige partij, kunnen de maatschappelijke kosten van de scha-
de worden gereduceerd. Volgens Calabresi is het compensatiedoel, dat door ve-
len als belangrijkste doel wordt gezien, het middel waarmee de reductie van se-
cundaire ongevalskosten wordt bereikt. De term ‘secundair’ betekent niet dat 
preventie belangrijker is, maar dat allereerst getracht wordt ongevallen te voor-
komen en dat alleen als een ongeval niet vermeden is, reductie van de maat-
schappelijke kosten ervan relevant wordt; 

3. Reductie van tertiaire ongevalskosten: de inspanningen die worden gedaan om 
primaire en secundaire ongevalskosten te verlagen vormen de tertiaire kosten. 
Telkens moet de vraag worden gesteld of een maatregel die de primaire en/of se-

                                                      
61. Calabresi 1977, p. 24 e.v. 
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cundaire ongevalskosten verlaagt niet meer kost dan de reductie die erdoor 
wordt bewerkstelligd. Het gaat hier om de systeemkosten. 

De drie subdoelen kunnen tegengestelde eisen aan een rechtsregel stellen. Een sys-
teem waarin bijvoorbeeld een producent altijd aansprakelijk is voor schade die door 
zijn product is veroorzaakt, kan de secundaire kosten goed reduceren. De schade 
wordt immers via de prijs over alle consumenten gespreid. Het systeem kan echter 
tot hoge primaire kosten leiden doordat de consument weet dat hij zijn schade al-
tijd vergoed krijgt, zodat hij wellicht minder zorgvuldig met het product omgaat. 
Het einddoel is het minimaliseren van de optelsom van primaire, secundaire en ter-
tiaire ongevalskosten.62 
 
In de benadering van Calabresi vinden de doelstellingen van het onrechtmatige-
daadsrecht die tegenwoordig in de juridische benadering als belangrijk worden ge-
zien alle een plaats. De reductie van primaire ongevalskosten betreft preventie. In 
Hoofdstuk 3 zal blijken dat het hier niet gaat om het minimaliseren van het aantal 
ongevallen, maar van de kosten die de ongevallen meebrengen. Er wordt niet ge-
streefd naar maximale zorg en een minimaal aantal ongevallen, maar naar optimale 
zorg en een optimaal aantal ongevallen, waarbij de som van zorgkosten en verwach-
te schade zo klein mogelijk is. Het zal blijken dat het vooruitzicht om schadever-
goeding te moeten betalen, actoren een prikkel tot zorgvuldig gedrag kan geven. 
Compensatie van de schade wordt dus gebruikt als een middel om het preventie-
doel te bereiken. 
Ook de reductie van secundaire ongevalskosten heeft te maken met compensatie als 
middel. Het gaat hier niet om het doel dat veel juristen als het belangrijkste zien, 
namelijk het enkele vergoeden van de schade van de gelaedeerde. Het gaat daaren-
tegen om het verplaatsen of spreiden van schade om zo de gevolgen van de schade 
te verkleinen. Als één persoon een grote schade moet dragen (hetzij als gelaedeerde, 
hetzij als aansprakelijke laedens), zorgt dit er voor dat hij een aantal andere dingen 
die hij zou willen, niet meer kan doen omdat hij er geen geld meer voor heeft. Hij 
geeft als eerste de activiteit op die hij het minst belangrijk vindt, maar als de schade 
groot is, kan het zijn dat hij ook belangrijker activiteiten moet stopzetten. Als de 
schade daarentegen over een grotere groep wordt gespreid, draagt ieder lid van die 
groep een relatief kleine schade, zodat ieder alleen de minst belangrijke activiteiten 
moet stopzetten. Op deze manier is de groep als geheel beter af dan wanneer één lid 
ook hele belangrijke dingen niet meer kan doen. Niet alleen het spreiden van de 
schade over meerdere personen, maar ook het afwentelen op iemand met een grote-
re draagkracht of het spreiden in de tijd reduceert de secundaire kosten van 
ongevallen.63 
Reductie van tertiaire kosten wordt in juridisch Nederland weliswaar niet als zelf-
standige doelstelling van het onrechtmatigedaadsrecht gezien, maar wordt wel als 

                                                      
62. Calabresi 1977, p. 29. 
63. Zie de appendix bij dit hoofdstuk voor een economische onderbouwing van deze redenering. 
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wenselijk beschouwd.64 In de benadering van Calabresi wordt het belang van een 
reductie in systeemkosten erkend en wordt tevens de link gelegd met het preventie- 
en spreidingsdoel. De wens tot het verlagen van de systeemkosten moet dus niet 
worden verabsoluteerd.65 
 
Calabresi noemt rechtvaardigheid als een hoofddoel dan wel een randvoorwaarde 
van het onrechtmatigedaadsrecht, maar die visie wordt verworpen door Kaplow en 
Shavell in hun boek Fairness versus Welfare. Zij betogen dat rechtsregels louter en 
alleen moeten worden gekozen op basis van hun effecten op het welzijn van indivi-
duen, zodat noties van rechtvaardigheid geen zelfstandig gewicht moeten krijgen in 
de beoordeling van rechtsregels.66 Welvaart hangt volgens de auteurs af van het wel-
zijn van alle individuen, en welzijn omvat alles wat voor deze individuen van belang 
is.67 Rechtvaardigheidsideeën daarentegen zijn niet helemaal of zelfs helemaal niet 
afhankelijk van hoe ze het welzijn van individuen beïnvloeden. Er wordt dus op zijn 
minst enig gewicht toegekend aan factoren die onafhankelijk zijn van het welzijn 
van individuen.68 De auteurs stellen dat het nastreven van rechtvaardigheid er toe 
kan leiden dat iedereen slechter af is dan bij het nastreven van welvaart. Het is dan 
de vraag tegenover wie men rechtvaardig handelt.69 
In hun hoofdstuk over het onrechtmatigedaadsrecht geven de auteurs een aantal 
voorbeelden van noties van rechtvaardigheid, zoals ‘het is rechtvaardig dat degene 
die schade veroorzaakt, moet betalen’, ‘het is rechtvaardig dat degene die schade 
lijdt, compensatie ontvangt’ en ‘het is rechtvaardig dat degene die schade veroor-
zaakt schadevergoeding betaalt aan degene die schade lijdt’.70 Vaak wordt in deze 
noties vereist dat het om onrechtmatig toegebrachte schade gaat, maar wat dan pre-
cies ‘onrechtmatig toegebracht’ is, wordt niet gedefinieerd, zodat de rechtvaardig-
heidsnoties onvolledig zijn. Ook is niet duidelijk hoe rechtvaardigheid moet wor-
den afgewogen tegen andere waarden. Hoe veel middelen mogen er worden besteed 
aan het bereiken van een rechtvaardiger situatie?71  
Vervolgens geven Kaplow en Shavell een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het 
nastreven van rechtvaardigheid in het nadeel van alle individuen kan zijn. In een 
perfect wederkerige ongevalssituatie, waarin iedereen even vaak laedens als gelae-
deerde is, maakt het voor het bedrag dat ieder individu ontvangt en betaalt, niet uit 
welke aansprakelijkheidsregel wordt gekozen, omdat iedereen even vaak betaalt als 
ontvangt. De welvaart is derhalve het hoogste als de regel wordt gekozen die partij-
en er toe aanzet om voorzorgsmaatregelen te nemen die minder kosten dan ze ople-
                                                      
64. Zie bijvoorbeeld Barendrecht & Storm 1995, p. 22; Weterings 1999, p. 114; Barendrecht 2002, p. 

616, 617; Weterings 2004, p. 2 e.v. 
65. Zie bijvoorbeeld Van den Bergh 2000, p. 72. 
66. Kaplow & Shavell 2002, p. 3, 4. 
67. Kaplow & Shavell 2002, p. 16, 24. 
68. Kaplow & Shavell 2002, p. 39, 44. 
69. Kaplow & Shavell 2002, p. 54. 
70. Kaplow & Shavell 2002, p. 87 e.v. 
71. Kaplow & Shavell 2002, p. 97. 
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veren en waarvan de systeemkosten het laagste zijn. Als er nu op basis van recht-
vaardigheid een andere regel wordt gekozen, is iedereen duurder uit, en dat is recht-
vaardig tegenover niemand.72 Bij niet-wederkerige ongevallen zal het niet gebeuren 
dat iedereen slechter af is als op basis van rechtvaardigheid een andere regel wordt 
gekozen dan degene die de welvaart maximaliseert, maar de totale welvaart zal wel 
lager zijn. De voordelen voor degenen die profiteren van de rechtvaardigheidsidee 
zijn dus kleiner dan de nadelen van degenen die erdoor op achteruit gaan.73 
 
 
2.4 Conclusie 
 
In zowel de juridische als de economische visie zijn vergoeding, preventie en sprei-
ding van schade belangrijke elementen. Veel juristen zien ze als drie belangrijke 
doelstellingen, al dan niet temidden van andere doelstellingen. Sommigen vinden 
schadevergoeding geen doel op zich, maar stellen dat het onrechtmatigedaadsrecht 
de vraag moet beantwoorden in welke gevallen de schade inderdaad moet worden 
vergoed. In de economische visie bestaat er een duidelijke samenhang tussen de drie 
genoemde elementen. Door middel van de dreiging van schadevergoeding worden 
prikkels verstrekt om toekomstige schadeveroorzakende gebeurtenissen tot op zeke-
re hoogte te vermijden en de toch ingetreden schade moet zodanig worden gespreid 
dat de totale maatschappelijke kosten van zulke gebeurtenissen zo laag mogelijk 
zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat de economische analyse van het onrechtmatige-
daadsrecht een ex ante perspectief op schadevergoeding hanteert waarbij de invloed 
van aansprakelijkheid op toekomstige gedrag centraal staat, terwijl juristen ex post 
beoordelen wie een reeds ontstane schade moet dragen.74 
 
In de volgende hoofdstukken beantwoord ik vraagstukken uit het Nederlandse on-
rechtmatigedaadsrecht vanuit een rechtseconomische benadering, waarin het stre-
ven naar een efficiënte uitkomst centraal staat. In situaties met lage transactiekosten 
is het Coase-theorema van belang en kunnen partijen via onderhandelingen tot wel-
vaartsverhogende transacties komen. Het recht hoeft daar slechts te zorgen voor een 
duidelijke toedeling van rechten. Dit beïnvloedt de rol die het onrechtmatige-
daadsrecht te spelen heeft. Indien de transactiekosten hoog zijn, zoals bij gevaarzet-
ting, staat niet vast dat welvaartsverhogende transacties tot stand komen en heeft 
het recht een grotere rol. De benadering van Calabresi, waarin minimalisering van 
de som van primaire, secundaire en tertiaire ongevalskosten het doel is, kan dan 
helpen bij het beantwoorden van de gestelde vragen. 

                                                      
72. Kaplow & Shavell 2002, p. 100 e.v. 
73. Kaplow & Shavell 2002, p. 120. 
74. Zie bijvoorbeeld Faure & Van den Bergh 1989, p. 19. 



HOOFDSTUK 2 

30  

Appendix bij Hoofdstuk 2 
 
Reductie van secundaire ongevalskosten 
 
In de economische bestudering van menselijk gedrag wordt verondersteld dat acto-
ren hun nut (welzijn, mate van behoeftebevrediging) willen maximaliseren. Nut 
wordt niet alleen ontleend aan materiële zaken zoals geld en goederen, maar ook 
aan immateriële zaken. 
Iemands vermogen levert hem nut op. Met de eerste euro’s die iemand verwerft, zal 
hij zijn meest dringende behoeften bevredigen. Naarmate iemand al meer vermogen 
heeft, zal hij met eventuele extra euro’s steeds minder dringende wensen vervullen. 
Het marginale nut van een euro, dit is het extra nut dat wordt behaald door één 
extra euro, is derhalve hoger dan het marginale nut van volgende euro’s. Dit ver-
schijnsel staat bekend onder de term ‘afnemend grensnut van vermogen’. Grafisch 
kan dit als volgt worden weergegeven: 
 

Figuur A2.1 Afnemend grensnut van vermogen 

 
Elke extra euro levert steeds minder extra nut op. Dit impliceert dat, uitgaande van 
een bepaald vermogen, een tweemaal zo groot verlies in geld tot een meer dan 
tweemaal zo groot nutsverlies leidt. In de grafiek is dat goed te zien. Uitgaande van 
een vermogen van €30.000 leidt een verlies van €10.000 tot een daling in het nut 
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van 1.000 naar 900 nutseenheden, dus een verlies van 100. Een tweemaal zo grote 
daling in het vermogen (dus van €30.000 naar €10.000) leidt tot een meer dan 
tweemaal zo grote daling in het nut (namelijk van 1.000 naar 700). Als een verlies 
van €20.000 door één persoon moet worden gedragen, kost het dus 300 nutseen-
heden. Als ditzelfde verlies gelijkelijk over twee personen die eenzelfde nutsfunctie 
hebben zou worden verdeeld, zou elke persoon ‘slechts’ 100 nutseenheden verlie-
zen, zodat dezelfde schade slechts 200 nutseenheden kost. Naarmate de schade over 
meer mensen wordt gespreid, daalt het totale nutsverlies van deze groep mensen. 
Schadespreiding reduceert derhalve de secundaire ongevalskosten. Dit is een verkla-
ring voor het bestaan van verzekeringen: alle verzekerden betalen een premie en de 
verzekeraar keert een vergoeding uit aan de verzekerde die daadwerkelijk schade 
lijdt. De schade wordt zo gespreid over alle verzekerden. 
Die reductie kan ook worden bereikt door iemand met een grotere draagkracht de 
schade te laten dragen. Immers, een verlies van €10.000 kost iemand met een ver-
mogen van €20.000 200 nutseenheden (een daling van 900 naar 700), terwijl het-
zelfde verlies iemand met een vermogen van €30.000 slechts 100 nutseenheden 
kost (een daling van 1.000 naar 900).  
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3 Onrechtmatigheid 
  
 
3.1 Inleiding 
 
Art. 1401 BW (oud) en 6:162 BW vereisen dat de daad die schade heeft veroor-
zaakt, onrechtmatig is. Deze eis van onrechtmatigheid kwam niet voor in art. 1382 
van de Franse Code Civil, waar art. 1401 BW (oud) op is gebaseerd.1 
Het element ‘onrechtmatig’ is ingevoegd om de discussies te voorkomen die in 
Frankrijk werden gevoerd over de vraag of iedere handeling die schade heeft veroor-
zaakt tot schadevergoeding verplicht, of dat er sprake moet zijn van een bepaald 
type handelingen. Volgens de Nederlandse regering spreekt het vanzelf dat het hier 
niet gaat om iedere handeling, maar alleen om onrechtmatige handelingen.2 In 
Frankrijk werd eenzelfde resultaat bereikt met behulp van het vereiste dat er sprake 
moest zijn van een faute.3 Op die manier werd de aansprakelijkheid beperkt tot faits 
illicites, zodat er geen wezenlijk onderscheid bestaat tussen de Nederlandse en de 
Franse regeling.4 
Art. 1401 BW (oud) omschrijft niet wat onder onrechtmatigheid moet worden ver-
staan. In literatuur en jurisprudentie zijn verschillende visies op het onrechtmatig-
heidsbegrip ontwikkeld. Volgens Van Maanen werd in de periode tot 1856 het ver-
eiste van onrechtmatigheid niet gezien als een kwalificatie van de daad, maar werd 
het gebruikt om de gevallen waarin schade werd veroorzaakt door een rechtmatige 
daad van aansprakelijkheid uit te sluiten.5 
In de tweede helft van de 19e eeuw wordt door Diephuis, Opzoomer en anderen 
betoogd dat onrechtmatig onwetmatig betekent.6 Feith daarentegen vindt een han-
delen of nalaten onrechtmatig, ‘zoo daarbij de diligentia uit het oog verloren is, 
                                                      
1. De tekst van de genoemde artikelen luidt als volgt: 
 Art. 1401 BW (oud): ‘Elke onregtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebragt, stelt 

dengenen door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting, om dezelve te vergoeden.’ 
 Art. 6:162 lid 1 BW: ‘Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden 

toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.’ 
 Art. 1382 CC: ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé, à le réparer.’ 
2. De regering legde als volgt uit waarom het woord ‘onregtmatige’ is opgenomen: ‘Men heeft dit woord 

met opzet gebezigd, om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen, welke art. 1382 van het 
Fransche Wetboek heeft opgeleverd; daar het van zelf spreekt, dat elke daad, die schade veroorzaakt, 
geenen grond tot schadevergoeding oplevert, en dat de onregtmatigheid der daad daartoe alleen kan 
aanleiding geven.’ Zie bijvoorbeeld Van Maanen 1995a, p. 9, 35 en 40. 

3. Volgens Toullier drukt faute uit dat men iets deed waartoe men niet gerechtigd was. Zie Van Maanen 
1995a, p. 45. 

4. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 28. 
5. Van Maanen 1986, p. 19. De Pinto ziet onrechtmatigheid als afwezigheid van het recht om op een 

bepaalde manier te handelen, dus van een rechtsgrond. Vernède ziet het als strijdig met de wet of met 
de goede zedelijkheid en openbare orde. 

6. Zie bijvoorbeeld Kist 1861, p. 17; Thorbecke 1867, p. 7; Opzoomer 1879, p. 313; Diephuis 1888, p. 
80-82; Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 29.  
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welke een ijverig en zorgvuldig mensch jegens zijne medemenschen in acht neemt.7 
Het gaat hier dus om een gebrek aan zorgvuldigheid. Belinfante laat, met een be-
roep op de Romeinse lex Aquilia, het vereiste van onrechtmatigheid geheel vallen, 
want hij vindt de schuld het bepalende element.8 Van Ittersum vindt dat Belinfante 
de lex Aquilia verkeerd heeft uitgelegd, omdat deze allereerst vereist dat de hande-
ling uitdrukkelijk in de wet wordt genoemd. Dit komt overeen met de onrechtma-
tigheidseis. Pas daarna volgt het onderzoek naar wederrechtelijkheid (injuria) en 
toerekenbaarheid (culpa).9 Onrechtmatigheid betekent in deze visie dus dat de han-
deling in strijd is met de wet. Ook de Hoge Raad hanteert deze enge interpretatie 
van het onrechtmatigheidsbegrip.10 
Molengraaff komt in 1887 in zijn beroemde artikel op tegen de visie van de Hoge 
Raad en stelt dat onrechtmatigheid hetzelfde betekent als ongeoorloofdheid. Het 
gaat dus niet alleen om door de wet verboden handelingen: ‘Hij die anders handelt 
dan in het maatschappelijk verkeer den eenen mensch tegenover den ander be-
taamt, anders dan men met het oog op zijn medeburgers behoort te handelen, is 
verplicht de schade te vergoeden, die derden daardoor lijden.’11 Volgens Paul Schol-
ten heeft de zienswijze van Molengraaff veel steun gekregen in de literatuur en 
vooral in de rechtspraak.12 
Ondanks het verzet in de literatuur blijft de Hoge Raad vasthouden aan zijn enge 
uitleg van onrechtmatigheid, getuige onder andere de arresten Singer/Ivens en de 
Zutphense waterleiding.13 Dit heeft geleid tot de wetsontwerpen Regout (1911) en 
Heemskerk (1913), waar een ruimere definitie wordt gegeven.14 Geen van de ont-
werpen is wet geworden, omdat de Hoge Raad in het arrest Lindenbaum/Cohen15 
overweegt dat het woord onrechtmatig niet hetzelfde betekent als strijdig met een 
wetsbepaling. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de wetgever het woord ‘onrecht-
matig’ alleen ingevoegd om uitdrukkelijk buiten te sluiten de daad van hem die, 
behoudens nalatigheid of onvoorzichtigheid, handelt krachtens eigen recht. Onder 
onrechtmatige daad moet worden verstaan een handelen of nalaten, dat of inbreuk 

                                                      
7. Feith 1862, p. 374. 
8. Belinfante 1865, p. 353. 
9. Van Ittersum 1866, p. 106, 107. 
10. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 29. 
11. Molengraaff 1887, p. 386. Omdat schuld volgens Molengraaff inhoudt dat ‘iemand handelt in strijd 

met die regels, welker inachtneming men in de samenleving en het verkeer van ieder verwacht, met 
datgene wat aan den een jegens den ander betaamt’, kan het woord ‘onrechtmatigheid’ naast de schuld 
gemist worden, zie Molengraaff 1887, p. 390, 391. Ook Roelfsema is deze mening toegedaan, zie 
Roelfsema 1893, p. 57. 

12. P. Scholten 1899, p. 5. 
13. Hoge Raad 6 januari 1905, W 8163 respectievelijk Hoge Raad 10 juni 1910, W 9038. Zie As-

ser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 30. 
14. In het laatste wetsontwerp wordt onder onrechtmatige daad verstaan een handelen of nalaten dat in-

breuk maakt op het recht van een ander, of dat in strijd is met de rechtsplicht van de dader, of dat in-
druist tegen de goede zeden of tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt 
ten aanzien van eens anders persoon of goed. 

15. Hoge Raad 31 januari 1919, NJ 1919, p. 161 (concl. A.-G. Tak; m.nt. Meijers). 



ONRECHTMATIGHEID 

35 
 

maakt op eens anders recht, of in strijd is met des daders rechtsplicht, of indruist 
tegen de goede zeden of tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk ver-
keer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed, terwijl hij door wiens 
schuld als gevolg van die daad aan een ander schade wordt toegebracht, tot vergoe-
ding daarvan verplicht is. In grote lijnen wordt deze formulering ook nog in het 
huidige BW gevolgd, maar de vierde categorie (strijd met de goede zeden) is opge-
gaan in de maatschappelijke zorgvuldigheid.16  
In dit hoofdstuk zal ik de drie onrechtmatigheidsvormen, dus inbreuk op een recht, 
doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en doen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, be-
spreken. Per categorie behandel ik relevante juridische vraagstukken, waarna ik 
vanuit het oogpunt van de doelstelling van het minimaliseren van de maatschappe-
lijke kosten van schadeveroorzakende gebeurtenissen antwoord geef op de gerezen 
vragen. 
 
 
3.2 Inbreuk op een recht 
 
3.2.1 Betekenis en status. Juridische geschilpunten 
 
Met inbreuk op een recht wordt bedoeld inbreuk op eens anders subjectieve recht.17 
In de Nederlandse juridische literatuur wordt gediscussieerd over de vragen welk 
type handelingen een rechtsinbreuk vormen en of de rechtsinbreuk een zelfstandige 
onrechtmatigheidscategorie is, dan wel dat er steeds een aanvullende toetsing aan de 
zorgvuldigheidsnorm dient plaats te vinden. In deze paragraaf geef ik vanuit rechts-
economisch oogpunt een antwoord op beide vragen, maar eerst geef ik de juridische 
discussie kort weer. Voorts betoog ik dat zowel hinder als opzettelijke onrechtmati-
ge daden als rechtsinbreuk moet worden gekwalificeerd. 
 
Volgens Paul Scholten zijn opzettelijke rechtsinbreuken zonder meer onrechtmatig 
en moet bij onopzettelijke rechtsinbreuken worden onderzocht of de inbreuk te 
wijten is aan onzorgvuldigheid, dus of de laedens anders heeft gehandeld dan hij 
behoorde te doen.18 Na het arrest Lindenbaum/Cohen kan de aan onzorgvuldigheid 
te wijten inbreuk op een subjectief recht wat Scholten betreft worden gemist, om-
dat het nu mogelijk is om iemand aansprakelijk te houden op grond van de onzorg-
vuldigheid van zijn gedrag in plaats van de inbreuk die aan zijn onzorgvuldigheid te 
wijten is.19 

                                                      
16. Van der Ven 1941, p. 370; Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 42. 
17. Schut 1997, p. 50; Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 35; Van Dunné 2004b, p. 240. Het kan hier gaan 

om persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld het recht op lichamelijke integriteit of bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer) en vermogensrechten. 

18. P. Scholten 1914/1915, p. 369. 
19. P. Scholten 1919, p. 106. 
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Smits stelt dat de Hoge Raad in 1919 de opvatting heeft aanvaard dat onrechtma-
tigheid niet door objectieve maatstaven (zoals strijd met een wettelijk gebod of ver-
bod en inbreuk op een subjectief recht) wordt bepaald, maar door ongeschreven 
normen voor wat in het maatschappelijk verkeer in een gegeven geval betaamt. De 
twee objectieve onrechtmatigheidsgronden zijn in zijn optiek derhalve overbodig 
geworden.20 Anders dan Scholten meent Smits dat zowel bij opzettelijke als bij niet-
opzettelijke rechtsinbreuken de maatschappelijke betamelijkheid uiteindelijk bepa-
lend is voor het onrechtmatigheidsoordeel, maar bij een opzettelijke inbreuk wordt 
de onbetamelijkheid (behoudens tegenbewijs) aangenomen. Omdat het bij opzette-
lijke rechtsinbreuken vaak overduidelijk is dat er maatschappelijk onbehoorlijk is 
gehandeld, realiseert men zich volgens Smits vaak niet dat ook daar de maatschap-
pelijke zorgvuldigheid bepalend is. In die gevallen lijkt het alsof de opzettelijke in-
breuk voldoende is om tot aansprakelijkheid te komen. Pas indien er bijzondere 
omstandigheden zijn, realiseert men zich dat ook de opzettelijke rechtsinbreuk 
wordt getoetst aan normen van maatschappelijke zorgvuldigheid.21 De rechtsin-
breuk vormt volgens Smits dus geen zelfstandige onrechtmatigheidstoets, maar is 
wel een factor bij het beantwoorden van de vraag of er maatschappelijk onzorgvul-
dig is gehandeld.22 Volgens Brunner is het juist andersom: de zorgvuldigheidsnorm 
is weliswaar de basisnorm voor maatschappelijk toelaatbaar gedrag, maar wetgeving 
en rechtspraak hebben aan die norm gestalte gegeven. Dit impliceert dat bij een 
schending van subjectieve rechten of wettelijke plichten meestal niet meer hoeft te 
worden onderzocht of dit gedrag ook maatschappelijk ontoelaatbaar is.23 Onder 
andere Van Dam, Van Maanen, Van Dunné en Schut zijn voorstander van de leer 
van Smits.24 
J. Drion maakt onderscheid tussen directe en indirecte inbreuken. Alleen een hande-
ling die zelf een inbreuk op een recht is (de directe inbreuk) behoort tot de aparte 
onrechtmatigheidscategorie van de rechtsinbreuk. Een handeling die ‘slechts’ een 
inbreuk veroorzaakt (de indirecte inbreuk) behoort niet tot deze categorie. Bij zo’n 
handeling zal moeten worden beoordeeld of er maatschappelijk onzorgvuldig is ge-
handeld, voordat er tot aansprakelijkheid kan worden gekomen.25 Uit de Toelich-

                                                      
20. Smits 1940, p. 372. 
21. Smits 1940, p. 376, 377. 
22. Smits 1940, p 389. 
23. Brunner 1991, p. 1626. 
24. Zie bijvoorbeeld Van Maanen 1986, p. 224; Van Dam 1989, p. 98; Streefkerk 1996, p. 72, 73; Schut 

1997, p. 52, 53; Van Dunné 2004b, p. 240 e.v. Roelvink is voorstander van een beperkte toepassing 
van de leer van Smits, omdat de rechtsinbreuk een te grofmazig criterium is in een genuanceerd rechts-
stelsel. Hij wil de leer toepassen indien het gaat om het toebrengen van letsel of zaakschade. Een aan-
tasting van de uitsluitende rechten (dus niet van het fysieke object van een recht) van de rechthebben-
de is wel zonder meer onrechtmatig. Zie Roelvink 1994, p. 331. 

25. J. Drion 1947, p. 254. Volgens Drion zijn opzettelijke inbreuken altijd onrechtmatig, de directe om-
dat ze onder de onrechtmatigheidscategorie van de rechtsinbreuk vallen en de indirecte omdat ze 
maatschappelijk onzorgvuldig zijn. Slechts bij niet opzettelijke indirecte inbreuken is vereist dat wordt 
beoordeeld of de gedraging al dan niet maatschappelijk onzorgvuldig was. Zie ook bijvoorbeeld Rutten 
1953, p. 443. 



ONRECHTMATIGHEID 

37 
 

ting blijkt dat art. 6:162 BW op deze visie is gebaseerd:26 ‘Er zij hier op gewezen dat 
niet iedere gedraging die als voorzienbaar gevolg letsel of zaakbeschadiging heeft, 
om die reden reeds onrechtmatig is als zijnde inbreuk op een recht; zodanige gedra-
ging is in het algemeen alleen onrechtmatig als zij in strijd was met een van de vele 
normen van geschreven of ongeschreven recht, strekkende om letsel of zaakbescha-
diging te voorkomen. Indien echter de gedraging zelf de inbreuk oplevert, is be-
houdens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, de onrechtmatigheid 
daarmee gegeven en is een nader onderzoek naar een eventuele overtreding van 
concrete wettelijke plichten of normen van ongeschreven recht overbodig.’27 
Van Maanen stelt dat de rechtsinbreuk oorspronkelijk is bedoeld om een beperking 
te geven aan het recht op schadevergoeding bij een schending van een zorgvuldig-
heidsnorm. Slechts als de schade bestond uit de inbreuk op een subjectief recht, was 
er de verplichting tot schadevergoeding. De rechtsinbreuk was vooral van toepas-
sing op art. 1402 BW (oud), waarbij gold dat de inbreuk het gevolg moest zijn van 
onvoorzichtig gedrag. Een rechtsinbreuk die niet het gevolg is van onvoorzichtig 
gedrag of verzuim leidt op zichzelf dus nog niet tot aansprakelijkheid.28 Doordat de 
maatschappelijke onzorgvuldigheid sinds Lindenbaum/Cohen zelf een onrechtma-
tigheidscategorie is, speelt het inbreukcriterium geen rol meer als beperking van de 
schadevergoedingsplicht bij onvoorzichtig of nalatig gedrag. De enkele rechtsin-
breuk is dus meestal onvoldoende om tot onrechtmatigheid te concluderen, maar 
levert wel een bewijsvoordeel op voor de eiser, omdat de schending van een subjec-
tief recht in beginsel als onrechtmatig wordt gezien.29 
Hartkamp is het oneens met het onderscheid dat Paul Scholten maakt tussen een 
opzettelijke en een niet-opzettelijke rechtsinbreuk (omdat normen ook niet-
opzettelijk overtreden kunnen worden) en het onderscheid dat J. Drion maakt tus-
sen een directe en een indirecte rechtsinbreuk (omdat zij tot willekeurige onder-
scheidingen zou leiden).30 Ook verwerpt hij de leer van Smits, maar de eraan ten 
grondslag liggende gedachte wil hij niet zonder uitzondering afwijzen.  
Volgens Sieburgh berust de onenigheid over de rol van het inbreukcriterium op een 
uitlegprobleem.31 In de 19e eeuw volgde de Hoge Raad een ruime uitleg: niet het 
gedrag zelf, maar de schadelijke gevolgen waren bepalend voor de aanwezigheid van 
een rechtsinbreuk. Na Lindenbaum/Cohen leidde dit tot een te ruime aansprakelijk-
heid, omdat elk handelen dat letsel of zaakschade veroorzaakte als rechtsinbreuk 
werd gezien en zonder nadere inperking onrechtmatig zou zijn. Smits zoekt de in-
perking in de nadere toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm, maar volgens Sieburgh 
is het beter om het inbreukbegrip zelf in te perken. Zij kiest voor de benadering die 

                                                      
26. Zie bijvoorbeeld Van Dam 1989, p. 75; Hartlief & Van Maanen 1995, p. 33; Sieburgh 2000, p. 59; 

Jansen (Onrechtmatige Daad I), Art. 162, lid 2, aant. 4. 
27. Zie Parl. Gesch. Boek 6, Toelichting Ontwerp Meijers, p. 416. 
28. Van Maanen 1986, p. 182. 
29. Hartlief & Van Maanen 1995, p. 43, 44. 
30. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 37. 
31. Sieburgh 1997, p. 628; Sieburgh 2000, p. 63. 
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door H. Drion is voorgesteld: ‘Inbreuk moet gebruikt worden voor gevallen waarin 
de gedraging zelf de aantasting van het subjectieve recht is.’32 
 
 
3.2.2 Economische benadering 
 
3.2.2.1 Property rules, liability rules en inalienability rules 
 
In de economische analyse van het onrechtmatigedaadsrecht wordt, anders dan 
sommigen menen,33 veel aandacht besteed aan de rol van subjectieve rechten. Cala-
bresi en Melamed onderscheiden drie manieren waarop aanspraken34 beschermd 
kunnen worden: via property rules, liability rules en inalienability rules. Een staat die 
wordt geconfronteerd met tegengestelde belangen van verschillende mensen, moet 
beslissen wiens belang prevaleert. Zo’n eerste orde juridische beslissing geeft een aan-
spraak aan degene wiens belang prevaleert. Vervolgens moet via tweede orde juridi-
sche beslissingen worden bepaald hoe de aanspraak wordt beschermd. Dit kan via:35 
1. Property rules: de aanspraak mag alleen bij de eigenaar worden weggenomen in 

een vrijwillige transactie, waarin partijen zelf de waarde van de aanspraak vast-
stellen; 

2. Liability rules: iemand mag de aanspraak ook zonder toestemming van de eige-
naar wegnemen, mits hij hiervoor een objectief vastgestelde vergoeding betaalt. 
De objectief bepaalde waarde kan afwijken van de waarde die de eigenaar aan de 
aanspraak hecht; 

3. Inalienability rules: de aanspraak mag helemaal niet worden vervreemd. Denk 
hierbij aan persoonlijkheidsrechten. 

Vaak worden goederen door een mix van deze drie methoden beschermd. De au-
teurs geven het voorbeeld van een huis, dat door een property rule wordt be-
schermd als iemand het wil kopen, door een liability rule als de overheid het wil 
onteigenen en door een inalienability rule indien de eigenaar bijvoorbeeld hande-
lingsonbekwaam is.  
De keuze tussen property rules, liability rules en inalienability rules kan worden 
gemaakt op grond van efficiëntieoverwegingen. Om de maatschappelijke welvaart 
te maximaliseren, moeten aanspraken terechtkomen bij degene die ze het hoogste 
waardeert. Als het duidelijk is wie dat is, dan kan bij de eerste orde juridische beslis-

                                                      
32. Sieburgh 2000, p. 64. De opvattingen van H. Drion komen op dit punt mijns inziens overeen met die 

van J. Drion. 
33. Zie bijvoorbeeld Nieuwenhuis 1992, p. 42. 
34. De auteurs spreken over entitlements, hetgeen ook met ‘rechten’ kan worden vertaald. Omdat het 

woord ‘rechten’ in deze paragraaf wordt gebruikt in het kader van art. 6:162 BW, dus de inbreuk op 
subjectieve rechten, heb ik voor de vertaling ‘aanspraken’ gekozen, om spraakverwarring te voorko-
men. Naast verwarrend zou de vertaling met ‘rechten’ ook onjuist zijn, omdat aanspraken niet alleen 
in de vorm van subjectieve rechten kunnen worden gegoten, maar ook van andere rechtens bescherm-
de belangen. 

35. Calabresi & Melamed 1972, p. 1090. 
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sing de aanspraak direct aan die persoon worden toebedeeld. Als het daarentegen 
niet duidelijk is, dan moet het mogelijk worden gemaakt dat toebedeelde aanspra-
ken via transacties kunnen worden overgedragen, zodat ze uiteindelijk toch terecht 
komen bij degene die ze het hoogste waardeert. Als een vrijwillige of gedwongen 
transactie daarentegen grote (morele) negatieve externe effecten zou veroorzaken, 
kan het wenselijk zijn die transactie geheel onmogelijk te maken. 
 
 
3.2.2.2 De keuze tussen property rules en liability rules 
 
Calabresi en Melamed hechten bij de keuze tussen property rules en liability rules 
met name waarde aan het al dan niet bestaan van transactiekosten.36 Indien er geen 
of slechts lage transactiekosten zijn, dan leiden beide beschermingsvormen tot de 
optimale uitkomst. Bij een property rule zullen de eigenaar en de koper37 met elkaar 
in onderhandeling treden en de aanspraak wordt alleen overgedragen als de koper 
deze hoger waardeert dan de eigenaar, omdat alleen dan een prijs kan worden be-
reikt waartegen de eigenaar wil verkopen en de koper wil kopen. Bij een liability 
rule zal in diezelfde situatie de wegnemer38 de aanspraak wegnemen en de objectief 
vastgestelde waarde vergoeden. Als hij de aanspraak lager waardeert dan deze waar-
de, zal hij hem niet wegnemen. 
Indien er echter sprake is van hoge transactiekosten, dan kan de totstandkoming 
van een vrijwillige transactie worden verhinderd, omdat het voor de eigenaar en de 
koper te duur is om overeenstemming te bereiken. Bescherming met een property 
rule kan er dan voor zorgen dat de optimale uitkomst niet wordt bereikt. Bij be-
scherming met een liability rule is dit probleem niet aanwezig, omdat er geen over-
eenstemming is vereist. Daar kan, ondanks de hoge transactiekosten, toch een over-
dracht plaatsvinden. Stel dat de eigenaar zijn aanspraak 100 waard vindt en de ko-
per heeft er 110 voor over. Als de transactiekosten 20 bedragen, komt er geen wel-
vaartsverhogende transactie tot stand: als de eigenaar de kosten draagt wil hij min-
stens 120 ontvangen, als de koper ze draagt wil hij maximaal 90 betalen en als ze de 
transactiekosten gelijkelijk verdelen wil de koper 100 bieden terwijl de eigenaar 110 
wil ontvangen. Als de aanspraak daarentegen met een liability rule wordt be-
schermd, kan de welvaartsverhogende transactie wel tot stand komen: de wegnemer 
pakt de aanspraak van de eigenaar af en vergoedt diens schade van 100. Op het eer-
ste gezicht lijken liability rules dus te verkiezen boven property rules, omdat laatst-
genoemden alleen bij lage transactiekosten tot de optimale uitkomst kunnen leiden.  
 
 

                                                      
36. Zie over transactiekosten paragraaf 2.3.2.2. 
37. Omdat bij property rules de overdracht alleen met toestemming van de eigenaar kan geschieden, moet 

degene die de aanspraak wil verwerven, deze van de eigenaar kopen. Daarom spreek ik van een koper. 
38. Omdat bij liability rules de aanspraak ook zonder toestemming van de eigenaar mag worden wegge-

nomen, mits de objectief vastgestelde waarde wordt vergoed, spreek ik van een wegnemer. 
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Liability rules kennen echter een aantal belangrijke nadelen: 
• Ze vereisen meer overheidsingrijpen dan property rules, omdat de rechter de 

schadevergoeding moet vaststellen.39 Het is aannemelijk dat partijen zelf beter en 
goedkoper in staat zijn de relevante waarden te bepalen dan de rechter;40 

• Het kan voor de rechter zeer kostbaar (of zelfs onmogelijk) zijn om een goede 
schatting van de schade te maken. De hoogte van de schattingskosten41 hangt af 
van de beschikbare informatie, hetgeen per type goed kan verschillen. Hoe hoger 
deze kosten, hoe minder aantrekkelijk liability rules worden; 

• In de objectief vastgestelde waarde van de aanspraak wordt geen rekening ge-
houden met de eventuele gevoelswaarde, waardoor het gevaar van onderwaarde-
ring dreigt. Bij property rules is dit geen probleem, omdat de eigenaar daar zelf 
bepaalt tegen welke prijs hij bereid is de aanspraak over te dragen: ‘When the costs 
of voluntary market transactions are low, the property approach is economically pref-
erable to the liability approach because the market is a more reliable register of values 
than the legal system.’42 Natuurlijk kan de objectief vastgestelde waarde ook hoger 
zijn dan de subjectieve waarde, maar dit is geen argument voor property rules. 
Door de te hoge objectieve waarde kan een potentiële wegnemer afzien van een 
welvaartsverhogende transactie, omdat hij niet bereid is de hoge schadevergoe-
ding te betalen. Maar als de transactiekosten hoog zijn, zou ook onder property 
rules geen transactie tot stand komen en als ze laag zijn, kan er ook onder liabili-
ty rules een vrijwillige transactie tot stand komen; 

• Bij lage transactiekosten kennen liability rules een aantal problemen waar het 
gaat om bescherming tegen het wegnemen van zaken.43 Ten eerste is het, als de 
schadevergoeding te laag wordt vastgesteld, weliswaar mogelijk voor de eigenaar 
om met de wegnemer te onderhandelen om de laatste te bewegen de zaak niet 
weg te nemen, maar nadat wegnemer A op deze manier is ‘afgekocht’, komt er 
misschien een wegnemer B waarbij hetzelfde moet worden gedaan. De eigenaar 
weet nooit zeker of hij alle wegnemers kan afkopen en daarom onderhandelt hij 
niet eens met de eerste. Ten tweede kan een eigenaar die de zaak hoger waar-
deert dan de objectieve waarde besluiten om zijn weggenomen zaak terug te 
pakken van de wegnemer, waarna de wegnemer op zijn beurt de zaak weer weg-
neemt, et cetera. Tenslotte kan de eigenaar die weet dat een wegnemer zijn zaken 
kan afpakken, prikkels krijgen om beveiligingsmaatregelen te treffen. De weg-
nemer investeert wellicht in manieren om die beveiliging te omzeilen. Dit is een 
verspilling van middelen die bij property rules niet voorkomt, omdat daar alleen 
vrijwillige transacties mogelijk zijn; 

                                                      
39. Calabresi & Melamed 1972, p. 1092. 
40. Krier & Schwab 1995, p. 450. 
41. De auteurs gebruiken de term assessment costs, Krier & Schwab 1995, p. 453. 
42. Landes & Posner 1987, p. 31. 
43. Kaplow & Shavell 1996a, p. 766 e.v. 
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• Indien inbreuken moeten worden geduld, wordt de prikkel om in eigendom te 
investeren gereduceerd. Bij bescherming met een property rule hoeven die in-
breuken niet te worden geduld.44 

 
Het onderscheid tussen property rules en liability rules leidt tot vier mogelijke 
rechtsregels ter bescherming van aanspraken: 
1. De aanspraak van de potentiële gelaedeerde wordt beschermd met een property 

rule. De aanspraak mag derhalve alleen worden weggenomen na voorafgaande 
toestemming. Dit betekent dat de potentiële gelaedeerde de potentiële laedens 
kan verbieden zijn schadeveroorzakende activiteit uit te oefenen. De verbodsactie 
van art. 3:296 BW valt in deze categorie; 

2. De aanspraak van de potentiële gelaedeerde wordt beschermd met een liability 
rule. De aanspraak mag dus zonder voorafgaande toestemming worden wegge-
nomen, mits de objectief vastgestelde waarde wordt vergoed. De actie uit on-
rechtmatige daad ex art. 6:162 jo 6:95 e.v. BW, waarin de gelaedeerde geen ver-
bod, maar vergoeding van zijn schade vordert, valt in deze categorie. Ook art. 
6:168 BW, op basis waarvan de rechter een verbodsvordering wegens zwaarwe-
gende maatschappelijke belangen kan afwijzen maar waarin de gelaedeerde zijn 
recht op schadevergoeding behoudt, hoort hier thuis; 

3. De aanspraak van de potentiële laedens wordt beschermd met een property rule. 
Dit betekent dat hij zijn schadetoebrengende activiteit mag uitoefenen, zonder 
dat de potentiële gelaedeerde hem tegen kan houden. Het gaat hier dus om han-
delingen die weliswaar schade (kunnen) veroorzaken, maar die geen onrechtma-
tige daad vormen. Als de potentiële gelaedeerde wil dat de potentiële laedens zijn 
activiteit staakt, zal hij hem moeten afkopen; 

4. De aanspraak van de potentiële laedens wordt beschermd met een liability rule. 
De potentiële gelaedeerde mag de schadetoebrengende activiteit van de ander 
dus (laten) stopzetten, onder de voorwaarde dat hij de objectief vastgestelde 
schade vergoedt. Het bestaan van deze mogelijkheid wordt in veel rechtsstelsels 
over het hoofd gezien, maar de regel wordt soms toch wel gebruikt.45 

 
Art. 6:168 BW past goed in het bovenstaande schema, zo bleek onder het tweede 
punt hierboven. De geschonden aanspraak wordt niet beschermd door een property 
rule (regel 1 hierboven), maar door een liability rule (regel 2). De zwaarwegende 
maatschappelijke belangen zorgen er voor dat het niet wenselijk is dat de gelaedeer-
de de activiteit kan verbieden, zodat regel 1 onwenselijk is. Regel 2 zorgt er voor dat 
de activiteit kan blijven worden uitgeoefend, mits de waarde ervan groter is dan de 
veroorzaakte schade. In het tegenovergestelde geval zou de hoogte van de schade-
vergoeding er namelijk voor zorgen dat de laedens de handeling stopzet, omdat de 

                                                      
44. Kerkmeester & Holzhauer 1999, p. 32. 
45. Spur Industries Inc. v. Del E. Webb Development Co., 108 Ariz. 178, 494 P2d 700 (1972). Zie ook 

Kerkmeester & Visscher 2003. 
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te vergoeden schade groter is dan de waarde van de activiteit. In zo’n situatie kan er 
niet worden gesproken van zwaarwegende maatschappelijke belangen die rechtvaar-
digen dat de activiteit blijft worden uitgeoefend. Als zou vaststaan dat de activiteit 
in alle gevallen maatschappelijk wenselijk is, zou ook regel 3 tot de gewenste uit-
komst leiden, namelijk dat de activiteit wordt uitgeoefend. Als echter onzeker is of 
de activiteit maatschappelijk wenselijk is, verdienen liability rules de voorkeur bo-
ven property rules, omdat de activiteit dan wordt stopgezet in situaties waarin ze 
niet maatschappelijk wenselijk is. Voor regel 2 is dat zojuist uiteengezet. Ook regel 
4 kan die uitkomst realiseren, want als de schade van de gelaedeerde kleiner is dan 
de waarde van de activiteit, dan zal de gelaedeerde de activiteit niet laten stopzetten. 
Hij zou dan immers de schade van de laedens, dus de waarde van de activiteit die 
hij heeft laten stopzetten, moeten vergoeden en die is groter dan de schade die de 
gelaedeerde zelf lijdt. Als de schade die de gelaedeerde lijdt wel groter is dan de 
waarde van de activiteit, dan zal de gelaedeerde de laedens onder regel 4 afkopen. 
Art. 6:168 BW kiest voor de benadering van regel 2, maar er zijn situaties denkbaar 
waarin regel 4 beter zou werken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het vaststellen 
van de schade van de gelaedeerde moeilijker is dan het vaststellen van de schade van 
de laedens als hij gedwongen wordt te stoppen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er 
één laedens is en vele gelaedeerden. Regel 3 zou dan niet goed werken, want als de 
gelaedeerden de laedens moeten afkopen, wil elke individuele gelaedeerde zich als 
free rider gedragen door zelf niet mee te betalen (bijvoorbeeld onder het mom van 
‘ik heb helemaal geen last van de laedens’) maar wel mee te profiteren als de andere 
gelaedeerden de laedens afkopen. Omdat het bij regel 4 echter niet om een property 
rule maar om een liability rule gaat, kan de objectief vastgestelde schadevergoeding 
over de gehele groep gelaedeerden worden gespreid. Als alleen de eisers die feitelijk 
hebben geklaagd de schadevergoeding moeten betalen, ontstaat natuurlijk wel weer 
een free rider probleem, omdat een niet-klagend slachtoffer meelift op de betalin-
gen van de klagers. Als elke gelaedeerde een even groot bedrag aan de laedens moet 
betalen, levert het vaststellen van dat bedrag geen grote problemen op. Als daaren-
tegen moet worden bepaald hoeveel baat elke individuele gelaedeerde heeft bij het 
stoppen van de vervuiler en als de te betalen schadevergoeding op grond daarvan 
wordt gespreid over de gehele groep, dan brengt regel 4 hoge systeemkosten met 
zich mee en is wellicht niet langer boven regel 2 te verkiezen. 
Het derde lid van art. 6:168 BW zorgt er voor dat de gelaedeerde alsnog een verbod 
kan vorderen als niet wordt voldaan aan een veroordeling tot schadevergoeding of 
tot het stellen van zekerheid. Op deze manier wordt de bescherming via de liability 
rule versterkt met een bescherming via een property rule, indien mocht blijken dat 
de initiële bescherming onvoldoende is. 
 
Calabresi en Melamed zien property rules en liability rules als manieren waarop 
aanspraken kunnen worden beschermd. Volgens Coleman en Kraus gaat het echter 
om specificaties van de voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht van de aan-
spraak. Deze voorwaarden maken deel uit van de inhoud van de aanspraak, het gaat 
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dus niet om de bescherming ervan.46 Bij een property rule heeft de eigenaar een 
legitieme claim op voorafgaande instemming als noodzakelijke en voldoende voor-
waarde voor een rechtsgeldige overdracht van zijn aanspraak. Bij een liability rule 
heeft hij recht op ex post compensatie als noodzakelijke en voldoende voorwaarde 
voor een rechtsgeldige overdracht van zijn aanspraak.47 Hij mag dan dus geen vrij-
willige transacties aangaan, dat is alleen toegestaan als de aanspraak een property 
rule of beide regels tegelijk bevat.48 De twee regels zijn op de volgende manieren te 
combineren: 
1. Alternatief: de eigenaar mag een vrijwillige transactie zoeken en hij heeft recht op 

vergoeding als de wederpartij zijn aanspraak wegneemt zonder zijn voorafgaande 
toestemming. De aanspraak is uitgeput wanneer er voorafgaand aan de over-
dracht overeenstemming is bereikt of wanneer achteraf schadevergoeding is be-
taald; 

2. Cumulatief: de eigenaar heeft een claim op voorafgaande toestemming als nood-
zakelijke en voldoende voorwaarde voor een rechtsgeldige overdracht van zijn 
aanspraak en hij heeft recht op schadevergoeding indien zijn aanspraak zonder 
die instemming wordt afgenomen. Het betalen van de schadevergoeding leidt 
echter niet tot een rechtsgeldige overdracht, want voorafgaande instemming is 
een noodzakelijke voorwaarde. De wegnemer heeft de aanspraak van de eigenaar 
slechts geschonden, niet uitgeput.49 De schadevergoeding legitimeert de over-
dracht niet, maar versterkt de property rule als enige manier van overdracht. 
Zonder de liability rule zou de eigenaar geen recht op schadevergoeding hebben 
als iemand zijn aanspraak afneemt, want schadevergoeding maakt geen deel uit 
van de property rule. 

 
Kaplow en Shavell geven aan dat property rules in het algemeen te verkiezen zijn 
waar het gaat om het afpakken van zaken, terwijl liability rules beter werken bij 
schadelijke externe effecten. Bij de laatste groep is het voor partijen vaak te kostbaar 
om met elkaar onderhandelen over de waarde van een aanspraak. Zo kan een fabri-
kant onmogelijk met alle mensen in de wijde omtrek onderhandelen om hun aan-
spraak op schone lucht of schoon water af te kopen. Evenmin kunnen al die men-
sen samenkomen om gezamenlijk de aanspraak van de fabriek om te mogen vervui-
len, af te kopen.50 Door de omstandigheden van het geval kunnen property rules 
echter beter zijn, dit ondanks de prima facie voorkeur voor liability rules. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om: 
• Insolventie van de laedens. Als de laedens niet kan betalen, heeft de dreiging van 

schadevergoeding geen invloed;51 

                                                      
46. Coleman & Kraus 1986, p. 1342 e.v. 
47. Coleman & Kraus 1986, p. 1345. 
48. Coleman & Kraus 1986, p. 1347. 
49. Coleman & Kraus 1986, p. 1350. 
50. Zie Kaplow & Shavell 1996a, p. 719. 
51. Kaplow & Shavell 1996a, p. 740. 
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• De situatie waarin de gelaedeerde zelf invloed kan uitoefenen op het ontstaan 
en/of de omvang van de schade. Het ontvangen van schadevergoeding kan er 
dan toe leiden dat de gelaedeerde te weinig doet om de schade te voorkomen of 
te beperken; 

• Situaties waarin property rules goedkoper zijn dan liability rules.52  
Bij het afpakken van zaken hebben property rules de voorkeur vanwege de proble-
men die liability rules bij onderhandelingen veroorzaken.53 In gevallen waarin on-
derhandelingen onmogelijk zijn (omdat de eigenaar bijvoorbeeld op het moment 
afwezig is) leiden beide typen regels tot de optimale uitkomst indien precies is vast 
te stellen hoe hoog beide partijen de zaak waarderen. Indien dit niet exact is vast te 
stellen, werken property rules echter beter. In het algemeen is het immers wenselijk 
dat een zaak bij de eigenaar blijft, omdat deze een hogere gevoelswaarde aan de zaak 
hecht dan een ander (daarom heeft hij de zaak gekocht en die ander niet). Het kan 
echter zo zijn dat een specifieke niet-eigenaar de zaak toch hoger waardeert dan de 
eigenaar en de property rule belemmert dan een wenselijke overgang van de zaak. 
Deze fout is gemiddeld echter kleiner dan de gemiddelde fout bij een liability rule, 
die wordt veroorzaakt doordat de schadevergoeding afhangt van de gemiddelde 
waarde die niet-eigenaars aan een zaak toekennen. Dit bedrag zal soms te hoog zijn 
(zodat niet-eigenaren te weinig zaken afpakken) en soms te laag (zodat ze te veel 
zaken afpakken).54 
Het criterium ‘afpakken van zaken’ moet niet te eng worden geïnterpreteerd. Het 
ziet op het verrichten van handelingen waartoe de eigenaar met uitsluiting van an-
deren bevoegd is. Het betreft hier steeds situaties waarin liability rules de eerder ge-
noemde problemen bij de onderhandelingen veroorzaken, die property rules niet 
kennen.55 Als de wegnemer deze handelingen wil verrichten, zal hij eerst de aan-
spraak moeten kopen, zodat hij eigenaar wordt. Daarna is hij wel bevoegd de be-
treffende handelingen te verrichten. 
 
 
3.2.2.3 Property rules, liability rules, inalienability rules en de inbreuk op een subjectief 

recht 
 
Hierboven heb ik uiteengezet in welke situaties property rules vanuit rechtsecono-
mische optiek de voorkeur verdienen en in welke situaties liability rules. Bij proper-
ty rules kan de aanspraak alleen in een vrijwillige transactie worden overgedragen. 
                                                      
52. Kaplow & Shavell 1996a, p. 742. 
53. Deze problemen zijn hierboven reeds aan bod gekomen (zie voetnoot 43): het probleem dat als de 

eigenaar met één potentiële wegnemer heeft onderhandeld er altijd nog andere potentiële wegnemers 
zijn, het probleem dat de eigenaar de zaak terug probeert te pakken van de wegnemer die op zijn beurt 
weer kan proberen de zaak nogmaals weg te nemen et cetera en het probleem van prikkels tot ineffici-
ente investeringen in maatregelen die het afpakken mogelijk maken of juist tegengaan. 

54. Kaplow & Shavell 1996a, p. 761. 
55. Het probleem van het over en weer wegnemen door eigenaar en wegnemer zal zich echter alleen bij het 

echte afpakken van zaken voordoen. 
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Zelfs als iemand anders de aanspraak hoger waardeert dan de eigenaar mag hij de 
aanspraak niet afpakken zonder toestemming. Hij zal de aanspraak in een vrijwillige 
transactie moeten kopen van de eigenaar. Mocht iemand de aanspraak toch afpak-
ken zonder toestemming, dan wordt de wegnemer geen eigenaar, zelfs niet als hij 
bereid is de objectief vastgestelde waarde te vergoeden. 
Bij liability rules kan de aanspraak in een gedwongen transactie worden overgedra-
gen en bij inalienability rules kan de aanspraak juist niet worden overgedragen, zelfs 
niet met toestemming van de rechthebbende. 
De hierboven genoemde problemen zorgen er voor dat bij het afpakken van zaken 
property rules de voorkeur hebben. Ook al zou in een individueel geval de wegne-
mer de aanspraak hoger waarderen dan de eigenaar (zodat het afpakken van de zaak 
de gemeenschappelijke welvaart verhoogt), dan nog mag hij de aanspraak niet zon-
der toestemming wegnemen, omdat in de regel het vereiste van een vrijwillige trans-
actie de welvaart maximaliseert. De aanspraak is dus niet onderworpen aan een be-
langenafweging. Dit ziet Nieuwenhuis over het hoofd als hij de rechtseconomie ver-
wijt dat gevalsutilisme boven regelutilisme wordt verkozen.56 
 
De theorie over property rules, liability rules en inalienability rules bepaalt in welke 
gevallen welke regel de voorkeur verdient, maar kan ook helpen bij het beantwoor-
den van de vraag of de rechtsinbreuk zelfstandig bestaansrecht heeft als onrechtma-
tigheidscategorie en zo ja, in welke gevallen die categorie dan toepasselijk is. 
In gevallen waar de theorie een voorkeur heeft voor inalienability rules, zoals bij 
persoonlijkheidsrechten, mag de aanspraak niet van de eigenaar worden weggeno-
men of gekocht. Iedere overdracht is ongeldig. In situaties waar de theorie property 
rules prefereert, dus bij het afpakken van zaken en bij schadelijke externe effecten 
met lage transactiekosten, is een vrijwillige transactie de aangewezen methode. 
Voorafgaande instemming van de rechthebbende is dus vereist. Zowel bij inaliena-
bility rules als bij property rules geldt dat het onwenselijk is als een wegnemer de 
aanspraak zonder toestemming van de eigenaar wegneemt. Hierbij doet het er niet 
toe dat de wegnemer de aanspraak hoger kan waarderen dan de eigenaar. Hij had in 
onderhandeling moeten treden om een transactie tot stand te brengen, of de trans-
actie is in het geheel niet toegestaan. Het wegnemen van aanspraken in deze geval-
len kan als een rechtsinbreuk worden gekwalificeerd, die zonder meer onrechtmatig 
is. Er is geen nadere toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm nodig, omdat we al weten 
dat het gedrag van de laedens onwenselijk is. 
Het is noodzakelijk om tevens een liability rule aan de aanspraak te verbinden, op 
de tweede wijze die Coleman en Kraus onderscheiden. Dit zorgt er namelijk voor 
dat bij een aantasting van de aanspraak de eigenaar recht krijgt op schadevergoe-
ding, zonder dat deze vergoeding alsnog leidt tot een overdracht van de aanspraak. 
De wegnemer wordt dus geen eigenaar. Dit komt overeen met de regeling uit art. 
6:162 BW, waar een onrechtmatige daad in het algemeen niet rechtmatig wordt 

                                                      
56. Nieuwenhuis 1992, p. 35 e.v. Zie Kerkmeester 1998c, p. 263-265 voor een reactie hierop. 
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door het betalen van een schadevergoeding. De wegnemer wordt aldus geconfron-
teerd met kosten (de schadevergoeding), zonder dat er baten tegenover staan (hij 
wordt geen eigenaar door het betalen van de schadevergoeding). Dit geeft de poten-
tiële wegnemer prikkels om de inbreuk geheel achterwege te laten, of om in onder-
handeling te treden met de eigenaar, en dat is precies wat we willen.  
In situaties van schadelijke externe effecten met hoge transactiekosten kunnen pro-
perty rules verhinderen dat welvaartsverhogende transacties tot stand komen. Daar-
om verdienen liability rules daar de voorkeur. Uit het enkele feit dat een aanspraak 
wordt weggenomen, valt nog niet af te leiden of het om een welvaartsverhogende of 
-verlagende transactie gaat. Hiertoe moeten de kosten van de externe effecten wor-
den afgewogen tegen de kosten om ze te vermijden. Deze afweging wordt gemaakt 
in het kader van de zorgvuldigheidsnorm, zoals bij bespreking van die onrechtma-
tigheidscategorie zal blijken.  
 
 
3.2.2.4 Conclusie 
 
De bovenstaande uiteenzetting leidt tot de volgende conclusie. Inbreuken op per-
soonlijkheidsrechten en activiteiten die kunnen worden gekwalificeerd als het af-
pakken van zaken of het veroorzaken van externe effecten in situaties van lage 
transactiekosten, vallen onder de onrechtmatigheidscategorie van de rechtsinbreuk 
en zijn uit dien hoofde onrechtmatig. De laedens heeft, door de inbreuk te maken, 
anders gehandeld dan hij had moeten doen. Hij had immers ofwel een vrijwillige 
transactie moeten nastreven, of in het geheel geen transactie tot stand mogen bren-
gen. Er is geen nadere toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm nodig, omdat reeds 
vaststaat dat zijn gedrag onrechtmatig is. De rechtsinbreuk is dus een onrechtma-
tigheidscategorie met zelfstandig bestaansrecht. 
Als een laedens negatieve externe effecten in situaties van hoge transactiekosten ver-
oorzaakt, betekent dat nog niet dat hij ook anders heeft gehandeld dan hij had 
moeten doen. Er moet worden beoordeeld of de laedens voldoende voorzorgsmaat-
regelen heeft genomen om de verwachte schade te reduceren. De afweging die hier-
bij moet worden gemaakt tussen de kosten en baten van voorzorgsmaatregelen, 
vindt plaats in het kader van de zorgvuldigheidsnorm. 
 
 
3.2.3 De rechtseconomische benadering toegepast op het Nederlandse recht 
 
3.2.3.1 Rechtsinbreuk als zelfstandige onrechtmatigheidscategorie 
 
Hierboven bleek dat in situaties waarin property rules de voorkeur hebben, de 
rechtsinbreuk de relevante onrechtmatigheidscategorie is. In situaties waarin liabili-
ty rules te verkiezen zijn, is de zorgvuldigheidsnorm bepalend voor het oordeel over 
onrechtmatigheid. 
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Volgens de rechtseconomische benadering moet de leer van Smits dus worden ver-
worpen, omdat daar steeds een nadere toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm is ver-
eist. Ook de opvatting van Paul Scholten wordt niet onderschreven, omdat bij-
voorbeeld het opzettelijk veroorzaken van externe effecten bij hoge transactiekosten 
nog niet betekent dat er onrechtmatig is gehandeld. De visie van J. Drion daarente-
gen komt sterk overeen met de rechtseconomische benadering. Immers, het afpak-
ken van zaken wordt geïnterpreteerd als het verrichten van handelingen waartoe 
alleen de rechthebbende gerechtigd was, en dit zijn de directe inbreuken. De indi-
recte inbreuken, dus gedragingen die tot letsel of zaakschade leiden, komen overeen 
met handelingen die externe effecten veroorzaken. Een verschil tussen beide bena-
deringen is, dat in de rechtseconomische visie het veroorzaken van externe effecten 
bij lage transactiekosten een rechtsinbreuk is. 
 
De rechtseconomische benadering vindt steun in het Nederlandse recht. In het ar-
rest Gem. Breda/Nijs,57 dat volgens Van Dunné de leer van Smits aanvaardt en vol-
gens Hartkamp juist niet, wordt in een gekraakt pand gas en elektriciteit geleverd, 
omdat er leveringscontracten zijn gesloten. De levering verloop via leidingen die 
binnenshuis vanaf de meterkast aan huiseigenaar Nijs toebehoren, die geen toe-
stemming voor dit gebruik heeft gegeven. Hij vindt dat de gemeente door dit ge-
bruik een onrechtmatige daad pleegt, omdat zij inbreuk op zijn eigendomsrecht 
maakt. Het Hof Den Bosch deelt deze zienswijze. De Hoge Raad overweegt over de 
vraag of het enkele gebruik van de leidingen reeds onrechtmatig is, dat niet elk ge-
bruik dat een ander tegen de wil van de eigenaar van diens zaak maakt, als inbreuk 
op diens eigendomsrecht kan worden beschouwd:  
 

‘Of het onderhavige gebruik van de voormelde leidingen door de gemeente een zodanige 
inbreuk opleverde, kan niet worden beoordeeld los van de vraag of de gemeente door de 
voortzetting van de voormelde levering jegens Nijs onzorgvuldig handelde. ‘s Hofs arrest 
impliceert immers dat het belang waarin Nijs volgens zijn stellingen door de 
gedragingen van de gemeente is getroffen, uitsluitend is gelegen in het feit dat de 
levering van energie aan Van Rosmalen (degene die de leveringscontracten met de 
gemeente heeft gesloten, LTV) ‘essentieel’ was voor de voortzetting van de bewoning 
van het ten processe bedoelde pand door de krakers. 
De opvatting van het hof, waarbij de onrechtmatigheid van de levering van energie 
wordt gezocht in het gebruik dat de leverancier daarbij tegen de wil van de eigenaar zou 
maken van de leidingen in diens pand, is ook daarom onaanvaardbaar omdat bij die 
opvatting de mogelijkheid om bewoners tot ontruiming te bewegen in beginsel open zou 
staan in alle gevallen waarin de eigenaar van een huis dit ontruimd wil krijgen.’ 

 
In het arrest wordt de leer van Smits niet aanvaard. De Hoge Raad zegt immers niet 
dat naast de rechtsinbreuk ook maatschappelijke onzorgvuldigheid is vereist voor 
onrechtmatigheid. Er wordt juist overwogen dat voor het beantwoorden van de 

                                                      
57. Hoge Raad 25 september 1981, NJ 1982, 315 (concl. A.-G. Ten Kate; m.nt. Brunner). 
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vraag of er sprake is van een rechtsinbreuk, eerst moet worden beoordeeld of de 
voortgezette levering jegens Nijs onzorgvuldig was. De gemeente mag, als er een 
geldig leveringscontract is, in beginsel gebruik maken van de leidingen. Het is de 
vraag of er sprake is van zo’n contract, omdat Nijs de gemeente heeft verzocht de 
levering stop te zetten. Als de gemeente, door de levering niet stop te zetten, on-
zorgvuldig handelt, maakt ze ongeoorloofd gebruik van de leidingen en is er een 
rechtsinbreuk. Als de voortgezette levering niet onzorgvuldig is, is het gebruik van 
de leidingen niet ongeoorloofd en dus geen rechtsinbreuk. Het eigendomsrecht be-
schermt niet tegen ongewenst gebruik (dat zou, getuige de laatste zin uit de aange-
haalde overweging, tot onaanvaardbare gevolgen kunnen leiden), maar tegen onge-
oorloofd gebruik. De maatschappelijke onzorgvuldigheid is niet vereist naast de 
rechtsinbreuk, maar zij bepaalt of er sprake is van een rechtsinbreuk.58 Voordat kan 
worden geoordeeld dat er sprake is van een inbreuk op een recht, moeten de gren-
zen van dat recht worden bepaald. Daarbij kan de maatschappelijke zorgvuldigheid 
een rol spelen. Niet elk gebruik van de leidingen is dus onrechtmatig. Welk gebruik 
is dat per definitie wel? Volgens annotator Brunner alleen het gebruik dat de recht-
hebbende beperkt in zijn eigen gebruiksmogelijkheden of hem deze geheel ont-
neemt. Dit komt overeen met de rechtseconomische benadering, omdat dit gedrag 
kan worden gekwalificeerd als het afpakken van zaken. In die gevallen hebben pro-
perty rules de voorkeur en is het gedrag zonder meer onrechtmatig. 
Een ander arrest waarin volgens Van Dunné de leer van Smits door de Hoge Raad 
is aanvaard, is Pesie’s bad.59 Twee broers exploiteren elk een zwembad. Broer Lucas 
heeft tegen het publiek gezegd dat hij niet meer met zijn broer Jan wilde samen-
werken, omdat deze teveel met de N.S.B zou sympathiseren. Het publiek vermeed 
daarna het zwembad van Jan, zodat deze schade leed. Volgens Van Dunné aan-
vaardt de Hoge Raad in dit arrest de leer van Smits, omdat de inbreuk op het sub-
jectieve recht van goede naam van Jan niet voldoende werd gevonden om tot on-
rechtmatigheid te concluderen. Er moest ook nog sprake zijn van het schenden van 
een norm van maatschappelijke zorgvuldigheid. Ik zie in dit arrest echter niet de 
veronderstelde aanvaarding. Er wordt niet gezegd dat de inbreuk op een recht on-
voldoende is en dat er tevens strijd moet zijn met de maatschappelijke zorgvuldig-
heid. Er wordt alleen gesproken over de maatschappelijke zorgvuldigheid. Het Hof 
overweegt zelfs dat het doen van mededelingen omtrent iemands politieke gezind-
heid in het algemeen niet zonder meer een onrechtmatige daad jegens die persoon 
oplevert en dat een mededeling die op zichzelf niet onrechtmatig is, dat ook niet 
wordt door het enkele feit dat degene die de mededeling doet, weet dat ze schade 
kan berokkenen. Het arrest lijkt mij beter passen in de visie die door J. Drion is 
verdedigd. Het doen van mededelingen over iemands politieke gezindheid is geen 
directe rechtsinbreuk, zodat de eventuele onrechtmatigheid moet worden beoor-
deeld op grond van de maatschappelijke zorgvuldigheid. Het arrest past ook in de 
                                                      
58. Ook Brunner meent in zijn noot dat het arrest geen aanvaarding van de leer van Smits inhoudt. Roel-

vink is dit met hem eens, zie Roelvink 1994, p. 329. 
59. Hoge Raad 1941, NJ 1942, 190 (concl. P.-G. Berger). 
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rechtseconomische benadering van het onrechtmatigedaadsrecht, waar over het be-
perken van de vrijheid van meningsuiting wordt gezegd dat zo’n beperking alleen 
gerechtvaardigd is als de kosten van de beperking kleiner zijn dan de verwachte 
schade als gevolg van de mededeling.60 Die afweging van kosten en baten vindt 
plaats in het kader van de zorgvuldigheidsnorm.  
Volgens Roelvink kan het Bushalte-arrest61 als een aanvaarding, althans niet als een 
verwerping van de leer van Smits worden gezien. Toen iemand die bij de bus stond 
te wachten, achteruitstapte en daarbij een oude vrouw ten val bracht, werd namelijk 
niet overwogen dat dit een inbreuk een subjectief recht van de oude vrouw en der-
halve een onrechtmatige daad was, maar dat bepalend was of de laedens onzorgvul-
dig had gehandeld. Wederom geldt mijns inziens dat er hier geen sprake is van een 
geval dat als rechtsinbreuk kan worden gekwalificeerd. Het achteruitstappen bij een 
bushalte is een handeling die letsel heeft veroorzaakt. Uit dat gevolg mag echter niet 
worden afgeleid dat de gedraging onrechtmatig was. De uitspraak past in de rechts-
economische benadering, omdat er sprake is van een schadelijk extern effect. Er is 
geen property rule maar een liability rule verbonden aan het recht op vrijwaring 
tegen onopzettelijk toegebracht letsel (zie paragraaf 3.2.3.3 voor een economische 
analyse van opzettelijke onrechtmatige daden). Dit houdt in dat er alleen aanspra-
kelijkheid voor deze schade kan bestaan indien de laedens onzorgvuldig is ge-
weest.62 
In het Verzilte boomgaard-arrest63 is de boomgaard van Lambregts verzilt (met een 
lagere opbrengst als gevolg) doordat buitendijks gelegen gronden werden opgespo-
ten door het Industrie- en Havenschap Moerdijk (IHM) en het gewicht van de op-
gespoten grond de grondwatersituatie heeft veranderd. Lambregts baseert zijn vor-
dering bij Rechtbank en Hof op de in zijn ogen onoordeelkundige wijze waarop de 
grond is opgespoten, maar zijn eis wordt afgewezen. Bij de Hoge Raad zegt Lam-
bregts dat het opspuiten hem schade heeft berokkend en dat dit onrechtmatig is, los 
van de eventuele onzorgvuldigheid van de wijze van opspuiten. De Hoge Raad 
overweegt: 
 

‘De enkele omstandigheid dat een handeling heeft plaatsgevonden als gevolg waarvan 
iemand schade lijdt, brengt evenwel, anders dan Lambregts kennelijk aanneemt, nog 
niet mee dat een op onrechtmatige daad gegronde aanspraak op vergoeding daarvan 
bestaat. Dit is niet anders indien, zoals Lambregts heeft betoogd, het opspuiten nu het 

                                                      
60. Die kosten van de beperking bestaan uit de maatschappelijke kosten van het onderdrukken van 

waardevolle informatie en de foutkosten bij het pogen te onderscheiden tussen waardevolle en niet-
waardevolle informatie. De verwachte schade als gevolg van de mededeling bestaat uit de kans op 
schade vermenigvuldigd met de omvang van de schade, waarbij moet worden verdisconteerd dat de 
schade in de toekomst kan liggen. Zie Posner 1986, p. 8 e.v.; Posner 2003, p. 694, 695. 

61. Hoge Raad 11 december 1987, NJ 1988, 393 (concl. wnd. A.-G. Asser; m.nt. Van der Grinten). 
62. In casu overwoog de Hoge Raad dat er geen sprake was van onzorgvuldigheid. Ook deze beslissing is 

consistent met een economische benadering, zoals zal blijken bij de bespreking van de zorgvuldig-
heidsnorm. 

63. Hoge Raad 27 mei 1994, NJ 1994, 590 (concl. A.-G. Bloembergen). 
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voormelde schade ten gevolge heeft gehad, zou moeten worden aangemerkt als een 
inbreuk op zijn subjectief recht: ook dan is immers voor het ontstaan van een 
verplichting tot schadevergoeding ten minste mede vereist dat die inbreuk aan IHM kan 
worden toegerekend in de zin van art. 6:162 BW.’ 

 
Van Maanen stelt terecht dat de Hoge Raad hier in het midden laat of de enkele 
rechtsinbreuk voldoende is voor de onrechtmatigheid van het gedrag. De meest 
plausibele uitleg van dit arrest is volgens hem dat de Hoge Raad vindt dat de enkele 
rechtsinbreuk nog geen aansprakelijkheid constitueert, maar dat daar nog een extra 
toetsing voor nodig is. De aanvullende toetsing aan ongeschreven gedragsnormen 
vindt dan plaats in het kader van de toerekening.64 Volgens Sieburgh is het arrest 
geen goed voorbeeld van een rechtsinbreuk, omdat het een indirecte inbreuk be-
treft. Zaaksbeschadiging op zich brengt niet mee dat de handeling waarvan zij het 
gevolg is, inbreuk op een recht is.65 Ook in de rechtseconomische benadering is dit 
zo. Het opspuiten van buitendijks gelegen gebieden brengt schadelijke externe ef-
fecten mee voor Lambregts. In beginsel bestaat dan een voorkeur voor liability ru-
les, zodat toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm bepalend moet zijn voor het on-
rechtmatigheidsoordeel. Dit zou anders kunnen zijn als de transactiekosten laag 
zijn, maar dat lijkt mij hier niet het geval. Het gaat in deze casus namelijk niet om 
belendende percelen, maar om stukken grond die anderhalf en vijf kilometer van de 
boomgaard verwijderd waren. Dit betekent dat zich in een straal van tenminste vijf 
kilometer om de opgespoten terreinen potentiële gelaedeerden bevinden. Het moge 
duidelijk zijn dat het tijd- en geldrovend is om met al deze partijen in onderhande-
ling te treden over het mogen opspuiten van de betreffende terreinen. De leer van 
Smits, het onderscheid tussen directe en indirecte inbreuken en de rechtseconomi-
sche theorie wijzen in deze zaak dus alle in dezelfde richting: de zorgvuldigheids-
norm is bepalend voor aansprakelijkheid.66 
Dat is anders in het bekende arrest Vermeulen/Lekkerkerker,67 waar het fruit uit de 
boomgaard van Lekkerkerker wordt opgegeten en bevuild door vogels die afkomen 
op de nabijgelegen stortplaats van Vermeulen. Lekkerkerker stelt dat het handelen 
van Vermeulen een inbreuk maakt op zijn eigendomsrecht (door ernstige hinder 
toe te brengen, waardoor hij op onredelijke wijze in het genot van de boomgaard 
wordt beperkt), althans strijdt met de rechtsplicht van Vermeulen of de maatschap-
pelijke zorgvuldigheid. Hij wil zijn schade vergoed krijgen (de boomgaard moest 
worden gerooid en het perceel wordt nu als grasland gebruikt). Het Hof stelt dat de 

                                                      
64. Van Maanen 1995a, p. 31. 
65. Sieburgh 2000, p. 67. 
66. In De Volkskrant van 12 februari 2005 wordt gemeld dat 25 boeren uit het Friese Wijnaldum schade-

vergoeding van zoutwinningsbedrijf Frisa uit Harlingen eisen, omdat de bodem door de zoutwinnin-
gen daalt, met problemen voor de waterhuishouding als gevolg. De enkele dreiging van de bodemda-
ling zou de waarde van het agrarisch onroerend goed al met tien tot twintig procent doen verminde-
ren. Ook hier gaat het om schadelijke externe effecten bij hoge transactiekosten, zodat de schadever-
goedingsactie het aangewezen middel is. 

67. Hoge Raad 10 maart 1972, NJ 1972, 278 (concl. A.-G. Van Oosten; m.nt. G.J. Scholten). 
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inbreuk op het eigendomsrecht van Lekkerkerker voldoende is voor aansprakelijk-
heid van Vermeulen, er hoeft niet meer worden onderzocht of er maatschappelijk 
onzorgvuldig is gehandeld. In cassatie overweegt de Hoge Raad: 
 

‘dat de vraag of de hinder die iemand door de gedragingen van een ander in het genot 
van de eigendom van een onroerende zaak kan ondervinden, als inbreuk op zijn 
eigendomsrecht kan worden beschouwd, afhangt van de ernst van die hinder en de 
omstandigheden waaronder deze plaatsvindt;  
(…) dat, in aanmerking genomen de aard en de plaats van de door partij Vermeulen 
ondernomen activiteiten en de ernst van de als gevolg daarvan door partij Lekkerkerker 
ondervonden schade, het Hof zonder schending van enige rechtsregel heeft kunnen 
oordelen dat die activiteiten aan partij Lekkerkerker een hinder hebben toegebracht, 
welke deze niet behoefde te dulden en dat partij Vermeulen daardoor een inbreuk heeft 
gemaakt op het eigendomsrecht van partij Lekkerkerker, welke, nu bijzondere 
rechtvaardigingsgronden ontbraken, als een onrechtmatige daad moest worden 
beschouwd;  
dat het Hof tot deze conclusie heeft kunnen komen, zonder te onderzoeken of, zoals de 
Rb. had aangenomen, doch partij Vermeulen in haar zevende appelgrief had bestreden, 
partij Vermeulen zich bij het dempen van de plas niet heeft gehouden aan de haar bij de 
verlening van de Hinderwetvergunning opgelegde voorwaarde het in de plas gestorte 
vuilnis, zodra het de oppervlakte van het water had bereikt, behoorlijk met grond af te 
dekken en of partij Vermeulen daardoor in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheid 
die haar in het maatschappelijk verkeer ten aanzien van de boomgaard van partij 
Lekkerkerker betaamde; 
dat toch, ook indien partij Vermeulen die voorwaarde niet heeft overtreden en zij bij het 
dempen van de plas niet anders te werk heeft kunnen gaan dan zij heeft gedaan, en 
indien, zoals partij Vermeulen had gesteld, bij dat werk het aanwezig zijn van vogels in 
grote getale onvermijdelijk is en niet kan worden voorkomen, het Hof heeft kunnen 
oordelen dat partij Vermeulen er in de gegeven omstandigheden een verwijt van kan 
worden gemaakt dat zij, niettegenstaande partij Lekkerkerker zoals deze onweersproken 
had gesteld, bij haar herhaalde malen stappen heeft ondernomen om aan de vogelplaag 
een einde te maken, zich van de activiteiten welke deze - volgens partij Vermeulen zelf 
noodzakelijk - veroorzaakten, niet heeft onthouden.’ 

 
De Hoge Raad zegt dat het antwoord op de vraag of er al dan niet sprake is van een 
rechtsinbreuk, afhangt van de ernst van de hinder en de omstandigheden waaronder 
deze plaatsvindt. Dat is logisch, want in een samenleving moet sommige hinder 
worden geduld. Als de hinder echter de proporties aanneemt zoals in de onderhavi-
ge casus, is er sprake van een rechtsinbreuk.  
De Hoge Raad volgt de leer van Smits niet, want zodra de rechtsinbreuk vaststaat, 
is de onrechtmatigheid gegeven. Een nadere toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm is 
niet meer nodig. Ook volgt de Hoge Raad het onderscheid tussen directe en indi-
recte rechtsinbreuken niet, want in het onderhavige geval betreft het een indirecte 
inbreuk, die niet onder het onrechtmatigheidscriterium van de rechtsinbreuk be-
hoort te vallen. Volgens Rutten is hinder geen inbreuk op een subjectief recht, maar 
het aantasten van het genotsrecht van de rechthebbende, zodat niet de rechtsin-
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breuk maar de maatschappelijke onzorgvuldigheid als onrechtmatigheidscriterium 
moet worden toegepast.68 Ook deze visie, die in paragraaf 3.2.3.2 uitgebreider aan 
bod komt, wordt door de Hoge Raad niet gevolgd. De beslissing past wel in de 
rechtseconomische benadering. Vermeulen en Lekkerkerker kennen elkaar en zou-
den derhalve tegen geringe kosten met elkaar hebben kunnen onderhandelen. Dit 
betekent dat de transactiekosten relatief laag zijn. In een situatie van externe effec-
ten met lage transactiekosten zijn property rules te verkiezen boven liability rules 
vanwege de problemen van de laatstgenoemde categorie, zoals het niet rekening 
houden met de eventuele gevoelswaarde die een activiteit voor de gelaedeerde heeft. 
Door de property rules worden onderhandelingen tussen beide partijen gestimu-
leerd, hetgeen er toe zal leiden dat de optimale situatie wordt bereikt.69 Als de 
boomgaard Lekkerkerker meer waard is dan de stortplaats Vermeulen, zal de 
boomgaard worden geëxploiteerd. Immers, als Lekkerkerker het recht heeft om de 
boomgaard te exploiteren en hij Vermeulen kan verbieden om de stortplaats te ex-
ploiteren, dan zal Vermeulen geen bedrag kunnen bieden waarvoor Lekkerkerker 
bereid is de exploitatie van de boomgaard te stoppen. Als Vermeulen daarentegen 
het recht heeft om de stortplaats te exploiteren, zal Lekkerkerker hem wel een be-
drag kunnen bieden waarvoor Vermeulen bereid is de exploitatie van de stortplaats 
stop te zetten. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: als de stortplaats Vermeulen 
meer waard is dan de boomgaard Lekkerkerker, dan zal volgens dezelfde redenering 
uiteindelijk de stortplaats worden geëxploiteerd.70 Deze voorkeur voor property ru-
les brengt mee dat een handeling die inbreuk maakt op het recht van Lekkerkerker 
per definitie als onrechtmatig moet worden gezien, omdat Vermeulen had moeten 
onderhandelen met Lekkerkerker over het mogen maken van deze inbreuk. 
In een aantal arresten waarin zaken van de ene partij op het perceel van de andere 
partij terecht zijn gekomen, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dit op zichzelf een 
inbreuk op het eigendomsrecht van de tweede partij is. In Trechsel/Lameris71 gaat 
het om een boom van Trechsel die in een storm omwaait en op het huis en in de 
tuin van zijn buurman Lameris terechtkomt. Deze situatie maakt een inbreuk op 
het eigendomsrecht van Lameris en de maatschappelijke zorgvuldigheid brengt mee 
dat Trechsel terstond nadat hij van de situatie op de hoogte is gekomen, de boom 
moet verwijderen, zelfs als hem niet is te verwijten dat de boom is omgewaaid. In 
Schols/Heijnen72 is het talud, dat de grens vormt tussen de percelen van de betrok-
ken partijen, gaan schuiven en is materiaal uit de tuin van Schols in de tuin van He-
ijnen terechtgekomen. Ook hier wordt dit gezien als een inbreuk op het eigendoms-
recht van Heijnen, en brengt de maatschappelijke zorgvuldigheid een verwijde-

                                                      
68. Rutten 1953, p. 442. 
69. Zie Kerkmeester 1998c, p. 263 e.v. en Kerkmeester & Holzhauer 1999, p. 32. 
70. Dit alles volgt uit het Coase-theorema: als de initiële verdeling van rechten duidelijk is, zal in een situ-

atie van geen of slechts lage transactiekosten de optimale situatie worden bereikt, ongeacht de initiële 
verdeling. Zie paragraaf 2.3.2. 

71. Hoge Raad 7 mei 1982, NJ 1983, 478 (concl. A.-G. Ten Kate; m.nt. Brunner). 
72. Hoge Raad 4 november 1988, NJ 1989, 854 (concl. A.-G. Franx; m.nt. Brunner). 
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ringsplicht van Schols mee, zonder dat aan Schols een verwijt kan worden gemaakt. 
De verwijderingsplicht wordt in beide zaken weliswaar op de maatschappelijke 
zorgvuldigheid gebaseerd, maar er wordt geen belangenafweging gemaakt. Het is de 
enkele rechtsinbreuk die meebrengt dat het onzorgvuldig is om niet tot verwijde-
ring over te gaan. Het moge duidelijk zijn dat de omstandigheid dat het in deze 
zaken buren betreft, zodat de transactiekosten laag zijn, vanuit rechtseconomische 
optiek inderdaad een argument vormt om de rechtsinbreuk als relevante onrecht-
matigheidscategorie te hanteren. 
In Staat/De Meijer,73 waarin naar beide bovenstaande zaken wordt verwezen, liggen 
de feiten iets anders. Hier gaat het om een kraan van de rechtsvoorganger van De 
Meijer die via een ponton over de Westerschelde werd vervoerd, overboord is geval-
len en is gezonken. Ruim 23 jaar later heeft de Staat het wrak geborgen en wil de 
kosten verhalen op De Meijer. De Hoge Raad wil de regel uit Trechsel/Lameris en 
Schols/Heijnen niet zonder meer toepassen op een voorwerp dat op de bodem van 
een vaarwater is terechtgekomen. Wil de eigenaar van dat voorwerp aansprakelijk 
zijn voor de kosten van opruiming, dan is in beginsel vereist dat de gevaren verbon-
den aan het niet verwijderen van het voorwerp zo groot zijn, dat zij de beheerder 
van het water redelijkerwijs tot verwijdering noopten. De beheerder moet dus wel 
voldoende belang hebben bij het verwijderen van het voorwerp. Bij de twee boven-
staande arresten lagen de omgewaaide boom en de verzakte aarde op het perceel van 
de eiser, die daarmee direct in het genot van zijn eigendomsrecht werd gehinderd. 
Bij een voorwerp op de bodem van een water hoeft dit helemaal niet zo te zijn, zo-
dat het (laten) verwijderen kosten met zich meebrengt, waar geen of onvoldoende 
baten tegenover staan. De extra toets in Staat/De Meijer vervult derhalve een goede 
rol. 
 
 
3.2.3.2 Hinder, rechtsinbreuk of maatschappelijke onzorgvuldigheid? 
 
Volgens art. 5:37 BW mag de eigenaar van een erf niet op een wijze die volgens art. 
6:162 BW onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen. In 
de rechtsgeleerde literatuur wordt gediscussieerd over de vraag of hinder een recht-
sinbreuk oplevert en uit dien hoofde onrechtmatig is, of dat de hinder eerst on-
rechtmatig is als het in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid is. 
Uit de hierboven besproken rechtseconomische benadering volgt dat in gevallen 
van hinder bij lage transactiekosten, zoals bij buren, de rechtsinbreuk de toepasse-
lijke onrechtmatigheidscategorie is, terwijl bij hoge transactiekosten de zorgvuldig-
heidsnorm bepalend is. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat niet elke vorm 
van hinder onrechtmatig is, ook niet als de transactiekosten laag zijn. Er moet im-
mers sprake zijn van aantasting van een aanspraak, zodat eerst moet worden beoor-

                                                      
73. Hoge Raad 14 oktober 1994, NJ 1995, 720 (concl. wnd. A.-G. Bloembergen; m.nt. Scheltema). 
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deeld of de gelaedeerde wel een aanspraak had op vrijwaring tegen deze vorm van 
hinder.  
De omstandigheid dat mensen vlak bij elkaar leven, zorgt er voor dat ze geregeld 
last van elkaar zullen hebben. De geur en rook van een barbecue, een huilende baby 
midden in de nacht, zo nu en dan een feest met wat hardere muziek, dit zijn alle-
maal vormen van overlast die mensen van elkaar moeten dulden maar die ze omge-
keerd ook mogen veroorzaken. Het eigendomsrecht brengt dus geen vrijwaring te-
gen elke overlast mee. Het zou ook niet efficiënt zijn om elke vorm van overlast als 
onrechtmatige hinder te kwalificeren, omdat relatief kleine schades dan tot dure 
rechtszaken aanleiding zouden kunnen geven en omdat mensen elkaar over en weer 
zulke schades toebrengen. Pas als de schade die iemand toebrengt deze normale 
grenzen te buiten gaat, bijvoorbeeld doordat het vaak gebeurt of in een ernstige ma-
te, wordt het zinnig de schadeveroorzakende activiteit te beperken.74 
Aard, ernst en duur van de hinder en eventuele andere omstandigheden van het 
geval zijn bepalend voor het antwoord op de vraag of de hinder zodanig ernstig is 
dat het als inbreuk op het eigendomsrecht kan worden gezien. Als het inderdaad als 
inbreuk kan worden gezien, staat daarmee de onrechtmatigheid vast en is een nade-
re toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm niet meer nodig. Bij het bepalen van de 
grenzen van het eigendomsrecht spelen mijns inziens vergelijkbare vragen als bij het 
beantwoorden van de vraag of iemand in strijd met de maatschappelijke zorgvul-
digheid heeft gehandeld. Ook voor het antwoord op die laatste vraag zijn namelijk 
aard, ernst en duur van de hinder en eventuele andere omstandigheden van het ge-
val bepalend. Uiteindelijk maakt het dus geen verschil of hinder als rechtsinbreuk 
of als maatschappelijke onzorgvuldigheid wordt gezien, omdat dezelfde vragen 
moeten worden beantwoord. 
 
 
3.2.3.3 Opzettelijke onrechtmatige daden 
 
In het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht is het in het algemeen niet erg rele-
vant of een onrechtmatige daad al dan niet opzettelijk is gepleegd, alhoewel het wel 
invloed kan hebben op de omvang van de schadevergoedingsverplichting.75 
Vanuit economische optiek valt er wel wat te zeggen over opzettelijke onrechtmati-
ge daden. Zij vinden vaak plaats in een setting van lage transactiekosten, denk bij-
voorbeeld aan diefstal.76 Bij lage transactiekosten is het beter dat partijen via onder-
handelingen tot vrijwillige transacties komen, zoals bij de bespreking van property 
rules en liability rules is gebleken. Zulke opzettelijke onrechtmatige daden vormen 
derhalve een inbreuk op een recht en zijn uit dien hoofde zonder meer onrechtma-
tig. Opzettelijke onrechtmatige daden zullen vaak ook in strijd met de wet zijn, zo-

                                                      
74. Zie bijvoorbeeld Sieburgh 2000, p. 16. 
75. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 72. 
76. Zie bijvoorbeeld Arlen 2000, p. 696; Posner 2003, p. 205. 
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dat ze reeds daarom onrechtmatig zijn.77 Er vindt dus geen belangenafweging in het 
kader van de zorgvuldigheidsnorm meer plaats. Zo’n afweging zou tot de conclusie 
kunnen leiden dat de laedens meer baten aan zijn handeling ontleent dan de gelae-
deerde aan schade lijdt, zodat er geen sprake zou zijn van onzorgvuldig gedrag. Als 
dan geconcludeerd zou moeten worden dat er geen onrechtmatige daad is gepleegd, 
krijgt de potentiële gelaedeerde prikkels om maatregelen te treffen die hem be-
schermen tegen zulke handelingen, terwijl de laedens maatregelen zal treffen om de 
handeling toch mogelijk te maken. Als het diefstal betreft zou de gelaedeerde zijn 
zaak weer kunnen terugpakken, waarna de laedens het weer probeert, et cetera. 
Door de handeling als een rechtsinbreuk of als een handeling in strijd met de wet 
aan te merken die zonder meer onrechtmatig is, worden deze problemen vermeden. 
Opzettelijke onrechtmatige daden bij hoge transactiekosten, waar vrijwillige transac-
ties niet goed mogelijk zijn, zijn vaak meer bedoeld om de gelaedeerde in een slech-
tere positie te brengen dan de laedens in een betere.78 Het voordeel van de laedens - 
als dat er al is - is dan kleiner dan het nadeel van de gelaedeerde, zodat de daad de 
maatschappelijke welvaart verlaagt. Het is dan wenselijk de daad te voorkomen. 
Het kan echter ook zo zijn dat het voordeel van de laedens groter is dan het nadeel 
van de gelaedeerde. Shavell beschouwt het nut dat wordt ontleend aan een opzette-
lijke onrechtmatige daad als social illicit utility, dat niet wordt meegewogen in de 
maatschappelijke welvaart.79 Ook nu verlaagt de daad de maatschappelijke welvaart, 
zodat het wenselijk is de daad te voorkomen. Friedman is het echter niet eens met 
deze methode. Door van tevoren bepaalde handelingen als maatschappelijk onwen-
selijk te bestempelen, ook al leveren ze de laedens meer nut op dan ze de gelaedeer-
de kosten, wordt de conclusie dat opzettelijke onrechtmatige daden onwenselijk 
zijn, voorondersteld in plaats van aangetoond.80 Het argument van Shavell dat op-
zettelijke onrechtmatige daden welvaartsverlagend zijn omdat het voordeel van de 
laedens niet moet worden meegewogen, vervalt dan dus. Het argument van Ellis dat 
dit voordeel meestal kleiner is dan het nadeel van de gelaedeerde, blijft echter be-
staan. Het argument van Posner dat bij opzettelijke onrechtmatige daden de zorg-
kosten negatief zijn omdat er kosten moeten worden gemaakt om de daad te plegen 
in plaats van om haar te voorkomen, dat hieronder verder wordt uitgewerkt, ver-
sterkt de visie dat opzettelijke onrechtmatige daden in de regel welvaartsverlagend 
zijn, zodat een toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm niet nodig is. 

                                                      
77. Cooter & Ulen 2004 bespreken daarom opzettelijke onrechtmatige daden niet als zelfstandig onder-

werp, maar verwijzen daarvoor op p. 309 naar hun economische analyse van strafrecht. Zie ook 
Kaplow & Shavell 2002, p. 86. 

78. Ellis 1983, p. 50. 
79. Shavell 1987 geeft op p. 147 het voorbeeld van iemand die de hond van zijn buurman schopt omdat 

hij plezier beleeft aan de pijn van de hond. Dit nut wordt als ongeoorloofd beschouwd en telt niet mee 
in de sociale welvaartsfunctie. Als deze persoon daarentegen een steen naar de hond gooit om een aan-
val van de hond af te weren, dan telt het nut dat hij eraan ontleent (het vermijden van de aanval) wel 
mee. 

80. Friedman 2000, p. 229 e.v. Friedman bespreekt dit onderwerp in zijn hoofdstuk over strafrecht, maar 
zijn conclusies zijn eveneens toepasbaar op onrechtmatige daden. 
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Het onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke onrechtmatige daden kan 
worden gevonden in de verhouding tussen de verwachte schade enerzijds (waarbij 
de ongevalskans de hier relevante factor is) en de kosten van voorzorgsmaatregelen 
anderzijds. Bij veel activiteiten staat van tevoren vast dat ze schade zullen veroorza-
ken, maar daarmee zijn het nog geen opzettelijke onrechtmatige daden. Posner 
geeft het voorbeeld van een spoorwegmaatschappij die op grote schaal treinen laat 
rijden en op basis van gegevens over de afgelopen jaren zeker weet dat er een be-
paald aantal mensen bij spoorwegovergangen om het leven zal komen. Dit brengt 
echter niet mee dat dit bedrijf de pleger van opzettelijke onrechtmatige daden is. 
De verwachte schade is hoog doordat er op grote schaal wordt geopereerd, maar 
daardoor zijn ook de kosten van voorzorgsmaatregelen hoog.  
Het is echter niet de hoogte van de verwachte schade, maar de verhouding tussen 
verwachte schade en kosten van voorzorgsmaatregelen die bepaalt of het een opzet-
telijke onrechtmatige daad betreft. Bij een opzettelijke onrechtmatige daad is de 
verwachte schade in verhouding tot de kosten van voorzorg erg hoog.81 Dit kan 
komen door de kans op schade, die bij een opzettelijk onrechtmatige daad groter zal 
zijn dan bij een ongeval. De laedens streeft er immers naar schade te berokkenen. 
Zo zal de kans dat een auto wordt beschadigd groter zijn als de laedens beoogt de 
schade toe te brengen, dan indien hij slechts onoplettend in het verkeer is. Voor het 
oordeel dat er een opzettelijke onrechtmatige daad is gepleegd, is echter niet vereist 
dat de kans op schade groot is. Ongeacht de omvang van die kans is er sprake van 
een opzettelijke onrechtmatige daad als de kosten van voorzorgsmaatregelen nega-
tief zijn. De laedens moet namelijk kosten maken om de onrechtmatige daad uit te 
voeren, zodat het vermijden van die schade geen zorgkosten meebrengt, maar daar-
op bespaart. Als iemand bijvoorbeeld voor de lol vanaf een afstand een steen naar de 
hond van een ander gooit, is de kans dat hij de hond raakt misschien wel klein, 
maar het gooien van de steen kost hem tijd en moeite. Het achterwege laten van de 
handeling bespaart derhalve op kosten. Daarom kan zo’n handeling, ondanks de 
kleine kans op schade, toch als opzettelijke onrechtmatige daad worden gekwalifi-
ceerd. 
Volgens Ellis is er in zulke situaties helemaal geen sprake van negatieve zorgkosten, 
omdat het achterwege laten van de onrechtmatige daad weliswaar de kosten van het 
plegen uitspaart, maar ook het grotere nut dat de laedens aan de daad ontleent, 
wegneemt. Het criterium van negatieve zorgkosten kan derhalve niet dienen om 
opzettelijke en onopzettelijke onrechtmatige daden van elkaar te onderscheiden.82 
Mijns inziens kan er echter wel een onderscheid worden gemaakt tussen middelen 
die worden besteed respectievelijk uitgespaard bij het vermijden van een onrecht-
matige daad enerzijds, en de eventuele baten die iemand aan zijn handeling ont-
leent anderzijds. Bij onopzettelijke onrechtmatige daden kost het middelen om te 
                                                      
81. Landes & Posner 1981, p. 128, 129; Posner 2003, p. 206. Hierdoor zal zo’n handeling ook steeds 

maatschappelijk onzorgvuldig zijn, maar deze afweging hoeft niet te worden gemaakt voor het oordeel 
of er sprake is van onrechtmatigheid. Daarvoor is voldoende dat het een rechtsinbreuk betreft. 

82. Ellis 1983, p. 47 e.v. 
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proberen de schade te vermijden. De actor ontleent voordeel aan zijn activiteit, 
maar de voorzorgsmaatregelen verlagen de netto baten die hij aan zijn handeling 
overhoudt, dus na aftrek van de kosten van voorzorgsmaatregelen. Bij opzettelijke 
onrechtmatige daden daarentegen kost het geen middelen om de daad te voorko-
men, maar juist om hem te plegen. Dit zijn de negatieve zorgkosten van Landes en 
Posner. Daarvan te onderscheiden zijn de voordelen die de dader ontleent aan die 
onrechtmatige daad. Natuurlijk kunnen zijn netto baten hoger zijn bij het plegen 
van de onrechtmatige daad dan bij het afzien daarvan, maar dit neemt niet weg dat 
het moeten besteden van middelen aan het mogelijk maken in plaats van aan het 
vermijden van de onrechtmatige daad een verschil tussen opzettelijke en onopzette-
lijke onrechtmatige daden vormt. 
De verhouding tussen verwachte schade en voorzorgskosten vormt een glijdende 
schaal: 
• Indien de kosten van voorzorg negatief zijn, is er steeds sprake van een opzette-

lijke onrechtmatige daad, ongeacht de hoogte van de verwachte schade; 
• Als de verwachte schade heel hoog is door een hele hoge schadekans, is eveneens 

sprake van een opzettelijke onrechtmatige daad, mits de zorgkosten naar ver-
houding laag zijn; 

• Als de schadekans weliswaar erg hoog is, maar niet hoog genoeg om van opzet te 
spreken, en de kosten van voorzorg zijn naar verhouding laag, dan is er sprake 
van roekeloosheid.83 De term ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’ brengt deze 
glijdende schaal goed tot uitdrukking en geeft aan dat er in roekeloosheid ook 
weer gradaties bestaan, die afhangen van de hoogte van de schadekans; 

• Als de verwachte schade in verhouding tot de kosten van voorzorg niet hoog is, 
is er geen sprake van een opzettelijke onrechtmatige daad, zelfs niet als er in 
absolute termen nog steeds sprake is van een hoge verwachte schade. 

 
 
3.2.4 Conclusie 
 
De rechtsinbreuk heeft bestaansrecht als zelfstandige onrechtmatigheidscategorie. 
De leer van Smits wordt derhalve verworpen. In situaties waarin volgens de rechts-
economische theorie inalienability rules respectievelijk property rules gewenst zijn, 
is de aantasting van een aanspraak per definitie onrechtmatig, omdat de aanspraak 
niet respectievelijk alleen met voorafgaande toestemming van de eigenaar kan wor-
den overgedragen. Er hoeft niet meer te worden beoordeeld of het gedrag onzorg-
vuldig was. Het gaat hier om inbreuken op persoonlijkheidsrechten respectievelijk 
het afpakken van zaken en het veroorzaken van schadelijke externe effecten in situa-
ties met lage transactiekosten. Als daarentegen liability rules worden geprefereerd, 
moet worden beoordeeld of degene die de aanspraak heeft aangetast, onzorgvuldig 

                                                      
83. Landes & Posner 1981, p. 134. 
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heeft gehandeld. Hier gaat het om het veroorzaken van schadelijke externe effecten 
in situaties met hoge transactiekosten. 
De visie van Paul Scholten wordt niet gevolgd, omdat het mogelijk is dat externe 
effecten opzettelijk worden veroorzaakt in situaties met hoge transactiekosten, of 
onopzettelijk in situaties met lage transactiekosten. De opvatting van J. Drion 
wordt grotendeels onderschreven, want directe inbreuken komen overeen met het 
afpakken van zaken en indirecte inbreuken met het veroorzaken van schadelijke 
externe effecten. In uitzonderingsgevallen wordt van deze visie afgeweken, namelijk 
bij schadelijke externe effecten in situaties met lage transactiekosten. Anders dan J. 
Drion voorstelt, is hier geen nadere toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm vereist. 
De voorgestelde benadering vindt steun in het Nederlandse recht. 
Hinder bij lage transactiekosten (zoals bij burengerucht) valt onder de rechtsin-
breuk, terwijl hinder hij hoge transactiekosten (zoals omwonenden die last hebben 
van de uitstoot van een fabriek) onder de maatschappelijke onzorgvuldigheid valt. 
Omdat de grenzen van het eigendomsrecht voor wat betreft de mate van last die 
men van anderen heeft te dulden door soortgelijke vragen worden bepaald als de 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm, maakt het geen verschil welk van de twee 
onrechtmatigheidsgronden de toepasselijke is. 
Opzettelijke onrechtmatige daden vinden vaak plaats in een setting van lage trans-
actiekosten, zodat property rules de voorkeur verdienen en derhalve de rechtsin-
breuk de toepasselijke onrechtmatigheidsgrond is. Dit neemt niet weg dat de opzet-
telijke onrechtmatige daad vaak ook in strijd met de wet is. Dat laatste is vaak ook 
het geval bij opzettelijke onrechtmatige daden bij hoge transactiekosten. Het onder-
scheid tussen opzettelijke en onopzettelijke onrechtmatige daden wordt gevonden 
in de verhouding tussen de zorgkosten en de verwachte schade. 
 
 
3.3 Doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht 
 
3.3.1 Juridische betekenis en ratio 
 
De term ‘wettelijk’ in deze onrechtmatigheidscategorie betekent elk algemeen ver-
bindend, door het bevoegde gezag uitgevaardigd rechtsvoorschrift, zoals een wet in 
formele zin, een verdragsregel met rechtstreekse werking, een AMvB, een verorde-
ning en de voorwaarden waaronder een vergunning is verleend. Handelen zonder 
vergunning of in strijd met de vergunningsvoorwaarden valt dus ook onder deze 
categorie.84 Hartkamp vindt de schending in het algemeen voldoende voor on-
rechtmatigheid, er is geen aanvullende toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm vereist. 
                                                      
84. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 34. Hierbij moet worden aangetekend dat het handelen in overeen-

stemming met de voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend niet met zich meebrengt dat er 
geen onrechtmatige daad zou kunnen worden gepleegd op grond van een van de andere onrechtma-
tigheidscategorieën. Zie bijvoorbeeld het arrest Vermeulen/Lekkerkerker. Voor overige rechtspraak, zie 
Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 34. 
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Smits heeft, net als bij de rechtsinbreuk, de opvatting dat die aanvullende toetsing 
wel is vereist. De wetsovertreding is een factor die meeweegt bij het oordeel of het 
gedrag van de laedens al dan niet onbehoorlijk was, maar de betekenis ervan kan zo 
groot zijn dat er direct onbehoorlijkheid wordt aangenomen, behoudens tegenbe-
wijs.85 
In het arrest Van Dam/Beukeboom86 geeft de Hoge Raad aan waarom een wetsover-
treding in beginsel een onrechtmatige daad oplevert: 
 

‘Aan voorwaarden, ter bescherming van de belangen van omwonenden rechtsgeldig aan 
een hinderwetvergunning verbonden, moet voor de toepassing van art. 1401 BW in de 
concrete situatie waarvoor zij geschreven zijn, een soortgelijke betekenis worden 
toegekend als aan door de centrale of lokale wetgever vastgestelde gedragsnormen, 
waarvan de schending in beginsel een onrechtmatige daad oplevert jegens degenen te 
wier bescherming die normen zijn gesteld. In beide gevallen zal moeten worden 
aangenomen dat de daarbij betrokken belangen door de overheid tegen elkaar zijn 
afgewogen.’ 

 
Hartlief en Van Maanen stellen dat naarmate de wettelijke norm meer op de con-
crete situatie is toegespitst, de onderliggende belangenafweging ook concreter is ge-
weest en er minder ruimte (nodig) is voor een verdere toetsing aan ongeschreven 
gedragsnormen.87 Bij een algemeen geformuleerde wettelijke norm, of indien de 
wettelijke norm zelf verwijst naar ongeschreven verkeersregels88 of de zorgvuldig-
heidsnorm nog eens in een aparte wetsbepaling neerlegt,89 is er juist meer ruimte 
voor een toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm.90  
 
 
3.3.2 Economische ratio - bestaansrecht als zelfstandige categorie 
 
In paragraaf 3.4.2 beargumenteer ik dat een correcte belangenafweging in het kader 
van de zorgvuldigheidsnorm kan bijdragen tot het maximaliseren van de maat-
schappelijke welvaart. Als de wetgever de belangen die bij een schadetoebrengende 
gebeurtenis zijn betrokken reeds op een goede manier heeft afgewogen, zoals in Van 
Dam/Beukeboom wordt overwogen, dan is het niet nodig dat de rechter die belan-
genafweging in het kader van de zorgvuldigheidsnorm nog eens overdoet. Een 
wetsovertreding is dan per definitie onrechtmatig en ook onzorgvuldig. Het hand-
haven van een aparte onrechtmatigheidscategorie ‘strijd met een wettelijke plicht’ is 

                                                      
85. Smits 1938, p. 491, 492. 
86. Hoge Raad 9 januari 1981, NJ 1981, 227 (concl. A.-G. Franx; m.nt. Brunner). 
87. Hartlief & Van Maanen 1995, p. 22. Zie ook Hol 1993, p. 6 e.v.; Jansen (Onrechtmatige Daad I), 

aantek. 72. 
88. Hartlief en Van Maanen verwijzen naar art. 25 WVW. 
89. Hartkamp verwijst naar art. 5 WVW en art. 1.1a lid 1 Wet milieubeheer. Asser/Hartkamp 4-III 2002, 

nr. 34. 
90. Zie ook bijvoorbeeld Bauw 1994, p. 86. 
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derhalve zinvol, omdat het kostenbesparend werkt. De rechter hoeft in de betref-
fende gevallen de belangen van betrokkenen niet meer af te wegen, omdat de wet-
gever dit reeds heeft gedaan.  
Niet in alle gevallen heeft de wetgever de betrokken belangen reeds goed afgewogen 
of kunnen afwegen en in die gevallen is een nadere toetsing aan de zorgvuldigheids-
norm gewenst. Wanneer is dat zo?  
• Ten eerste is het vanuit economisch oogpunt de vraag of de overweging uit Van 

Dam/Beukeboom, dat moet worden aangenomen dat de overheid de betrokken 
belangen tegen elkaar heeft afgewogen, niet wat te optimistisch is. In de Public 
Choice theorie wordt de publieke besluitvorming economisch geanalyseerd.91 Er 
wordt verondersteld dat kiezers en politici hun eigenbelang nastreven: kiezers 
vragen om beleid dat hun belangen bevoordeelt en politici bieden beleid aan 
waarmee ze hopen te worden gekozen, omdat dat inkomen, macht en status met 
zich meebrengt. 
Het brengt voor kiezers kosten met zich mee om te gaan stemmen (tijd en moei-
te om zichzelf te informeren en om feitelijk te gaan stemmen), terwijl het zeer de 
vraag is of hun individuele stem wel invloed heeft. Veel mensen zullen dus ‘rati-
oneel ongeïnformeerd’ blijven, omdat de kosten hoger zijn dan de verwachte ba-
ten. Kiezers die wel invloed op het beleid willen uitoefenen, zullen pressiegroe-
pen proberen te vormen, om zo te besparen op de hoge informatiekosten. Groe-
pen die reeds bestaan, hebben het bijkomende voordeel van lage kosten van or-
ganisatie. Pressiegroepen ondervinden hinder van het free-rider probleem (ook 
anderen dan groepsleden kunnen profiteren van de resultaten die de pressiegroep 
behaalt), maar dit probleem is kleiner en beter te bestrijden naarmate de pressie-
groep kleiner is. 
Pressiegroepen zullen proberen de wetgever te beïnvloeden, op een zodanige 
manier dat de geproduceerde wetgeving voordelig voor de betreffende groep is. 
Sommige groepen zijn daarin meer succesvol dan anderen, maar het staat in elk 
geval niet vast dat de totstandgekomen wetgeving per definitie alle betrokken be-
langen tegen elkaar heeft afgewogen, zoals in van Dam/Beukeboom wordt veron-
dersteld. 

• Naast de kanttekeningen die de Public Choice theorie plaatst bij de visie dat de 
overheid de betrokken belangen tegen elkaar heeft afgewogen, zijn er situaties 
waarin duidelijk is dat de rechter beter dan de wetgever in staat is de correcte be-
langenafweging te maken. Zo kan het zijn dat de rechter betere informatie heeft 
dan de wetgever. In deze gevallen kan de rechter beter beoordelen of het gedrag 
van de laedens als onrechtmatig moet worden bestempeld. De redenering uit 
Van Dam/Beukeboom gaat hier niet op, omdat niet kan worden aangenomen dat 
de wetgever de betrokken belangen reeds goed heeft afgewogen. Betere informa-
tie van de wetgever is daarentegen een reden om in bepaalde situaties regulering 
te verkiezen boven aansprakelijkheid. Regulering werkt ex ante en geldt voor alle 

                                                      
91. Zie bijvoorbeeld De Geest 1990; Van den Doel & Van Velthoven 1998; Macey 1998. 
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situaties die onder de betreffende regeling vallen. Aansprakelijkheid werkt ex 
post en wordt alleen gebruikt in de situaties waarin schade is veroorzaakt.92 
In situaties waar de wetgever betere informatie heeft dan de rechter of de be-
trokken partijen, bijvoorbeeld vanwege de deskundigheid die is vereist om risi-
co’s goed in te kunnen schatten, is het wenselijk dat de wetgever duidelijk vast-
legt welke voorzorgsmaatregelen actoren moeten treffen voordat ze een bepaalde 
activiteit ondernemen. Iedere overtreding van deze wettelijke voorschriften is per 
definitie onrechtmatig, omdat een correcte afweging van belangen tot het ge-
hoorzamen aan de voorschriften had geleid. Volgens Faure kan informatie over 
ongevalsrisico’s op het werk en de wijze waarop die ongevallen kunnen worden 
voorkomen beter door de overheid dan door de bij de activiteit betrokken partij-
en worden verkregen.93 Bij de keuze tussen aansprakelijkheid en regulering, waar 
Faure over schrijft, geeft dit een voorkeur voor regulering. De leer van Smits 
moet bij arbeidsomstandighedenwetgeving dan ook niet worden gevolgd. De 
wetgever geeft een gedetailleerde regeling, geeft duidelijk de veiligheidseisen aan 
waaraan installaties moeten voldoen. Het is niet aan partijen om te beslissen van 
deze regeling af te wijken. 
Bij het beoordelen of de onrechtmatigheid beter door de wetgever of de rechter 
kan worden bepaald, moet rekening worden gehouden met de zogenaamde 
hindsight bias. Bij het beoordelen of bepaald gedrag onzorgvuldig is, is de ver-
wachte schade van groot belang. Deze bestaat uit de kans op schade, vermenig-
vuldigd met de schade die ontstaat indien een ongeval daadwerkelijk plaatsvindt. 
De rechter die achteraf moet beoordelen of het gedrag van gedaagde onzorgvul-
dig was, kan worden beïnvloed door de omstandigheid dat het ongeval inder-
daad heeft plaatsgevonden, hij kan hierdoor de ongevalskans te hoog inschatten. 
Het gedrag van de gedaagde wordt hierdoor eerder als onzorgvuldig aange-
merkt.94 Dit probleem doet zich in zijn algemeenheid voor als de rechter moet 
oordelen over onzorgvuldigheid en staat dus los van het antwoord op de vraag of 
de wetgever dan wel de rechter betere informatie heeft. 

• Een volgende situatie waarin toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm wenselijk is, 
is als zich sinds het in werking treden van de wettelijke regeling wijzigingen heb-
ben voorgedaan in relevante parameters. Als de wetgever een afweging heeft ge-
maakt op basis van de bestaande informatie, maar er is sindsdien nieuwe infor-
matie gekomen die een ander licht op deze belangenafweging werpt, dan dient 
de wettelijke regeling niet zonder meer doorslaggevend te zijn. De rechter moet 
dan, totdat de wetgever nieuwe regels heeft uitgevaardigd, de betrokken belan-

                                                      
92. Zie voor een bespreking van aansprakelijkheid en regulering in de arbeidsomstandighedensfeer bij-

voorbeeld Shavell 1984 en Faure 1995. 
93. Faure 1995, p. 142. 
94. Rachlinski haalt de psycholoog Fischhoff aan, die de hindsight bias als volgt omschrijft: ‘In hindsight, 

people consistently exaggerate what could have been anticipated in foresight. (…) People believe that others 
should have been able to anticipate events much better than was actually the case.’ Voor het onrechtmati-
gedaadsrecht betekent dit, dat het zorgniveau van de gedaagde achteraf, na het daadwerkelijk intreden 
van de schade, minder redelijk lijkt dan het vooraf leek. Zie Rachlinski 1998, p. 572. 
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gen opnieuw tegen elkaar afwegen. Op deze wijze wordt voorkomen dat regels 
die niet meer passen bij de nieuwe omstandigheden zonder nadere afweging tot 
een onrechtmatigheidsoordeel kunnen leiden. Bauw spreekt hier van een situatie 
waarin de geschonden norm niet (meer) voldoet aan de geldende maatschappe-
lijke inzichten en opvattingen.95 

• Ook als de actoren betere informatie hebben dan de wetgever, is de overtreding 
van de wettelijke regel onvoldoende om tot onrechtmatigheid te kunnen con-
cluderen. 

 
Shavell merkt over de verhouding tussen aansprakelijkheid en regulering op, dat 
beide systemen naast elkaar moeten bestaan om het preventiedoel zo goed mogelijk 
te kunnen bereiken. Dit houdt enerzijds in dat het gehoorzamen aan de bestaande 
regulering niet per definitie betekent dat iemand niet aansprakelijk kan zijn. Met 
name als degene die de regulering heeft opgesteld over onvoldoende informatie be-
schikt, kan zich de situatie voordoen dat een actor zich aan de regels houdt, terwijl 
het beter was geweest als hij zorgvuldiger was geweest dan de regels voorschreven.96 
Dit idee kennen wij in het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht ook: uit het arrest 
Vermeulen/Lekkerkerker blijkt dat het gehoorzamen aan de voorwaarden van een 
hinderwetvergunning niet vrijwaart tegen een actie uit onrechtmatige daad. De re-
gulering vormt als het ware een minimumeis voor de gemiddelde actor, die op basis 
van de aan de regelgever bekende informatie is opgesteld.  
Andersom geldt ook dat het niet gehoorzamen aan regulering niet per definitie on-
rechtmatigheid met zich meebrengt. Als de betreffende actor zich in een andere si-
tuatie bevindt dan waar de regelgever van uit is gegaan - zijn activiteiten leiden bij-
voorbeeld minder vaak tot ongevallen dan de vergelijkbare activiteiten van andere 
actoren - dan kan het zinvol zijn om voor deze actor niet de eisen van de regulering 
onverkort te laten gelden, maar om te beoordelen of hij, gezien zijn bijzondere om-
standigheid, zorgvuldig genoeg is geweest.  
 
 
3.3.3 Rechtspraak 
 
In De Twee Gezusters97 overweegt de Hoge Raad dat het feit dat een wettelijk voor-
schrift een manoeuvre verbiedt omdat daarvan in het algemeen gevaar is te duchten, 
niet uitsluit dat in de concrete omstandigheden van het geval redelijkerwijs mocht 
worden aangenomen dat de manoeuvre kon worden ondernomen en uitgevoerd 
zonder gevaar voor aanvaring, ook al is er uiteindelijk wel een aanvaring voorgeval-
len. Bij de betreffende wetsbepaling is het dus niet zo dat de regel die de wetgever 
heeft opgesteld in alle gevallen tot de juiste uitkomst leidt. Een nadere toetsing aan 

                                                      
95. Bauw 1994, p. 86, 87. 
96. Shavell 1984, p. 365. 
97. Hoge Raad 5 juni 1931, NJ 1932, 113 (concl. A.-G. Besier; m.nt. P. Scholten). 
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de zorgvuldigheidsnorm is dan ook geïndiceerd. Dit blijkt ook reeds uit de opmer-
king van het Hof in deze zaak dat in de eerste plaats de eisen van goed zeemanschap 
gelden. 
In Frans Maas NV/Paul Willems NV 98 handelt Maas in strijd met de wettelijke ta-
riefsbepaling voor grensoverschrijdend goederenvervoer, waardoor Willems schade 
lijdt. Rechtbank en Hof vinden de enkele overtreding van de tariefsbepaling vol-
doende voor onrechtmatigheid. In het cassatiemiddel wordt betoogd dat de over-
treding in de bedrijfstak gebruikelijk is, zodat het niet onrechtmatig is jegens een 
bedrijfsgenoot. De Hoge Raad overweegt: 

 
‘dat terecht wordt aangevoerd dat de overtreding van het onderhavige voorschrift voor 
de betrokken vervoerder niet reeds op zichzelf en zonder meer een aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad tegenover zijn concurrenten doet ontstaan; 
dat, indien waar is dat, zoals Maas heeft gesteld, ten tijde van het ten processe bedoelde 
vervoer de door Maas gevolgde wijze van berekening van de vrachtprijs in geval van 
samenlading onder de internationale goederenvervoerders, waaronder Willems, 
algemeen gangbaar was, niet kan worden gezegd dat Maas zich door de overtreding van 
dat voorschrift tegenover Willems onbehoorlijk zou hebben gedragen; 
dat immers in dat geval die vervoerders, waaronder Willems, door zich niet aan het 
wettelijk tariefvoorschrift te houden, zich op grond van hun eigen gedrag zouden 
hebben onttrokken aan de privaatrechtelijke bescherming welke zij, voor zover zij zich 
daar wel aan plachten te houden, aan dat voorschrift op grond van art. 1401 BW 
tegenover de overtreder hadden kunnen ontlenen.’ 

 
Als er een gebruik is ontstaan waarbij de vervoerders zich niet aan het voorschrift 
houden, leidt de overtreding ervan niet direct tot onrechtmatigheid, er moet dan 
worden beoordeeld of de overtreding maatschappelijk onzorgvuldig is jegens de ge-
laedeerde. Deze uitspraak past in de redenering dat als de wetgever de betrokken 
belangen reeds heeft afgewogen, er geen nadere toetsing aan de zorgvuldigheids-
norm is. Een mogelijk ontstaan gebruik in de bedrijfstak om zich niet aan het voor-
schrift te houden, verstoort de belangenafweging die de wetgever heeft gemaakt. De 
overtreding door Maas is niet zonder meer onrechtmatig te noemen, omdat Wil-
lems zich mogelijk ook niet aan het voorschrift houdt. Er kan dan niet worden ge-
zegd dat Maas een onredelijke inbreuk op de belangen van Willems heeft gemaakt. 
Het ontstaan van een gebruik om zich niet aan het voorschrift te houden, kan er 
zelfs een indicatie van zijn dat het voorschrift niet efficiënt is, zodat de overtreding 
juist wenselijk is. Deze redenering gaat alleen op als er aan de overtreding geen ne-
gatieve externe effecten zijn verbonden en als er geen relevante verschillen in bij-
voorbeeld macht of informatie tussen de partijen bestaan. In casu ging het om 
grensoverschrijdend goederenvervoer onder de wettelijke minimumprijs. De op-
drachtgever zal er geen bezwaar tegen hebben dat het vervoer goedkoper plaats-
vindt, zodat wat dat betreft niet gesproken kan worden van negatieve externe effec-

                                                      
98. Hoge Raad 16 februari 1973, NJ 1973, 463 (concl. A.-G. Berger; m.nt. Hijmans van den Bergh). 
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ten. Vervoerders die zich wel aan de voorschriften houden, ondervinden er wel na-
deel van. Maar omdat het hier ging om een eiser die zelf de voorschriften ook over-
trad, is dat geen relevant argument. 
Ook het arrest Breuer/Gutman99 is illustratief voor de betrekkelijke betekenis van de 
overtreding van een wettelijke norm. Gutman is in dichte mist met zicht van min-
der dan 75 meter met een vrachtwagencombinatie linksaf geslagen en tegenligger 
Breuer is met hem in aanrijding gekomen. Het RVV verplicht een links afslaande 
bestuurder het tegemoetkomende verkeer niet te hinderen. Volgens de Hoge Raad 
is het niet zo dat de niet-inachtneming van dit artikel altijd meebrengt dat de be-
stuurder die aldus handelt schuld aan de botsing heeft. In het wetsartikel zelf zijn de 
belangen van alle partijen nog niet goed tegen elkaar afgewogen. Dat kan ook niet 
in een artikel dat voor allerlei verschillende verkeerssituaties geldt. Degene die wil 
afslaan heeft er een belang bij dat hij dit kan doen, de tegenligger heeft er belang bij 
dat hij zijn weg kan vervolgen. Van de tegenligger wordt echter ook verwacht dat 
hij zijn rijgedrag aanpast aan de omstandigheden van het geval. Gutman mocht 
verwachten dat eventuele tegenliggers hun snelheid aan het weer zouden aanpassen, 
zodat ze tijdig konden remmen of uitwijken. Daarom mocht hij links afslaan, ook 
al kon hij niet over een lange afstand zien of er tegenliggers aankwamen. Ondanks 
schending van een wettelijke norm is er geen sprake van onrechtmatigheid. Het 
arrest past dus, evenals de andere arresten, goed in de economische benadering.  
 
 
3.4 Strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid 
 
3.4.1 Inleiding 
 
Het doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maat-
schappelijk verkeer betaamt, in het kort strijd met de maatschappelijke zorgvuldig-
heid, is de belangrijkste maatstaf ter bepaling van onrechtmatigheid.100 Toen deze 
categorie met het arrest Lindenbaum/Cohen werd ingevoerd, ontstonden veel vraag-
stukken, bijvoorbeeld of de andere onrechtmatigheidscriteria nog wel zelfstandige 
bestaansgrond hebben en hoe schuld en onrechtmatigheid zich tot elkaar verhou-
den. Volgens J.C. van Oven is de maatschappelijke zorgvuldigheid het enige crite-
rium dat behouden hoeft te worden en gaat het schuldvereiste hierin op.101 Van der 
Ven vindt dat dit niet vereenvoudigend werkt. Bij het beantwoorden van de vraag 
of een handeling onzorgvuldig is, wordt in de rechtspraak namelijk eerst gekeken of 

                                                      
99. Hoge Raad 5 oktober 1979, NJ 1980, 68 (concl. A.-G. Ten Kate). 
100. Schut 1997, p. 54. 
101. J.C. van Oven 1932, p. 481, 509. Het schuldvereiste had nog wel aparte bestaansgrond naast de 

rechtsinbreuk en handelen in strijd met de wet, maar omdat Van Oven alleen de maatschappelijke 
zorgvuldigheid als onrechtmatigheidsgrond wil behouden (de andere vormen gaan op in de maat-
schappelijke zorgvuldigheid), kan het vereiste verdwijnen. Onzorgvuldigheid impliceert namelijk 
schuld. Vigelius vindt juist dat de onrechtmatigheid opgaat in de schuld. Vigelius 1935, p. 828. 
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er geschreven regels zijn geschonden. Pas als die er niet zijn, wordt de maatschappe-
lijke zorgvuldigheid ingeschakeld. Als die categorie de enige is, zal zij per geval na-
der moeten worden ingevuld, en daarbij spelen rechtsinbreuk of strijd met wettelij-
ke plicht toch weer een rol.102 
In de rechtseconomische benadering wordt steeds de vraag gesteld of de laedens 
anders heeft gehandeld dan hij had moeten doen. Zoals hierboven bleek, is die 
vraag soms reeds te beantwoorden met behulp van de onrechtmatigheidscategorieën 
van de rechtsinbreuk en de strijd met een wettelijke plicht. In andere gevallen zijn 
er nog andere factoren van belang, die in de toetsing van het gedrag aan de zorgvul-
digheidsnorm aan bod komen. Hieronder zal ik de zorgvuldigheidsnorm vanuit de 
rechtseconomische theorie onderzoeken, waarbij ik begin met een belangrijk ken-
merk: de belangenafweging. 
 
 
3.4.2 Zorgvuldigheid - op zoek naar het economische optimum 
 
Mensen moeten rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van anderen. 
De eigen belangen moeten tegen andermans belangen worden afgewogen, omdat 
het leven in een maatschappelijk verband botsingen van belangen teweeg brengt. Bij 
de belangenafweging spelen de criteria uit het Kelderluik-arrest103 een grote rol: de 
mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de benodigde op-
lettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de hoegrootheid van de kans 
dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben 
en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen. Het enkele 
feit dat een gedraging een gevaar voor anderen in het leven roept, dat zich in de 
vorm van een ongeval verwezenlijkt, is niet voldoende om onrechtmatigheid aan te 
nemen.104 
De belangenafweging in het kader van de zorgvuldigheidsnorm is onderwerp van 
uitgebreide rechtseconomische analyse. Hierbij is met name Amerikaanse literatuur 
betreffende negligence relevant.105 Het idee is dat actoren, door bepaalde voorzorgs-
maatregelen te treffen, kunnen proberen schade te voorkomen. Door de kosten van 
zorg af te wegen tegen de schade die ermee kan worden voorkomen, kan het opti-
male zorgniveau worden bepaald. 
 
 
 
 
 

                                                      
102. Van der Ven 1941, p. 370. Zie ook Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 53. 
103. Hoge Raad 5 november 1965, NJ 1966, 136 (concl. A.-G. Van Oosten; m.nt. G.J. Scholten). 
104. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 45. 
105. Bij negligence zijn een duty of care en een breach of duty nodig. Dit lijkt sterk op de Nederlandse 

maatschappelijke onzorgvuldigheid. Zie Rechtbank Haarlem 11 mei 1993, NJ 1995, 71. 
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3.4.2.1 De Learned Hand-formule 
 
In de zaak United States v. Carroll Towing Co.106 was een aantal binnenvaartschepen 
met een enkele kabel vastgelegd aan verschillende pieren. Een sleepboot van de ge-
daagde was ingehuurd om een van de schepen uit de haven te slepen. Hiertoe moest 
de kabel worden losgemaakt, maar op geen van de binnenvaartschepen was iemand 
aan boord. Daarom maakte iemand van de bemanning van de sleepboot de kabel 
zelf los en na het wegslepen van het betreffende schip bevestigde hij de kabel weer. 
Dit deed hij echter niet op de juiste wijze, waardoor later bij een storm één van de 
binnenvaartschepen losraakte, tegen een ander schip aankwam en met lading en al 
zonk. De eiser, de eigenaar van het gezonken schip, eist schadevergoeding van de 
sleepbooteigenaar, omdat diens bemanning nalatig zou zijn geweest waardoor de 
eiser schade heeft geleden. De gedaagde stelt niet aansprakelijk te zijn vanwege ei-
gen schuld van de eiser, omdat er gedurende 21 uur geen bemanning aan boord van 
het binnenvaartschip was die de kabel correct kon bevestigen, terwijl het een drukke 
haven betrof.107 Rechter Learned Hand overwoog: 
 

‘It appears from the foregoing review that there is no general rule to determine when the 
absence of a bargee or other attendant will make the owner of the barge liable for injuries to 
other vessels is she breaks away from her moorings. However, in any case where he would be 
so liable for injuries to others, obviously he must reduce his damages proportionately, if the 
injury is to his own barge. It becomes apparent why there can be no such general rule, when 
we consider the grounds for such a liability. Since there are occasions when every vessel will 
break from her moorings, and, since, if she does, she becomes a menace to those about her, the 
owner’s duty, as in other similar situations, to provide against resulting injuries is a function 
of three variables: (1) The probability that she will break away; (2) the gravity of the 
resulting injury, if she does; (3) the burden of adequate precautions. Possibly it serves to bring 
this notion into relief to state it in algebraic terms: if the probability be called P; the injury L; 
and the burden B; liability depends upon whether B is less than L multiplied by P; i.e. 
whether B is less than PL.’ 
 

Iemand is dus alleen aansprakelijk, als de kosten van voorzorg lager zijn dan de 
vermenigvuldiging van ongevalskans en ongevalskosten, dus lager dan de verwachte 
schade. Deze formulering staat bekend als de Hand-formule. 
De afweging die wordt gemaakt tussen de zorgkosten en de schade kan bijdragen 
aan het maximaliseren van de maatschappelijke welvaart door het minimaliseren 
van de som van zorgkosten en verwachte schade, maar dan moet niet worden geke-
ken naar de absolute waarde van zorg- en ongevalskosten, maar naar de verandering 
in die waarden. Zolang de stijging in de zorgkosten die wordt veroorzaakt door een 
zeer kleine stijging in het zorgniveau (dit zijn de marginale kosten, waarbij de term 
                                                      
106. 159F.2d 169 (2d Cir. 1947). 
107. Ook al gaat het in deze zaak om de vraag of de eiser zelf zorgvuldig genoeg is geweest, de uitspraak 

wordt in de literatuur ook gebruikt om het zorgniveau van de gedaagde mee te beoordelen. Het gaat 
dus steeds om de vraag of de actor, of hij nou eiser of gedaagde is, zorgvuldig genoeg is geweest. 
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marginaal aangeeft dat het om zeer kleine veranderingen gaat) kleiner is dan de da-
ling in verwachte schade die erdoor wordt veroorzaakt (dit zijn de marginale baten), 
is het wenselijk dat deze extra zorg wordt genomen. Wordt dat niet gedaan, dan is 
er sprake van onzorgvuldig gedrag. Zodra de stijging in zorgkosten groter wordt 
dan de daling in verwachte schade, is het inefficiënt dat de extra voorzorgsmaatregel 
wordt getroffen, omdat de marginale kosten ervan groter zijn dan de marginale ba-
ten. Deze herziene versie staat bekend als de marginale Hand-formule.108  
De verwachte schade daalt naarmate er zorgvuldiger wordt gehandeld, maar in het 
algemeen neemt de invloed van extra zorg af naarmate er reeds zorgvuldiger wordt 
gehandeld. Bij een laag zorgniveau heeft extra zorg dus meer invloed op de ver-
wachte schade dan bij een hoog zorgniveau, maar extra eenheden zorg kosten ver-
onderstellenderwijs steeds hetzelfde. Bij relatief lage zorgniveaus geldt dat de kosten 
van extra zorg lager zijn dan de baten ervan (de baten bestaan in de daling van de 
verwachte schade), bij relatief hoge zorgniveaus is het omgekeerde het geval. In het 
omslagpunt geldt dat de marginale baten van zorg precies gelijk zijn aan de margi-
nale opbrengst ervan. In dit punt is de optelsom van zorgkosten en verwachte scha-
de minimaal. Dit omslagpunt is het optimale zorgniveau.109 
Optimale zorg komt in het algemeen niet overeen met maximale zorg.110 In de lite-
ratuur zijn duidelijke voorbeelden te vinden die uitleggen waarom van mensen niet 
verwacht wordt dat ze maximale zorg aanwenden. Teijl en Holzhauer schrijven het 
volgende: ‘Alle ongevallen op autowegen zouden bijvoorbeeld vermeden kunnen 
worden indien auto’s slechts met een snelheid van 20 kilometer per uur zouden rij-
den, of vooraf zouden worden gegaan door iemand met een rode vlag! Datzelfde 
geldt voor het ‘aankleden’ van fietsers met helmen, val-vrije vesten, hand- en knie-
                                                      
108. In paragraaf A3.1 in de appendix wordt deze formule grafisch weergegeven. 
109. Het is aannemelijk dat de verwachte schade degressief daalt bij het aanwenden van meer zorg, want 

naarmate er reeds meer zorg wordt betracht, leidt het aanwenden van extra zorg tot minder resultaat. 
Zo zal het voor de verkeersveiligheid meer uitmaken of een overstekende voetganger nul of één keer 
uitkijkt, dan of hij drie of  vier keer uitkijkt alvorens over te steken. De aanname dat de zorgkosten 
lineair stijgen is arbitrair, er had ook gekozen kunnen worden voor degressief dan wel progressief stij-
gende zorgkosten. Teijl en Holzhauer gaan uit van progressief stijgende zorgkosten, omdat de extra 
kosten van een bijkomende eenheid zorg zullen toenemen naarmate er meer zorg wordt uitgeoefend 
(Teijl & Holzhauer 1997, p. 242 en in vergelijkbare zin Nentjes 1993, p. 78). Zij vinden dit een 
eenvoudig te begrijpen veronderstelling, maar ik zie niet in waarom progressief stijgende zorgkosten 
aannemelijker zijn dan proportioneel stijgende zorgkosten. Voor zover hun aanname tot uitdrukking 
wil brengen dat het effect van zorg steeds kleiner wordt naarmate er reeds een hoger zorgniveau is be-
reikt, miskent die opvatting dat dit verschijnsel reeds in de degressief dalende verwachte schade tot 
uitdrukking wordt gebracht. Voor het overige hangt het mijns inziens geheel van de situatie af of er 
sprake zal zijn van progressief, proportioneel of degressief stijgende zorgkosten, alhoewel een situatie 
van degressief stijgende zorgkosten mij niet zeer realistisch voorkomt. In alle situaties is er een opti-
maal zorgniveau te vinden dat de totale ongevalskosten minimaliseert. Vanzelfsprekend is dit optima-
le niveau bij progressief stijgende zorgkosten het laagst. De zorgkosten worden immers steeds hoger, 
zodat eerder het punt wordt bereikt waarop de marginale kosten van zorg groter worden dan de mar-
ginale baten. Bij degressief stijgende zorgkosten is het optimale zorgniveau het hoogst. Zie paragraaf 
A3.1 in de appendix voor een grafische weergave. 

110. Zie bijvoorbeeld Faure & Van den Bergh 1989, p. 73; Teijl & Holzhauer 1997, p. 241, 242; Shavell 
2004, p. 179. 
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beschermers en dergelijke. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de kosten van vermij-
ding van een ongeval te hoog kunnen zijn. In Nederland nemen wij jaarlijks een 
aanmerkelijk aantal verkeersdoden en vele duizenden gewonden ‘op de koop toe’. 
Wij willen kennelijk niet tegen elke prijs ongevallen vermijden.’111 De auteurs ver-
wijzen naar Calabresi, die schrijft: ‘Our society is not committed to preserving life at 
any cost. (…) Lives are spent not only when the quid pro quo is some great moral prin-
ciple, but also when it is a matter of convenience. Ventures are undertaken that, statisti-
cally at least, are certain to cost lives. (…) We take planes and cars rather than safer, 
slower means of travel. And perhaps most telling, we use relatively safe equipment rather 
than the safest imaginable because - and it is not a bad reason - the safest costs too much. 
(…) Since we are not committed to preserving life at any cost, the question is the more 
complex one of how far we want to go to save lives and reduce accident costs.’112 
 
De zorgvuldigheidsnorm geeft actoren een prikkel om het optimale zorgniveau te 
hanteren, mits de vereiste zorg op dit optimale niveau wordt gesteld. Actoren die 
onzorgvuldig zijn, zijn aansprakelijk voor de schade en dragen dus zowel hun eigen 
zorgkosten als de verwachte schade. Actoren die het vereiste zorgniveau toepassen, 
zijn niet aansprakelijk en dragen dus alleen hun eigen zorgkosten. Actoren die meer 
zorg nemen dan vereist, zijn ook niet aansprakelijk, maar hebben wel hogere zorg-
kosten.113 Omdat bij het optimale zorgniveau de som van zorgkosten en verwachte 
schade minimaal is, is het voor een potentiële laedens altijd goedkoper om zorgvul-
dig te zijn dan om onzorgvuldig en aansprakelijk te zijn. Immers, de zorgkosten die 
worden uitgespaard door onzorgvuldig te zijn, zijn per definitie kleiner dan de ver-
wachte schade waar de laedens aansprakelijk voor is. Een rationele laedens zal dus 
niet minder dan de vereiste zorg hanteren. Vanzelfsprekend zal hij ook niet meer 
zorg betrachten, omdat dat wel kosten met zich meebrengt, maar niets oplevert.114 
De kosten en baten van zorg kunnen per persoon verschillen.115 Voor iemand die 
bijvoorbeeld net zijn rijbewijs heeft gehaald, is het moeilijker om zorgvuldig auto te 
rijden dan voor iemand die al jaren rijervaring heeft. Dit betekent dat het optimale 
zorgniveau per persoon verschilt. Wil het aansprakelijkheidsrecht de totale onge-
valskosten minimaliseren, dan zou het in beginsel wenselijk zijn dat het vereiste 
zorgniveau per persoon verschilt. Het probleem hierbij is echter, dat veel verschillen 
tussen mensen moeilijk zijn te constateren, zodat het moeilijk en kostbaar is om 
voor iedereen een afzonderlijke zorgvuldigheidsnorm vast te stellen. Ook bestaat het 
risico dat mensen zich strategisch gaan gedragen en suggereren dat hun zorgkosten 
hoger liggen dan ze werkelijk zijn, om zo aan een lagere zorgvuldigheidsnorm te 
                                                      
111. Teijl & Holzhauer 1997, p. 242. 
112. Calabresi 1977, p. 17, 18. 
113. Zie bijvoorbeeld Faure & Van den Berg 1989, p. 73 e.v.; Teijl & Holzhauer 1997, p. 241 e.v.; Sha-

vell 2004, p. 180.  
114. In paragraaf A3.1 in de appendix wordt grafisch weergegeven waarom de laedens voor optimale zorg 

zal kiezen. 
115. Zie over dit onderwerp bijvoorbeeld Shavell 1987, p. 73 e.v.; Landes & Posner 1987, p. 73 en 123 

e.v.; Faure & Van den Bergh 1988, p. 1112, 1113; Faure & Van den Bergh 1989, p. 93 e.v. 
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worden getoetst.116 Deze twee redenen zorgen er voor dat het beter is om moeilijk 
waarneembare verschillen tussen personen te negeren bij het bepalen van de zorg-
vuldigheidsnorm. Er wordt geen individuele norm voor ieder individu vastgesteld, 
maar er wordt een uniforme norm gekozen die optimaal is voor de gehele groep. Zo 
geldt voor alle automobilisten dezelfde zorgvuldigheidsnorm, ongeacht hoe lang ze 
hun rijbewijs reeds hebben. Het is immers in het verkeer niet direct zichtbaar of 
iemand ervaren is of niet. Het is daarentegen wel mogelijk om rekening te houden 
met duidelijk waarneembare verschillen. Zo zouden bijvoorbeeld taxichauffeurs of 
politieagenten aan een strengere zorgvuldigheidsnorm kunnen worden gehouden, 
omdat zij geacht worden meer rijervaring of een betere rijopleiding te hebben dan 
de gemiddelde automobilist. Aan hun voertuig zijn ze ook direct herkenbaar. Het 
hanteren van de uniforme norm bespaart de kosten die anders zouden moeten wor-
den gemaakt om de verschillen tussen individuen te onderzoeken. 
Een ander gevolg van het hanteren van een uniforme standaard is, dat individuen 
die zeer hoge zorgkosten hebben (bijvoorbeeld doordat ze erg onhandig zijn) kun-
nen besluiten om niet aan de activiteit deel te nemen, omdat ze weten dat ze steeds 
aansprakelijk zullen zijn als een ongeval plaatsvindt. Iemand die totaal geen over-
zicht kan houden in het verkeer en de auto niet goed onder controle heeft, weet dat 
hij niet kan voldoen aan de uniforme zorgvuldigheidsnorm, zodat hij steeds aan-
sprakelijk zal zijn indien een ongeval plaatsvindt (en aan de overige voorwaarden 
voor aansprakelijkheid is voldaan). Hij zal er dan wellicht voor kiezen om niet zelf 
auto te rijden, maar om met het openbaar vervoer te gaan of zich te laten rijden. De 
zorgvuldigheidsnorm draagt dus niet alleen bij tot de verlaging van de totale onge-
valskosten door zorgprikkels aan actoren te verstrekken, maar ook door hun activi-
teitenniveau te beïnvloeden. Dit onderscheid tussen zorg- en activiteitenniveau 
wordt in Hoofdstuk 4 uitgebreider besproken. 
 
 
3.4.2.2 Grady’s theorie van de ‘untaken precaution’ 
 
Volgens de Amerikaanse rechtseconoom en professor of law Grady gaat de rechter 
niet zo te werk als in de marginale Hand-formule wordt voorgesteld. Het is name-
lijk niet zo dat de rechter eerst in abstracto bepaalt welke voorzorgsmaatregelen de 
laedens had moeten nemen, om vervolgens te beoordelen of de laedens aan die 
plicht heeft voldaan. De rechter beoordeelt daarentegen of de gedaagde een speci-
fieke niet getroffen voorzorgsmaatregel (een ‘untaken precaution’) die door de eiser 
wordt voorgesteld, had kunnen en moeten treffen.117 Om te beoordelen of de ge-
daagde die maatregel inderdaad had moeten treffen, worden de extra kosten ervan 
vergeleken met de daling in verwachte schade. De marginale Hand-formule wordt 
dus gebruikt bij de beoordeling van deze specifieke untaken precaution. Als de 

                                                      
116. Zie paragraaf 2.3.2.2 voor een uitleg van strategisch gedrag. 
117. Grady 1989, p. 139. 
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maatregel minder kost dan hij oplevert, had hij inderdaad moeten worden getroffen 
en is gedaagde onzorgvuldig geweest door dit niet te doen. Als de maatregel echter 
meer kost dan oplevert, had gedaagde deze niet hoeven treffen en is hij derhalve 
niet onzorgvuldig geweest.118 In deze benadering heeft de rechter minder informatie 
nodig dan bij de marginale Hand-formule, omdat daar de kosten en baten van alle 
denkbare voorzorgsmaatregelen met elkaar moeten worden vergeleken. Bij de unta-
ken precaution daarentegen hoeven alleen de kosten en baten van de voorgestelde 
maatregel worden vergeleken met die van de werkelijk getroffen maatregel.119 Dit is 
volgens Grady trouwens precies wat er gebeurt in United States v. Carroll Towing 
Co., de zaak waarin Learned Hand zijn formule ontwikkelde. Hand had het niet 
over de kosten van voorzorg in het algemeen, maar over de kosten van het aanwezig 
houden van personeel op de boot. Hand gebruikt zelf dus ook de benadering van de 
untaken precaution.120 
De Duitse rechtseconomen Ott en Schäfer, die Grady’s benadering goed overeen 
vinden komen met de werkwijze van Duitse rechters, stellen dat via de benadering 
van de untaken precaution uiteindelijk ook de optimale situatie wordt bereikt.121 
Immers, alleen als de untaken precaution dichter bij het optimale zorgniveau ligt 
dan de werkelijke voorzorgsmaatregel, zal de rechter kunnen concluderen dat de 
extra kosten van die maatregel lager zijn dan de baten ervan. Een mogelijk pro-
bleem bij deze benadering is mijns inziens, dat de eiser een untaken precaution kan 
voorstellen die weliswaar beter is dan de werkelijke zorg, maar die hoger ligt dan het 
optimale niveau. Omdat deze untaken precaution vanaf dat moment de nieuwe 
zorgvuldigheidsnorm vormt, is het niet goed denkbaar dat het systeem ‘terugzakt’ 
naar het optimum, tenzij de rechter het verweer van een volgende gedaagde accep-
teert dat de zorgvuldigheidsnorm te hoog ligt. 
Volgens de Amerikaanse rechtseconoom Thomas Miceli zullen eisers geen al te gro-
te untaken precaution voorstellen, omdat het nalaten daarvan door de rechter niet 
als onzorgvuldig zal worden aangemerkt. Evenmin zullen ze een zeer kleine untaken 
precaution voorstellen, omdat het nalaten hiervan door de rechter niet als oorzaak 
van de schade zal worden gezien.122 Het hierboven geschetste probleem zal dus niet 
groot zijn, omdat de tussenstappen waarmee het optimum wordt benaderd, beperkt 
van omvang zijn. Een overschrijding van het optimale zorgniveau zal dus nooit erg 
groot kunnen zijn. 
 
 

                                                      
118. In paragraaf A3.2 in de appendix wordt Grady’s benadering grafisch weergegeven. 
119. Grady 1989, p. 147; Teijl & Holzhauer 1997, p. 251. 
120. Grady 1989, p. 145. 
121. Ott & Schäfer 1997, p. 16 e.v. 
122. Miceli 1996, p. 474. Hiermee wordt meteen het probleem vermeden dat Hartlief schetst: ‘(…) past 

men de Kelderluikfactoren ‘mechanisch’ toe dan zou men al snel tot aansprakelijkheid concluderen, 
omdat men relatief gemakkelijk voorzorgsmaatregelen kan nemen die weinig tot niets kosten’. Hart-
lief 2004a, p. 868.  
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3.4.2.3 De benadering van Stephen  
 
In zowel de Hand-formule als de correctie die Grady hierop heeft aangebracht, 
worden de verschillende elementen die bepalen of iemand onzorgvuldig is geweest, 
tegen elkaar afgewogen. De Schotse rechtseconoom Stephen daarentegen stelt dat 
deze elementen niet met elkaar in verband worden gebracht, maar een zelfstandige 
rol spelen. Omdat rechters telkens in een concrete situatie moeten beslissen waarin 
een bepaalde schade is ingetreden, kunnen ze niet met het concept van verwachte 
schade werken. Daarvoor is namelijk niet alleen de concreet ingetreden schade van 
belang, maar ook alle andere mogelijke schades die hadden kunnen intreden, met 
hun bijbehorende ongevalskansen. De ongevalskans en de omvang van de schade 
worden volgens Stephen dan ook niet met elkaar vermenigvuldigd, maar afzonder-
lijk gebruikt om te beoordelen of iemand nalatig is geweest.123 
Stephen stelt, hierbij voortbouwend op de ideeën van Shackle (een van de eerste 
economen die het belang van onzekerheid in economische analyses benadrukte), 
dat de mogelijke uitkomsten van beslissingen rivalen zijn, omdat slechts één van die 
mogelijke uitkomsten zich inderdaad zal voordoen. Degene die de beslissing moet 
nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van de te hanteren voorzorgsmaatregelen, richt 
zich bij zijn keuze slechts op een beperkt aantal mogelijke uitkomsten, te weten de 
‘focuswinst’ en het ‘focusverlies’ van de betreffende beslissing. Welke uitkomsten 
focuswinst en -verlies worden, wordt bepaald door de mate waarin ze de aandacht 
van de beslisser weten te trekken. Hierbij zijn van belang de mogelijke omvang van 
de te behalen winst of het te lijden verlies en de zogenaamde ‘potentiële verrassing’, 
dus de mate waarin de beslisser verbaasd is als de betreffende uitkomst zich daad-
werkelijk voordoet. Hoe groter de omvang van verlies of winst, des te groter de ma-
te waarin de aandacht wordt getrokken. Hoe groter de potentiële verrassing, des te 
kleiner de mate waarin de aandacht wordt getrokken.124 
Een bepaalde beslissing is onacceptabel indien het focusverlies groter is dan een be-
paald niveau en de potentiële verrassing lager is dan een bepaald niveau. Ongeacht 
de mogelijke voordelen die met zo’n beslissing kunnen worden behaald, het poten-
tiële verlies is te groot. Stephen spreekt van een danger zone die wordt begrensd 
door een maximaal toelaatbaar verlies en een minimale potentiële verrassing. 
Projecten die in de gevarenzone liggen, worden niet uitgevoerd. De kans op 
ongevallen en de mogelijke schade worden dus niet met elkaar vermenigvuldigd om 
zo de verwachte schade te bepalen, maar beide elementen zijn zelfstandige criteria 
ter afbakening van de gevarenzone. 
Toegepast op de vraag of een laedens onzorgvuldig heeft gehandeld, houdt Step-
hens benadering in dat de rechter moet beoordelen of het gedrag van gedaagde in 
de gevarenzone lag. Hierbij vraagt de rechter zich af of een redelijk handelend mens 
dit gedrag zou hebben vertoond, of dat hij zou hebben geoordeeld dat het gedrag te 

                                                      
123. Stephen 1994, p. 23. 
124. Stephen 1994, p. 29. 
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gevaarlijk is. Als dat laatste het geval is, had de laedens het betreffende gedrag niet 
mogen vertonen en is hij onzorgvuldig geweest door het toch te doen.  
 
 
3.4.2.4 De zorgvuldigheidsnorm in de rechtspraak 

 
Veel Nederlandse jurisprudentie is in overeenstemming met de hierboven bespro-
ken benadering waarin de vereiste mate van zorg wordt bepaald door de kosten van 
voorzorg af te wegen tegen de reductie in verwachte schade die ermee wordt bereikt, 
alhoewel er ook arresten zijn die beter in Stephens benadering lijken te passen. De 
theorie van de untaken precaution stemt beter overeen met de manier waarop de 
rechter te werk gaat, dan de benadering van de marginale Hand-formule.125 De 
rechter formuleert dus niet eerst in abstracto de zorgvuldigheidsnorm en toetst ver-
volgens het gedrag van de laedens hieraan, maar beoordeelt veeleer of het niet tref-
fen van de voorzorgsmaatregel die de eiser voorstelt, onzorgvuldig is. Bij die beoor-
deling wordt de marginale Hand-formule weer gebruikt: als de extra kosten van de 
voorgestelde untaken precaution lager zijn dan de daling in verwachte schade, is de 
laedens onzorgvuldig geweest door die maatregel niet te treffen. 126 
In het Kelderluik-arrest heeft Sjouwerman, werknemer van The Coca-Cola Corpora-
tion, het kelderluik in een café opengezet om de voorraadkelder te kunnen bereiken. 
Het luik bevindt zich vlak voor de toiletten van het weinig verlichte café. Sjouwer-
man heeft drie gestapelde kratjes naast het luik neergezet, waardoor de deur van het 
herentoilet nog maar half open kan. Cafébezoeker Duchateau wil naar het toilet 
gaan, let niet goed op de omgeving, valt in het gat en loopt letsel op. De vraag is of 
Duchateau beter had moeten opletten. Volgens het Hof had hij dat inderdaad moe-
ten doen, want hij had kunnen zien dat het luik openstond. Toen de toiletdeur 
vanwege de opgestapelde kratjes niet verder openging, had hij dat als waarschuwing 
moeten opvatten. Maar Sjouwerman had rekening moeten houden met zulke onop-
                                                      
125. Van Boom verwijst in zijn oratie echter naar het arrest Utrecht/X (Hoge Raad 19 september 2001, VR 

2002, 130 (concl. A.-G. Spier))  waarin wordt overwogen dat het niet aan de rechter is om een keuze 
te maken uit de verschillende alternatieven, zodat de klacht dat de rechter ten onrechte niet heeft 
aangegeven wat de laedens dan wel had moeten doen, wordt verworpen. Zie Van Boom 2003, p. 6, 
7. 

126. In deze paragraaf kan niet alle relevante rechtspraak worden besproken. Een zoektocht in de elektro-
nische NJ-jurisprudentiedatabank met als zoekterm ‘NJ 1996, 136’ (het NJ-nummer van het Kelder-
luikarrest) levert reeds meer dan 30 treffers op en er is ook relevante jurisprudentie waarin geen expli-
ciete verwijzing naar dit arrest voorkomt of die niet in de NJ is gepubliceerd. De lezer die meer juris-
prudentie op dit gebied wil lezen dan ik hier behandel, kan via zo’n zoekopdracht relevante jurispru-
dentie vinden. Een aantal uitspraken waar expliciete overwegingen in voorkomen die goed in de 
rechtseconomische benadering passen, zijn Hoge Raad 9 oktober 1981, NJ 1982, 332 (concl. A.-G. 
Ten Kate; m.nt. Brunner; Bargerbeek/Juurlink); Hoge Raad 8 januari 1982, NJ 1982, 614 (concl. A.-
G. Franx; m.nt. Brunner; Natronloog); Hoge Raad 14 juni 1985, NJ 1985, 736 (concl. A.-G. Franx; 
Smit/Brevoord); Hof Leeuwarden 21 augustus 2002, VR 2003, 7  (De Voogd/Albert Heijn); Hoge 
Raad 29 november 2002, NJ 2003, 549 (concl. A.-G. Verkade; m.nt. Vranken; Legionellabesmetting 
Westfriese Flora). Zie ook het overzicht van De Mot, Canta & Gangapersadsing 2004, waarin de 
ideeën van Grady en Stephen echter niet worden onderkend.  
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lettendheden. Hij had het gat gemakkelijk geheel kunnen barricaderen met stoelen, 
zoals Duchateau bij de Rechtbank had voorgesteld en zoals gewoonlijk ook gebeur-
de. De Hoge Raad overweegt in cassatie: 
 

‘dat alleen in het licht van de omstandigheden van het gegeven geval kan worden 
beoordeeld of en in hoever aan iemand die een situatie in het leven roept welke voor 
anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid 
gevaarlijk is, de eis kan worden gesteld, dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat 
die oplettendheid en voorzichtigheid niet zullen worden betracht en met het oog daarop 
bepaalde veiligheidsmaatregelen neemt; 
dat daarbij dient te worden gelet niet alleen op de mate van waarschijnlijkheid waarmee 
de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden 
verwacht, maar ook op de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, op 
de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben, en op de mate van bezwaarlijkheid van 
te nemen veiligheidsmaatregelen;  
dat in de hier gegeven situatie, waarin Sjouwerman, door in de doorgang naar het toilet 
een kelderluik te openen, voor bezoekers die aan hun omgeving niet hun volledige 
aandacht zouden besteden, een ernstig gevaar had geschapen, hetwelk hij, naar het Hof 
overwoog, met eenvoudige middelen had kunnen voorkomen, het Hof door 
Sjouwerman te verwijten dat hij met de mogelijkheid van zodanige onoplettendheid 
geen rekening heeft gehouden en heeft nagelaten met het oog daarop maatregelen, als 
door het Hof aangegeven, te treffen, de maatstaven die voor de beoordeling van de 
schuld van Sjouwerman aan het Duchateau overkomen ongeval moeten worden 
aangelegd, niet heeft miskend.’ 

 
De Hoge Raad maakt niet precies duidelijk hoe de genoemde criteria met elkaar 
samenhangen, maar de uitspraak past zeer goed in de benadering van de untaken 
precaution. De verwachte schade, die door de drie eerstgenoemde criteria wordt 
bepaald, wordt afgewogen tegen de zorgkosten, het vierde criterium.127 Er wordt 
geen abstracte norm geformuleerd, maar er wordt beoordeeld hoe de kosten van de 
voorgestelde untaken precaution (het barricaderen van het gat met stoelen) zich 
verhouden tot de baten (het verkleinen van de kans op ongevallen). Met name het 
gemak waarmee de voorgestelde maatregel had kunnen worden getroffen, zorgt er 
voor dat het niet plaatsen van de stoelen onzorgvuldig is. De bewoordingen van de 
Hoge Raad wijzen mijns inziens ook meer in de richting van Grady’s benadering 
dan in die van Stephen. Het gaat immers om de kans dat personen niet oplettend 
genoeg zijn, de kans dat daaruit ongevallen ontstaan en de ernst die de gevolgen 
daarvan kunnen hebben. De gecursiveerde woorden maken duidelijk dat deze ele-

                                                      
127. Van Dam geeft aan dat de mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de 

vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht tegenwoordig wordt meegewo-
gen bij de hoegrootheid van de kans dat ongevallen ontstaan, zodat beide factoren samen de on-
gevalskans bepalen. De Kelderluik-criteria komen derhalve overeen met de factoren van de Hand-
formule. Zie Van Dam 2000, nr. 807. 
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menten volgens de Hoge Raad samenhangen, terwijl ze volgens Stephen elk een 
zelfstandige rol spelen. 
In het Merwede-arrest128 stoot een schip lek op een basaltblok dat vlak bij een stor-
tebed (een beschermingsconstructie voor sluizen) 30 cm uit de bodem steekt. Eisers 
stellen dat de Staat de kanaalbodem in goede staat had moeten houden, of tenmin-
ste waarschuwingsborden had moeten plaatsen. Volgens het Hof hoeft de Staat ech-
ter niet voortdurend de gehele kanaalbodem te controleren, omdat de kosten van 
zodanige controle dat ook zulke kleine obstakels ontdekt worden, niet in een rede-
lijke verhouding staan tot de schade die zonder die controle kan ontstaan. Moet de 
Staat dan wellicht alleen nabij stortebedden zulke controles uitvoeren? Volgens het 
Hof alleen als de kans op schade daar groter is dan in de rest van het kanaal en als 
de kosten van controle dan wel redelijk zijn in verhouding tot de daardoor verme-
den schade. Dat is echter niet het geval. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel. De 
voorgestelde untaken precaution is dus te duur, zodat de Staat niet onzorgvuldig is 
geweest. 
In het Bloedprik-arrest129 wordt enige tijd na een bloedafname tegen een meisje ge-
zegd dat ze kan opstaan, maar nadat ze is opgestaan valt ze plotseling flauw en be-
schadigt hierbij haar gebit. Het ziekenhuis voert aan dat eventueel flauwvallen tij-
dens of direct na een bloedafname gebeurt en niet pas na enige tijd. Ook deden zich 
geen verschijnselen voor die er normaliter op wijzen dat de patiënt mogelijk zal 
flauwvallen. De vader van het meisje meent echter dat het ziekenhuis hoe dan ook 
had moeten voorkomen dat zijn dochter op de grond kon vallen. De Hoge Raad 
zegt hier het volgende over: 
 

‘Niet iedere mogelijkheid van flauwvallen van patiënten, hoe gering ook, verplicht een 
ziekenhuis tot het nemen van de maatregelen, nodig om ook daarin te voorzien, 
ongeacht de kosten of andere bezwaren verbonden aan zulke maatregelen.’ 

 
Ook in deze zaak dus een afweging tussen de verwachte schade en de zorgkosten. 
De omvang van de schade wordt in dit arrest niet expliciet als element genoemd, 
maar omdat het hier gaat om het flauwvallen van patiënten die zich bij die val mo-
gelijk kunnen verwonden, zal die schade naar mijn mening (en die van annotator 
Brunner) in het algemeen beperkt van omvang zijn. De vader stelde dat er bij het 
opstaan iemand binnen handbereik van het meisje had moeten zijn, maar de Hoge 
Raad vindt deze untaken precaution, met name gezien de zeer kleine ongevalskans, 
te duur. 
In het Bushalte-arrest deed mevrouw Bey, die de toegang tot een bus versperde, een 
stap achteruit toen iemand achter haar liet weten in te willen stappen. Hierbij 
kwam ze in aanraking met de 73-jarige mevrouw Guyt, die viel en haar heup brak. 
Eisers stellen dat Bey eerst had moeten omkijken voordat ze de stap achteruit deed. 
Volgens het Hof moest Bey wel beseffen dat de stap haar met iemand in aanraking 
                                                      
128. Hoge Raad 7 januari 1955, NJ 1955, 92 (concl. A.-G. Langemeijer; m.nt. Rutten). 
129. Hoge Raad 6 november 1981, NJ 1982, 567 (concl. P.-G. Berger; m.nt. Brunner). 
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zou kunnen brengen, omdat men bij het instappen van een bus dicht op elkaar 
staat, maar niet dat die aanraking iemand ten val zou brengen, omdat de kans daar-
op ‘verwaarloosbaar gering’ is. In de noot en de conclusie wordt de relatie met de 
andere Kelderluikcriteria gelegd. A.-G. Asser stelt dat bij ‘botsingen’ tussen voet-
gangers onderling in het algemeen geen of slechts kleine schade zal ontstaan en an-
notator Van der Grinten geeft aan dat vanwege het zeer beperkte gevaar geen grote 
zorgvuldigheid hoeft te worden betracht. E. van Schilfgaarde schrijft: ‘De kosten, 
die de eis dat we iedere keer als we een stap achteruit zetten over onze schouder 
moeten kijken met zich mee zouden brengen, zijn te hoog in vergelijking met de 
geringe kans dat we daarbij tegen iemand op zouden botsen, vermenigvuldigd met 
de schade die in het algemeen zou worden veroorzaakt.’130 Van Dam noemt als an-
dere reden voor het afwijzen van aansprakelijkheid dat het voorkòmt dat vele kleine 
ongelukjes telkens tot een schadeclaim kunnen leiden.131 Het beperkt dus de tertiai-
re ongevalskosten van Calabresi. 
Het arrest Lars Ruröde132 betreft de 10-jarige Lars, die met boer Vrieling meeging 
op de tractor om koeien te gaan melken. Op enig moment is Lars bekneld geraakt 
in het bewegende mechanisme dat de vacuümpomp aandreef die bij de melkmachi-
ne behoorde. De bewegende delen van het mechanisme waren niet afgeschermd en 
eiser stelt dat die bescherming wel aanwezig had moeten zijn. Het Hof is het hier-
mee eens: 
 

‘15. Het in werking stellen en houden van een mechanisme als het onderhavige, waarvan 
het drijfwerk niet volledig is beschut, hoewel dit zonder ernstige bezwaren mogelijk is 
(was), zodat een en ander voor personen, die zich in de nabijheid van dat mechanisme 
bevinden, risico’s in het leven roept voor ongevallen met zeer ernstig letsel als het 
onderhavige, dient als onzorgvuldig te worden aangemerkt. Met name geldt dit, 
wanneer dit risico betreft personen van een leeftijd die Lars had ten tijde van het 
ongeval. Bij deze kinderen dient in ernstige mate ermede rekening te worden gehouden 
dat zij de gevaren van een mechanisme als het onderhavige niet onderkennen en dat zij 
door hun impulsiviteit en onberekenbaarheid aanzienlijk meer gevaar hebben te duchten 
van een dergelijk mechanisme.’ 

 
De kans op ongevallen - die bij kinderen van Lars’ leeftijd groter is -, de ernst van 
de gevolgen en de mate van bezwaarlijkheid van de te treffen voorzorgsmaatregelen 
zijn weer de elementen die bepalen of er sprake is van onzorgvuldigheid. Omdat de 
kans op ongevallen aanzienlijk is, de gevolgen van een ongeval zeer ernstig kunnen 
zijn en voorzorgsmaatregelen zonder ernstige bezwaren mogelijk waren geweest, had 
Vrieling volgens het Hof (en de Hoge Raad) inderdaad de voorgestelde untaken 
precaution moeten treffen.  

                                                      
130. Van Schilfgaarde 1990, p. 151. 
131. Van Dam 1989, p. 113. 
132. Hoge Raad 8 december 1989, NJ 1990, 778 (concl. A.-G. Hartkamp; m.nt. Brunner). 
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In Ziekenhuis De Heel/Korver,133 valt patiënt Korver tijdens het bijkomen van nar-
cose uit zijn ziekenhuisbed en lijdt schade. Deskundigen stellen dat de kans op on-
rust en verhoogde beweeglijkheid van de patiënt in de postoperatieve fase niet te 
verwaarlozen is en dat een goedkope maatregel (het plaatsen van onrustbanden of -
hekken) de val had kunnen voorkomen. Het Hof vindt het niet treffen van die 
maatregel onzorgvuldig. Uit het arrest blijkt dat niet de eiser, maar het deskundi-
genbericht het plaatsen van de onrustbanden of -hekken als mogelijke voorzorgs-
maatregel noemt. Dit is een afwijking van de normale gang van zaken waar de eiser 
de untaken precaution voorstelt. Toch past deze uitspraak in de benadering van 
Grady, omdat de rechter kosten en baten van het werkelijke zorgniveau vergelijkt 
met dat van een concreet ander zorgniveau. De rechter stelt geen abstracte zorgvul-
digheidsnorm op, er wordt alleen beoordeeld of de voorgestelde maatregelen had-
den moeten worden getroffen. 
In het arrest Gedisloqueerde turnster134 valt de 14-jarige Astrid Veenhoven tijdens 
een turnoefening (de disloque) uit de ringen en raakt ernstig gewond. De turnleid-
ster was niet erg ervaren. Er werd in drie groepen geoefend en de groep van Astrid 
werd geleid door een ervaren turner die zelf echter nooit de disloque had uitge-
voerd. Astrid was een ervaren turnster die de disloque beheerste. In deze zaak gaat 
het niet om de vraag of de val voorkomen had kunnen worden, maar of er vol-
doende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de gevolgen van de val te voorko-
men dan wel aanzienlijk te beperken. Het Hof refereert aan een verslag van de on-
derzoekscommissie van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Ver-
bond waaruit blijkt dat er bij de disloque vaak ongevallen gebeuren, zodat aan de te 
nemen voorzorgsmaatregelen zeer strenge eisen dienen te worden gesteld, zodat die 
gevolgen - wanneer zich een niet altijd te vermijden val voordoet - worden voorko-
men, althans aanzienlijk worden beperkt. Volgens het Hof was de turnleidster on-
voldoende ervaren, had de groepsleider van Astrid de disloque nooit zelf uitgevoerd 
en hadden er, gezien de grote snelheid en kracht bij een eventuele val, twee vangers 
moeten zijn. Voorts lagen er te weinig matten of ze lagen op de verkeerde plaats. 
A.-G. Hartkamp geeft aan dat deze maatregelen niet duur zijn en dat de mogelijk 
zeer ernstige gevolgen van een val ze dan ook rechtvaardigen. Brunner benadrukt in 
zijn noot echter dat deskundigen de getroffen voorzorgsmaatregelen normaal en 
voldoende vonden. Los van hoe de feitelijke afweging tussen kosten en baten van 
voorzorg uitvalt, past het arrest goed in de economische benadering voor wat betreft 
de afweging die wordt gemaakt. Wat echter opvalt, is dat het niet de eiser is die (al 
dan niet via een deskundigenbericht) een untaken precaution voorstelt, maar dat 
het Hof een eigen oordeel geeft over welke maatregelen hadden moeten worden 
getroffen. Deze uitspraak is derhalve meer in overeenstemming met de marginale 
Hand-formule dan met de benadering van Grady. 

                                                      
133. Hoge Raad 13 januari 1995, NJ 1997, 175 (concl. A.-G. Hartkamp; m.nt. Brunner). 
134. Hoge Raad 6 oktober 1995, NJ 1998, 190 (concl. A.-G. Hartkamp; m.nt. Brunner). 
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Het laatste Nederlandse arrest dat ik hier bespreek, Jansen/Jansen,135 lijkt in eerste 
instantie goed te passen in de benadering van Frank Stephen. Wendy helpt haar zus 
Monique bij het inrichten van een nieuwe woning. Bij het naar boven tillen van 
een kast gaat iets mis en Wendy raakt ernstig gewond. Zij wil Monique hiervoor 
aansprakelijk stellen, maar de Hoge Raad overweegt dat 
 

‘niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van een gevaar 
dat aan een bepaald gedrag inherent is, dat gedrag reeds onrechtmatig doet zijn. Zodanig 
gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig, indien de mate van waarschijnlijkheid 
van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) als gevolg van dat gedrag zo 
groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had 
moeten onthouden.’  

 
De ongevalskans functioneert hier zelfstandig en wordt niet met de andere Kelder-
luikcriteria in verband gebracht. Mijns inziens terecht geeft annotator Hijma echter 
aan dat de overige Kelderluikcriteria wel degelijk van belang zijn. Er moet immers 
worden vastgesteld of de ongevalskans zo groot was dat de dader zich naar maatsta-
ven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden, en die vaststelling 
geschiedt door de ongevalskans te relateren aan de mogelijke schade en de mate van 
bezwaarlijkheid van de te nemen voorzorgsmaatregelen.136 Uit overweging 4.3 van 
de Hoge Raad blijkt naar mijn mening dat ook in dit arrest Grady’s benadering een 
goede beschrijving geeft. De Hoge Raad zegt daar namelijk dat uit de gedingstuk-
ken niet blijkt dat Wendy zich heeft beroepen op omstandigheden (een untaken 
precaution, dus) die tot een andere conclusie leiden dan dat er sprake is geweest van 
een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 
In de volgende paragraaf ga ik nader in op deze term ‘ongelukkige samenloop van 
omstandigheden’. De conclusie uit de bovenstaande analyse is dat Nederlandse 
rechtspraak betreffende de zorgvuldigheidsnorm goed in overeenstemming is met 
Grady’s benadering van de untaken precaution. 
 
 
3.4.2.5 Ongelukkige samenloop van omstandigheden 
 
De rechter wijst aansprakelijkheid soms af omdat er sprake is van een ‘ongelukkige 
samenloop van omstandigheden’ (af te korten tot osvo). Van Dam voert een aantal 
bezwaren tegen deze term aan, allereerst dat hij nietszeggend is, omdat veel onge-
lukken naar hun aard het resultaat zijn van een osvo. Osvo is derhalve geen criteri-
um, maar hooguit een conclusie nadat is vastgesteld dat er niet onrechtmatig is ge-

                                                      
135. Hoge Raad 12 mei 2000, NJ 2001, 300 (concl. A.-G. Hartkamp; m.nt. Hijma). 
136. De formulering van de Hoge Raad knoopt aan bij die in het Zwiepende tak-arrest (Hoge Raad 9 de-

cember 1994, NJ 1996, 403 (concl. A.-G. De Vries Lentsch-Kostense; m.nt. Brunner). Ook daar 
noemt de Hoge Raad alleen de ongevalskans als factor, maar legt de A.-G. de link met de overige 
Kelderluikcriteria. 
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handeld. Ten tweede staat osvo terminologisch gelijk aan ‘toeval’, maar is het niet 
geschikt om te dienen als overmachtsbegrip, omdat het vaak gaat om menselijke 
onhandigheid of ogenblikken van onbedachtzaamheid. Tenslotte lijkt osvo de 
plaats in te nemen van het door de Hoge Raad verworpen begrip risicoaanvaarding. 
‘De kernvraag wordt uit het oog verloren, namelijk: nam iemand meer risico’s dan 
redelijkerwijs verantwoord was?’137 
In zijn noot onder Jansen/Jansen stelt Hijma dat de term osvo te weinig onderschei-
dend vermogen bezit om de aansprakelijkheid mee af te grenzen. Wel kan de term 
worden gebruikt om situaties waarin er niet onrechtmatig maar wel schadetoebren-
gend is gehandeld mee aan te duiden, net zoals de termen ‘pech’ of ‘ongelukjes’. De 
uiteindelijke afbakening tussen zorgvuldig en onzorgvuldig gedrag zal aan de hand 
van de Kelderluikcriteria moeten worden gemaakt. 
Ook Hartlief en Tjittes zien osvo als een etiket dat op gevallen kan worden geplakt 
waar de aangesprokene niet meer risico heeft genomen dan onder de omstandighe-
den verantwoord was, een en ander te beoordelen op basis van de Kelderluikcrite-
ria.138 
Osvo is dus niet geschikt als een criterium dat bepaalt of aansprakelijkheid geïndi-
ceerd is. Die beoordeling moet geschieden op basis van de afweging tussen zorgkos-
ten en verwachte schade in het kader van de Kelderluikcriteria.139 In veel recht-
spraak waarin de vraag aan de orde komt of het een osvo betreft, wordt aansprake-
lijkheid inderdaad afgewezen of aangenomen op basis van zo’n afweging. Zo over-
woog de Hoge Raad in het Zwiepende tak-arrest dat niet reeds de enkele mogelijk-
heid van een ongeval, als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent ge-
vaar, dat gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat zodanig gevaarscheppend gedrag 
slechts onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het 
oplopen van letsel door een ander) als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de da-
der zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthou-
den. Deze redenering wordt ook toegepast in het reeds behandelde arrest Jan-
sen/Jansen. In Wörsdörfer/Bastian140 vond de rechtbank dat de kans dat iemand die 
in een café waar een uitbundige sfeer heerst plotseling een ander optilt daarbij ten 
val komt, waardoor de ander schade lijdt, niet zo groot dat hij zich van het gedrag 
had moeten onthouden. Het Hof vond die kans wel groot genoeg. In Van Does-
burg/Tan,141 waar apothekersassistente Van Doesburg tegen een openstaande en 
vastgezette lade van een medicijnkast loopt en daarbij ernstige schade lijdt, wordt in 
het cassatiemiddel aangevoerd dat het een osvo betreft omdat het ongevalsrisico te 
klein is om van onzorgvuldig gedrag te spreken. De Hoge Raad verwerpt deze visie, 
onder meer omdat in het verleden ook wel eens iemand tegen een openstaande lade 

                                                      
137. Van Dam 2001b, p. 139. Zie ook Van Dam 2000, nr. 808. 
138. Hartlief & Tjittes 2000, p. 1525. Zie ook Hartlief 2004a, p. 868. 
139. Zie bijvoorbeeld Du Perron 2000, p. 117; Buijssen & Dierikx 2003, p. 46; Verheij 2003, p. 187 en 

de daar in voetnoot 3 genoemde literatuur en Ten Hoopen 2004, p. 79 e.v. 
140. Hof ’s-Gravenhage 18 april 2000, NJ 2001, 127. 
141. Hoge Raad 9 november 2001, NJ 2002, 79 (concl. A.-G. Strikwerda; m.nt. Stein). 
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is aangelopen en de ongevalskans dus niet zo klein is. A.-G. Strikwerda betrekt 
meerdere Kelderluikcriteria bij zijn oordeel dat er geen sprake is van een osvo: de 
kans op schade is groot genoeg (de kast staat naast de drukste looproute en in het 
verleden heeft iemand zijn hoofd wel eens gestoten aan een openstaande lade), de 
gevolgen kunnen ernstig zijn (de lade bevindt zich op ooghoogte en heeft uitste-
kende scherpe hoeken) en de bezwaarlijkheid van de te nemen voorzorgsmaatrege-
len is laag (degene die de lade openzette had erbij kunnen blijven staan (of de lade 
sluiten, LTV)).142 
Naar mijn mening wil de Hoge Raad met de term osvo dus tot uitdrukking bren-
gen, dat de gedaagde niet onrechtmatig heeft gehandeld. Hieronder zal ik aangeven 
dat deze term mijns inziens ongelukkig is gekozen, maar eerst besteed ik aandacht 
aan de visie van Van Dunné, die Roelvinks argumentatie aanhaalt dat de Hoge 
Raad in dit soort ongevalssituaties op basis van toerekening krachtens de verkeers-
opvatting (art. 6:162 lid 3 BW) toch tot aansprakelijkheid had moeten komen.143 
Ook Verheij stelt de vraag of het in het arrest Jansen/Jansen niet meer gaat om toe-
rekenbaarheid dan om onrechtmatigheid en ook hij wil toerekenen op basis van de 
verkeersopvatting.144 Om aan de vraag van de toerekening toe te komen, moet eerst 
vaststaan dat de gedaagde een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Bij een osvo is 
het nu echter juist zo, dat de gedaagde volgens de rechter geen onrechtmatige daad 
heeft gepleegd, zodat ook toerekening op grond van verkeersopvatting niet tot aan-
sprakelijkheid kan leiden. Natuurlijk is het mogelijk om met de rechter van mening 
te verschillen over de al dan niet zorgvuldigheid van de laedens, omdat het hier, 
zoals ik bij de behandelde jurisprudentie heb aangegeven, steeds gaat om een afwe-
ging van de Kelderluikfactoren en de ene persoon die afweging anders kan maken 
dan de andere persoon.145 Indien iemand op basis van een afweging van de Kelder-
luikfactoren meent dat er wel degelijk onzorgvuldig is gehandeld (zoals het Hof in 
de zaak Jansen/Jansen, dat overweegt dat Monique meer risico heeft genomen dan 
redelijkerwijs verantwoord was, hetgeen A.-G. Hartkamp in zijn conclusie over-
neemt), dan wordt de toerekening op basis van de verkeersopvatting vanzelfspre-
kend wel belangrijk, omdat daardoor ook aansprakelijkheid mogelijk is zonder dat 
de gedaagde schuld heeft. Van Dunné bestrijdt derhalve terecht de opvatting van 
verzekeraars dat er bij zulke ongelukken geen aansprakelijkheid zou kunnen zijn 
omdat er geen schuld is. 
De rechter zou bij afwijzing van aansprakelijkheid met het oordeel dat de gedaagde 
niet onzorgvuldig heeft gehandeld, kunnen volstaan, zonder er aan toe te voegen 
                                                      
142. Zie voor verdere rechtspraak onder andere Hoge Raad 20 juni 1986, NJ 1986, 780 (concl. A.-G. 

Biegman-Hartogh; Speelse duw); Hoge Raad 23 juni 1989, VR 1991, 154 (concl. A.-G. Asser; m.nt. 
Bouman; Surfplank); Hoge Raad 19 oktober 1990, NJ 1992, 621 (concl. A.-G. Biegman-Hartogh; 
m.nt. Brunner onder NJ 1992, 622; Tennisbal); Hof ’s-Hertogenbosch, 30 mei 1994, NJ 1995, 103 
(Verwey/Van Dal) en Hof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2003, NJ 2003, 613 (Schaatsles). 

143. Roelvink 1994, p. 329 e.v. ; Van Dunné 2001b, p. 796; Van Dunné 2004b, p. 218 e.v. 
144. Verheij 2003, p. 194. 
145. Zie Verheij 2003, p. 192; Van Dunné 2004b, p. 216 e.v.; Ten Hoopen 2004 p. 82; Dommering 

2004, p. 77, 78. 
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dat het een osvo betreft. Die term voegt namelijk aan de afweging niets toe en 
vormt dus inderdaad geen beslissingscriterium, maar slechts een etiket.146 Mijns 
inziens is dit etiket echter verkeerd gekozen en brengt de term osvo niet tot uit-
drukking dat aansprakelijkheid wordt afgewezen omdat de laedens niet meer risico 
heeft genomen dan onder de omstandigheden verantwoord was. 
Volgens het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal betekent samen-
loop ‘de omstandigheid dat versch. krachten of feiten (toevallig) hun werking vere-
nigen of op dezelfde zaak werken’. Zo bezien betekent osvo dat er geen sprake is 
van een rechtens relevant causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de scha-
de. De schade ontstaat doordat een aantal omstandigheden tegelijkertijd optreden, 
zonder dat de ene omstandigheid de ander veroorzaakt. In de rechtseconomie staan 
zulke situaties bekend onder de naam coincidental accidents,147 waarbij de gedragin-
gen van de gedaagde de kans op ongevallen en/of de omvang van de schade niet 
hebben beïnvloed. 
Een voorbeeld van zo’n toevallig ongeval is de Amerikaanse zaak Berry v. Sugar 
Notch Borough.148 Een te hard rijdende tram wordt geraakt door een omvallende 
boom en in de rechtszaak wordt betoogd dat de snelheidsovertreding de schade 
heeft veroorzaakt, omdat de tram bij de toegestane snelheid niet ter hoogte van de 
boom zou hebben gereden toen deze omviel. De juistheid van die stelling valt niet 
te ontkennen, maar er kan evengoed worden betoogd dat de tram bij een nog hoge-
re snelheid ook niet op de plaats des onheils zou zijn geweest. De kans op zulke 
schade en/of de omvang daarvan zijn onafhankelijk van het gedrag, dus moet aan-
sprakelijkheid vanuit rechtseconomische optiek worden afgewezen. Te hard rijden 
veroorzaakt wel een grotere kans op verkeersongevallen door aanrijdingen met an-
dere weggebruikers en kan daar dus wel een rechtens relevante oorzaak van zijn, 
maar de kans dat een boom omvalt precies op het moment dat iemand er langs 
rijdt, stijgt niet bij een hogere snelheid. Aansprakelijkheid leidt derhalve niet tot 
gedragsverandering en is zinloos. Er is wel sprake van een condicio sine qua non ver-
band, maar dit is onvoldoende voor aansprakelijkheid. De omstandigheid dat de 
boom omviel op het moment dat de te hard rijdende tram ter hoogte van die boom 
was, vormt dus een osvo.  
In de rechtseconomische literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen retrospec-
tieve causaliteit en prospectieve causaliteit. Bij de eerste vorm gaat het - terugkijkend - 
om de vraag of, als alles verder hetzelfde blijft, de schade ook zou zijn ingetreden als 
er een andere handeling was verricht. Het gaat hier dus om de condicio sine qua non. 
Bij de tweede vorm gaat het - vooruitkijkend - om de vraag of de handeling de ver-

                                                      
146. In het Midgetgolf-arrest (Hoge Raad 20 februari 2004, NJ 2004, 238 (concl. P.-G. Hartkamp) geeft 

de Hoge Raad in overweging 3.6 ook aan dat osvo geen maatstaf is om mee te bepalen of er on-
rechtmatig is gehandeld, maar dat het een situatie betreft waarin de schade niet is ontstaan door on-
rechtmatig handelen, maar een gevolg is van een ‘uiterst ongelukkige samenloop van omstandighe-
den’. 

147. Zie Shavell 2004, p. 254. 
148. 191 Pa. 345, 43 Al. 240 (1899). 
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wachte schade heeft beïnvloed. Bij toevallige ongevallen is er wel sprake van retro-
spectieve, maar niet van prospectieve causaliteit.149 
De hierboven behandelde rechtspraak waar van een osvo wordt gesproken, betreft 
geen situaties waarin het causaal verband ontbreekt maar waarin niet onrechtmatig 
is gehandeld, zodat het osvo-etiket de lading niet dekt. In sommige osvo-arresten 
wordt wel via de causaliteit geredeneerd, alhoewel het ook daar niet om toevallige 
ongevallen gaat. In het Tennisbal-arrest leidt een verkeerd geslagen bal tot letsel bij 
de tegenspeler, maar omdat het een sport- en spelsituatie betreft, wordt de zorgvul-
digheidsnorm soepel ingevuld en is er geen sprake van onzorgvuldig gedrag. Vol-
gens Hof en Hoge Raad wordt het gedrag niet onrechtmatig doordat zij door een 
osvo tot ernstige schade leidt. Hier wordt de term osvo dus gebruikt om het causale 
verband mee weer te geven. Anders dan bij toevallige ongevallen is er hier echter 
wel degelijk sprake van prospectieve causaliteit, omdat het op deze manier ballen 
slaan de kans op schade verhoogt.150 De kans op schade is volgens de rechter echter 
niet groot genoeg om het gedrag onzorgvuldig te doen zijn. Omdat er geen sprake 
is van onrechtmatigheid, is de vraag naar het bestaan van een causaal verband niet 
relevant. De opmerking van Van Dam dat veel ongelukken naar hun aard het resul-
taat zijn van een osvo ziet mijns inziens op dit gebruik van de term. Het exacte cau-
sale verband is bij veel ongelukken inderdaad afhankelijk van allerlei omstandighe-
den, maar dit brengt niet mee dat er derhalve geen aansprakelijkheid zou moeten 
zijn.151 
In Nuts Ziektekosten/De zeezeilers152 vindt een zeilongeluk plaats, volgens de eiser 
doordat de zeilinstructeur bij windkracht 6 voor een verkeerde zeilroute heeft geko-
zen en doordat hij de giek niet heeft vastgezet, hetgeen een onrechtmatige daad op-
levert. Het Hof volgt deze visie en overweegt dat er geen sprake is van een osvo, 
onder meer doordat gedaagde niets heeft gesteld waaruit zou voortvloeien dat de 
schade ook zonder de onzorgvuldige gedragingen zou zijn ingetreden. Deze opmer-
king suggereert dat het Hof vindt dat er sprake is van een osvo als de schade ook 
zou zijn ontstaan als gedaagde het juiste gedrag had vertoond, hetgeen een toepas-
sing van de leer Demogue-Besier is.153 Dit is mijns inziens een juiste toepassing van 
het osvo-begrip, want als de schade bij juist gedrag evenzeer zou zijn ingetreden, 
heeft de onrechtmatige gedraging de kans op en/of de omvang van de schade niet 
beïnvloed. 
In Leers/Staat154 past Mok het osvo-begrip correct toe, als hij uiteenzet dat zich een 
voor de eiser ongelukkige samenloop van omstandigheden heeft voorgedaan, door-
dat (a) er plannen waren voor de uitbreiding van luchthaven Zuid-Limburg, waar-

                                                      
149. Zie Ben-Shahar 2000, p. 646 e.v. In Hoofdstuk 5 ga ik nader in op het causaliteitsvereiste. 
150. Dommering 2004, p. 76 vindt evenmin dat het hier een osvo-uitspraak betreft. 
151. In zijn conclusie bij Broere/Kegel (Hoge Raad 28 maart 2003, NJ 2003, 719 (concl. P.-G. Hartkamp; 

m.nt. Brunner)), hanteert P.-G. Hartkamp een vergelijkbare redenering. 
152. Hof Leeuwarden 7 augustus 2002, NJ 2003, 207. 
153. Zie hiervoor paragraaf 5.5.4. 
154. Hoge Raad 27 april 2001, NJ 2002, 335 (concl. Plv. P.-G. Mok; m.nt. Scheltema). 
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door de toekomst van de varkenshouderij van eiser onzeker werd, omdat deze ter 
onteigening werd aangewezen, terwijl het aanwijzingsbesluit niet berustte op een 
geldige Planologische Kernbeslissing, (b) eiser kapitaal nodig had om te kunnen 
voldoen aan de Europese en nationale maatregelen in verband met de varkenshou-
derij maar de bank hem vanwege de onzekere toekomst geen lening wilde verstrek-
ken en (c) de uitbreiding van de luchthaven niet doorging vanwege redenen die 
buiten de omstandigheden liggen die tot de onderhavige procedure aanleiding heb-
ben gegeven. Zonder aanwijzing tot onteigening zou er geen onzekerheid en dus 
geen probleem zijn geweest, zonder Europese en nationale maatregelen zou er geen 
verdere financiering nodig zijn geweest en als de uitbreidingsplannen wel zouden 
zijn doorgegaan zou eiser onteigend en derhalve financieel gecompenseerd zijn. 
 
 
3.4.2.6 De zorgvuldigheidsnorm in de literatuur 
 
In paragraaf 3.4.2.4 bleek dat de zorgvuldigheidsnorm in de rechtspraak wordt in-
gevuld op een wijze die goed past in het rechtseconomische analysekader. Geldt 
datzelfde voor de literatuur? Volgens Van Dam biedt de literatuur weinig informa-
tie over welke elementen bepalend zijn voor het vereiste zorgvuldige gedrag.155 Hij 
gaat in zijn proefschrift uitgebreid in op de elementen uit het Kelderluik-arrest en 
andere arresten. Hij behandelt achtereenvolgens: 
1. Aard en omvang van de gevreesde schade: lichamelijk letsel is volgens Van Dam 

naar zijn aard de zwaarste vorm van schade, zodat dreiging hiervan in het alge-
meen een zware zorgvuldigheidsnorm rechtvaardigt.156 Vanuit rechtseconomisch 
perspectief is het goed dat er rekening wordt gehouden met de omvang van de 
schade, zoals hierboven is uiteengezet. De aard van de schade vervult naar mijn 
mening echter geen zelfstandige functie, maar kan wel een indicatie vormen voor 
de omvang van de schade. Letselschade kan al snel een grote omvang hebben, 
zodat de marginale baten van zorg relatief hoog zijn, hetgeen op zijn beurt een 
relatief hoge zorgvuldigheidsnorm rechtvaardigt. Het is echter niet zinvol om de 
aard van de schade als apart element op te nemen, omdat uiteindelijk de omvang 
het bepalende element is.157 

2. Waarschijnlijkheid van de schade: Van Dam bespreekt het Bloedprik-arrest, waar 
de ongevalskans zo klein was dat er geen sprake was van onzorgvuldigheid, ook 
al betrof het letselschade. De zorgvuldigheidsnorm houdt volgens dit arrest niet 
in dat alle maatregelen zouden moeten worden getroffen om schade te voorko-
men.158 In de rechtseconomische benadering vormen de kans op schade en de 

                                                      
155. Naast het hier behandelde proefschrift van Van Dam gaan bijvoorbeeld Bier 1991 en Bolt & Spier 

1996 op de opbouw van de zorgvuldigheidsnorm in. 
156. Van Dam 1989, p. 111. 
157. Zo ook Van Schilfgaarde 1990, p. 150. 
158. Van Dam legt hier een verband met de aard van de gedraging, het derde element uit zijn analyse van 

de zorgvuldigheidsnorm. Wellicht dat de omstandigheid dat het hier een medische behandeling be-
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omvang van de schade tezamen de verwachte schade, zodat het inderdaad een 
belangrijk element van de zorgvuldigheidsnorm is. 

3. De aard van de gedraging: afhankelijk van het type gedraging kan er een andere 
mate van waarschijnlijkheid zijn vereist voor aansprakelijkheid, of kunnen er 
meer of minder voorzorgsmaatregelen worden verlangd. Van Dam geeft als 
voorbeeld dat er in het wegverkeer een grotere mate van voorzichtigheid wordt 
vereist dan bij het ongemotoriseerd verkeer.159 Mijns inziens komt dit door de 
grotere ongevalskans en de grotere omvang van de eventuele schade bij het ge-
motoriseerde verkeer, zodat de aard van de gedraging geen zelfstandige factor 
vormt. 
Het nut van de activiteit is van belang, zo lijkt volgens Van Dam de aard van de 
activiteit bij medische aansprakelijkheid ervoor te zorgen dat de waarde van de 
andere elementen in het algemeen wordt gematigd, om zo te voorkomen dat 
maatschappelijk nuttige activiteiten feitelijk onmogelijk worden. Met zo’n rede-
nering moet vanuit rechtseconomisch oogpunt voorzichtig worden omgegaan. 
Het is wenselijk om schade toe te rekenen aan de activiteit die haar veroorzaakt. 
Er kan pas worden gesproken van een nuttige activiteit, wanneer deze activiteit 
ook wordt uitgeoefend indien alle veroorzaakte schade eraan wordt toegerekend. 
Pas als de externe effecten volledig zijn geïnternaliseerd, kan worden beoordeeld 
of een activiteit alle kosten wel waard is. Het is dus moeilijk om van een ‘nutti-
ge’ activiteit te spreken indien niet tevens naar de veroorzaakte kosten wordt ge-
keken. Als een activiteit alleen kan worden ondernomen omdat de schade die zij 
veroorzaakt door anderen wordt gedragen, is het economisch gezien geen nuttige 
activiteit. Het stopzetten van die activiteit zou dan namelijk meer schade voor-
komen dan dat het aan gederfd nut kost.160 

                                                      
trof tot een lagere zorgvuldigheidsnorm leidde, aldus Van Dam. Mijns inziens is het tegenovergestel-
de standpunt eveneens te verdedigen, namelijk dat bij handelingen in de medische sfeer de zorgvul-
digheidsnorm relatief streng wordt ingevuld, omdat het steeds handelingen betreft die worden ver-
richt door professionals van wie een bepaalde mate van deskundigheid en inzicht in de mogelijke ge-
varen mag worden verwacht. Hierom lijkt de kleine ongevalskans mij een betere verklaring voor de 
niet-onzorgvuldigheid van het ziekenhuis dan de aard van de gedraging. 

159. Van Dam 1989, p. 121. 
160. In het Kalimijnen-arrest (Hoge Raad 23 september 1988, NJ 1989, 743 (concl. A.-G. Franx; m.nt. 

Nieuwenhuis en Schultsz)) is een interessante overweging van het Hof te vinden die goed bij deze re-
deneerwijze past: ‘De MDPA (de gedaagde, LTV) heeft (…) gesteld (…) dat de schade die de kwe-
kers lijden, en daarmee hun belang, als betrekkelijk gering moet worden beschouwd, terwijl daarte-
genover staat dat MDPA door stopzetting van de zoutlozing gedwongen zou zijn de exploitatie van 
de mijnen geheel te staken en aldus in een zwaarwegend belang zou worden getroffen. Bij dit betoog 
verliest MDPA evenwel uit het oog dat, zoals hiervoor reeds is overwogen, in dit geding niet een be-
vel tot stopzetting van de zoutlozingen, maar vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade wordt 
gevorderd. MDPA is evenwel tot generlei schadevergoeding bereid. Indien het evenwel zo zou zijn - 
hetgeen niet vaststaat dat MDPA door het betalen van schadevergoeding gedwongen zou zijn de ex-
ploitatie van de mijnen te staken, zou dit impliceren dat de mijnen slechts exploitabel zijn ten laste 
van degenen die daardoor schade lijden, hetgeen als zijnde een onaanvaardbare consequentie, bij de 
belangenafweging niet ten voordele van MDPA kan strekken’. 
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4. De bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen: de rol van dit element is hierboven 
reeds uitgebreid aan bod gekomen. In de rechtseconomische benadering worden 
de kosten van voorzorgsmaatregelen afgewogen tegen de verwachte schade die 
ermee kan worden voorkomen. 

5. Eigen schuld van de gelaedeerde: Van Dam behandelt dit element als onderdeel 
van de bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen. Het lijkt mij zuiverder om het 
als een apart element te zien dat invloed kan hebben op de mate van zorgvuldig-
heid die van iemand wordt vereist, hetgeen ook bijvoorbeeld in het arrest Bar-
gerbeek/Juurlink161 gebeurt.  
In paragrafen 4.5.4 en 5.6 ga ik uitgebreid in op het belang van de mogelijkheid 
van een eigenschuldverweer, om op die manier ook aan het potentiële slachtoffer 
optimale gedragsprikkels te verstrekken. In de volgende paragraaf bespreek ik de 
invloed die eigen schuld van de benadeelde heeft op de mate van zorg die van de 
laedens wordt verlangd. 
 
 

3.4.2.7 Het rekening moeten houden met de fouten van anderen 
 
In een groot aantal situaties moeten actoren er rekening mee houden dat de weder-
partij wellicht niet de gewenste mate van zorgvuldigheid in acht neemt. In het ver-
keer moet rekening worden gehouden met voorzienbare fouten van de medewegge-
bruiker,162 bij productenaansprakelijkheid moet er rekening mee worden gehouden 
dat de consument niet steeds alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt163 en bij 
werkgeversaansprakelijkheid moet de werkgever rekening houden met het erva-
ringsfeit dat de dagelijkse omgang met machines de gebruiker daarvan licht ertoe 
zal brengen niet steeds alle voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming 
van ongevallen geraden is.164 Deze fouten zijn rechtseconomisch te zien als een te-
kortschieten in de zorgvuldigheid die van de gelaedeerde zelf kan worden verlangd. 
Deze vereiste mate van zorg hangt ook bij het slachtoffer af van de Kelderluikcrite-
ria.  
De regel dat rekening moet worden gehouden met voorzienbare fouten van anderen 
ziet op situaties waarin voorzorgsmaatregelen van de betrokken partijen substituten 
zijn. Het lagere zorgniveau van de ene partij brengt met zich mee dat van de andere 
partij een hoger zorgniveau wordt verlangd. De regel wordt met name toegepast in 
situaties waarin er een zogenaamd zwakkere partij bij de ongevalssituatie betrokken 
is en legt de plicht op de sterkere partij om rekening te houden met voorzienbare 
fouten van die zwakkere partij, alhoewel bijvoorbeeld in het verkeer ook gelijkwaar-
                                                      
161. Hoge Raad 9 oktober 1981, NJ 1982, 332 (concl. A.-G. Ten Kate; m.nt. Brunner). 
162. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 26 maart 1971, NJ 1971, 262 (concl. A.-G. Van Oosten; m.nt. G.J. 

Scholten; Jan de Waard). 
163. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 2 februari 1973, NJ 1973, 315 (concl. A.-G. Berger; m.nt. Hijmans van 

den Bergh; Jumbo I). 
164. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 14 april 1978, NJ 1979, 245 (concl. P.-G. Van Oosten; Messaou-

di/Hoechst). 
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dige partijen - zoals gemotoriseerde verkeersdeelnemers onderling - rekening moe-
ten houden met voorzienbare fouten van elkaar. 
 
In sommige situaties is het nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen door de po-
tentiële gelaedeerde zo bezwaarlijk, dat dit niet van hem wordt verlangd. Zo is het 
voor een werknemer zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om bij dagelijks gebruik van 
een machine steeds op te letten op mogelijke gevaren. Onvermijdelijk zal de werk-
nemer handelingen routinematig gaan uitvoeren en onvoorzichtiger worden. De 
kosten van een hoge mate van zorg zijn derhalve zeer hoog. Dit leidt tot een relatief 
laag zorgniveau dat van de werknemer wordt gevergd, hetgeen met zich meebrengt 
dat er niet snel sprake zal zijn van eigen schuld. Dit heeft op zijn beurt invloed op 
de mate van zorgvuldigheid die van de werkgever wordt verwacht: omdat het voor 
de werknemer moeilijk is om de ongevalskans te verlagen, wordt er meer van de 
werkgever verwacht. Ook wanneer de gelaedeerde een klein kind is, worden er hoge 
eisen aan de zorg van de laedens gesteld. De zorgkosten voor het kind zijn immers 
zeer hoog en diens invloed op de ongevalskans waarschijnlijk vrij klein. Naar mijn 
mening is het inderdaad wenselijk dat de laedens rekening houdt met fouten van de 
gelaedeerde die te duur zijn om te vermijden. In economische termen is er voor wat 
betreft het vermijden van deze ongevallen sprake van een unilateraal ongeval, waar-
bij alleen de laedens zorgprikkels behoeft te krijgen. Situaties waarin zowel de lae-
dens als de gelaedeerde invloed heeft op het ontstaan van het ongeval, heten bilate-
raal. 165 Er kan vanuit economische optiek in unilaterale situaties dus eigenlijk niet 
eens van een fout van de gelaedeerde worden gesproken, omdat deze zich niet an-
ders heeft gedragen dan hij had moeten doen. 
Het gevaar van de regel is echter dat de gelaedeerde zal volstaan met een te laag 
zorgniveau, omdat hij weet dat de laedens aansprakelijk is als hij geen rekening 
houdt met die fout, zelfs als het een bilaterale situatie betreft waarin de gelaedeerde 
die fouten bij optimale zorg zou hebben vermeden.166 De regel is vooral problema-
tisch als beide partijen simultaan hun zorgniveau moeten bepalen, omdat de laedens 
dan niet eerst kan afwachten of de potentiële gelaedeerde inderdaad zo’n fout 
maakt. Deze laatste zal dan steeds kiezen voor lage zorg, omdat dit ofwel leidt tot 
aansprakelijkheid van de laedens als deze geen rekening hield met de fout, ofwel 
omdat lage zorg van de gelaedeerde zijn eigen kosten minimaliseert. Immers, als de 
laedens hoge zorg neemt, is het vanwege de substitueerbaarheid van voorzorgsmaat-
regelen voor de gelaedeerde het goedkoopste om lage zorg te kiezen. Gegeven de 
lage zorg van de gelaedeerde zal de laedens steeds kiezen voor hoge zorg, om aan-
sprakelijkheid te ontlopen. 

                                                      
165. Zie over het onderscheid tussen unilaterale en bilaterale ongevalssituaties paragraaf 4.5.1. 
166. De regel leidt er bijvoorbeeld toe dat het gedrag van de laedens als onzorgvuldig wordt aangemerkt 

doordat hij te weinig rekening heeft gehouden met fouten van de gelaedeerde, of het zorgt er voor 
dat de laedens niet zal slagen in een eigenschuldverweer of dat een beroep op overmacht niet wordt 
gehonoreerd. In alle gevallen is de laedens aansprakelijk, ondanks de fouten van de gelaedeerde. 
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Als beide partijen na elkaar hun zorgniveau bepalen, dan zou het kunnen zijn dat 
beide partijen toch voor optimale zorg kiezen, maar dit hangt af van de mate waarin 
zorg de verwachte schade beïnvloedt en van de mate van substitueerbaarheid. Het is 
in abstracto niet vast te stellen wat goedkoper is voor de gelaedeerde: lage zorg ne-
men waarna de laedens zal kiezen voor hoge zorg zodat de gelaedeerde zijn eigen 
lage zorgkosten en de verwachte schade draagt, optimale zorg nemen waarna de lae-
dens ook kiest voor optimale zorg zodat de gelaedeerde zijn eigen optimale zorgkos-
ten en de verwachte schade draagt, of hoge zorg nemen waarna de laedens zal kiezen 
voor lage zorg zodat de gelaedeerde alleen zijn eigen hoge zorgkosten draagt. Af-
hankelijk van de omstandigheden van het geval kan de regel dus leiden tot optimale 
of suboptimale resultaten. 
 
Het gevaar dat de regel tot suboptimale resultaten leidt, lijkt tot de conclusie te voe-
ren dat de regel alleen moet worden toegepast in unilaterale ongevalssituaties. Op 
die manier krijgt de zwakkere partij immers een prikkel om dit soort fouten waar 
mogelijk (dus in bilaterale situaties) te vermijden, omdat de vermijdingskosten lager 
zijn dan de resulterende schade. Er is echter een complicatie. Als de zwakkere partij 
toch zo’n fout maakt dan kan het - gegeven die fout - wenselijk zijn dat de sterkere 
partij er wel op reageert door zijn zorgniveau te verhogen. Gegeven de fout van de 
ene partij kan het optimale zorgniveau van de andere partij ineens hoger liggen. Zo 
kan bijvoorbeeld degene die uit een auto stapt aanrijdingen tegen het openzwaaien-
de portier eenvoudig vermijden door eerst even in de spiegel te kijken of er verkeer 
aankomt. Dat is goedkoper dan dat al het andere verkeer steeds rekening moet 
houden met plotseling openzwaaiende portieren door bijvoorbeeld een zeer ruime 
afstand tot geparkeerde voertuigen te houden of door langzaam te rijden. Als ie-
mand echter toch zonder uit te kijken zijn portier openzwaait en een naderende 
verkeersdeelnemer heeft de gelegenheid om te stoppen of uit te wijken, dan is het - 
gegeven de fout - goedkoper dat hij dat inderdaad doet. Als degene die de eerste 
fout maakt nooit schadevergoeding krijgt als er zo’n ongeval plaatsvindt, dan krijgt 
hij wel de prikkels om zulke fouten te vermijden, maar de tweede verkeersdeelne-
mer krijgt geen prikkels om adequaat te reageren als de eerste onverhoopt toch een 
fout maakt. Als de tweede actor steeds aansprakelijk is voor het tegen openzwaaien-
de portieren aanrijden, dan krijgt de eerste actor onvoldoende prikkels om de fou-
ten te vermijden. 
Hoe kunnen de juiste gedragsprikkels aan beide actoren gegeven worden? Landes en 
Posner betogen dat in situaties waarin de tweede actor tegen geringe kosten het on-
geval had kunnen voorkomen, gegeven dat de eerste actor een fout heeft gemaakt, 
aansprakelijkheid voor de tweede actor gewenst is. Het betreft hier gevallen waarin 
de tweede actor de zogenaamde last clear chance had om het ongeval te vermijden. 
Aansprakelijkheid geeft hem een prikkel dat inderdaad te doen. 167 Dit kan de eerste 
actor weliswaar een prikkel geven om de eerste fout onvoldoende te vermijden, 

                                                      
167. Landes & Posner 1987, p. 94. 
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maar volgens de auteurs speelt hier het probleem dat we niet zeker weten hoe hoog 
de vermijdingskosten van de eerste actor waren. In zijn algemeenheid kan de ge-
middelde eerste actor wel het beste in staat zijn de schade te vermijden, maar in een 
individueel geval zouden de zorgkosten van de betreffende eerste actor wel eens veel 
hoger dan gemiddeld kunnen zijn, zodat de fout voor hem niet of zeer moeilijk te 
vermijden was. Doordat de tweede actor rekening moet houden met de mogelijk-
heid van fouten, krijgt hij de prikkel om in zulke gevallen de schade te vermijden. 
De regel corrigeert zodoende eventuele fouten die ontstaan doordat het aansprake-
lijkheidsrecht uitgaat van gemiddelde waarden om de vereiste zorg te bepalen. 
In ongevalssituaties waarin voorzorgsmaatregelen het ongeval niet per definitie 
voorkomen maar zoals in de bovenstaande analyse slechts de kans op een ongeval 
verlagen, heeft de regel volgens Landes en Posner ook bestaansrecht. De eerste actor 
weet dat de regel de tweede actor een prikkel geeft om zijn zorgniveau te verhogen 
als de eerste actor een fout heeft gemaakt, maar dat er nog steeds een kans op onge-
vallen bestaat waarvan de eerste actor zelf de schade zal moeten dragen. Volgens de 
auteurs leidt de regel er toe dat er in ‘a range of plausible cases’ efficiënte resultaten 
worden bereikt.168 Nog steeds geldt echter het bezwaar dat het van de exacte om-
standigheden afhangt óf beide partijen optimale zorg zullen nemen. 
De Amerikaanse rechtseconoom Wittman heeft een aansprakelijkheidsregel ont-
worpen die in theorie het probleem kan oplossen. Het simpelweg verdelen van de 
schade over beide partijen is geen afdoende oplossing. Als de fractie van de schade 
die de eerste actor moet dragen groot genoeg is om hem zorgvuldig te laten zijn, is 
het zeer de vraag of de tweede actor wel voldoende prikkels ontvangt om adequaat 
op fouten te reageren. En als de fractie die de tweede actor moet dragen groot ge-
noeg is om hem adequaat op fouten van de eerste actor te laten reageren, dan be-
staat het gevaar dat de eerste actor te weinig prikkels tot zorgvuldig gedrag krijgt.169 
Wittman ontwikkelt een zogenaamde marginale kosten aansprakelijkheidsregel: door 
de eerste actor altijd op te laten draaien voor de extra zorgkosten waar hij de tweede 
actor door zijn fout toe dwingt en door hem ook de schade te laten dragen als de 
tweede actor inderdaad adequaat heeft gereageerd maar er toch nog een ongeval 
plaatsvindt, krijgen beide actoren prikkels tot optimale zorg.170 Bij een fout van de 
eerste actor reageert de tweede actor met een hoger zorgniveau vanwege de dreiging 
van aansprakelijkheid als hij niet reageert. De eerste actor draait op voor de hogere 
zorgkosten van de tweede. Omdat de som van zorgkosten en verwachte schade bij 
optimale zorg van beide partijen per definitie lager is dan bij niet-optimale zorg en 
omdat de tweede actor uiteindelijk alleen de kosten van optimale zorg draagt, is het 
voor de eerste actor dus goedkoper om optimale zorg te nemen. Gegeven die opti-
male zorg zal de tweede actor ook optimale zorg hanteren. Mocht er ondanks de 
optimale zorgprikkels in de eerste fase toch een fout door de eerste actor gemaakt 
worden, dan verstrekt de aansprakelijkheidsregel aan de tweede actor een prikkel 
                                                      
168. Landes & Posner 1987, p. 95. 
169. Wittman 1981, p. 74. 
170. Wittman 1981, p. 69. 
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om daar goed op te reageren. De eerste actor draait immers voor de extra zorgkos-
ten op, maar door op de fout te reageren heeft de tweede actor de verwachte schade 
binnen de perken gehouden. 
Een probleem met deze oplossing is dat het buiten het terrein van het onrechtmati-
gedaadsrecht treedt, omdat het niet mogelijk is om de eerste actor op te laten draai-
en voor de hogere zorgkosten van de tweede actor indien er helemaal geen ongeval 
heeft plaatsgevonden. Dat kan in sommige gevallen wel als er gebruik wordt ge-
maakt van boetes. Als de eerste actor bijvoorbeeld een verkeersovertreding maakt 
waardoor een tweede actor extra maatregelen moet nemen om een ongeval te ver-
mijden, kan de eerste actor daarvoor beboet worden, ook als er geen ongeval plaats-
vindt. Door die boete nu te baseren op de extra zorgkosten van de ander, worden 
die zorgkosten ook aan de eerste actor toegerekend in situaties waarin er geen onge-
vallen zijn. De eerste actor krijgt toch de prikkel tot zorgvuldig gedrag en de tweede 
actor behoudt zijn prikkel om adequaat te reageren op fouten van anderen. 
 
Ik kom tot de conclusie dat de regel dat rekening moet worden gehouden met fou-
ten van anderen terughoudend moet worden gebruikt. In situaties waarin de zorg-
kosten van de ene partij zeer hoog zijn, is het wenselijk zijn vereiste zorgniveau rela-
tief laag vast te stellen en de andere actor extra voorzorgsmaatregelen te laten ne-
men. Het is bijvoorbeeld beter om de werkgever prikkels te geven zijn machines 
zodanig te beveiligen dat fouten die bij routinematig gedrag onvermijdelijk voor-
komen niet tot ernstige gevolgen kunnen leiden, dan de werknemers prikkels te ge-
ven om ook zulke fouten proberen te voorkomen. Ook in situaties waarin het ma-
ken van fouten onvermijdelijk is doordat actoren hun zorgniveau niet constant 
kunnen houden maar soms iets meer en soms iets minder zorgvuldig zijn (zie daar-
voor paragraaf 3.4.3.5) is het wenselijk dat anderen daar rekening mee houden. 
In situaties waarin degene die de fout maakte die fout had kunnen en moeten voor-
komen, moet de andere partij in beginsel niet aansprakelijk zijn voor de resulteren-
de schade. Alleen in gevallen waarin de tweede actor heel gemakkelijk de verwachte 
schade had kunnen verlagen en hij de betreffende maatregel toch heeft nagelaten, 
kan het wenselijk zijn om hem aansprakelijk te houden. De beste resultaten worden 
bereikt als degene die de eerste fout maakt, opdraait voor de hogere zorgkosten van 
de andere partij en de schade die toch nog ontstaat nadat de extra voorzorgsmaatre-
gelen zijn getroffen. Als deze door Wittman voorgestelde oplossing niet mogelijk is, 
wordt het optimum niet bereikt. Het hoogst haalbare is dan een second best oplos-
sing. Een verdeling van de schade over de eerste en de tweede actor leidt mijns in-
ziens tot betere resultaten dan een alles-of-niets oplossing. De eerste actor ontvangt 
zorgprikkels omdat hij weet dat anderen alleen rekening hoeven te houden met zijn 
fouten als zij tegen lage kosten de verwachte schade kunnen verlagen, als ze dus de 
last clear chance hadden. In veel gevallen zal de ander niet aansprakelijk zijn omdat 
het vermijden van het ongeval te duur was. In gevallen waarin het wel gemakkelijk 
was om te reageren, geeft de dreiging van gedeeltelijke aansprakelijkheid al snel vol-
doende prikkels aan de tweede actor om die eenvoudige maatregelen te treffen. 
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Doet hij dat toch niet, dan is hij gedeeltelijk aansprakelijk omdat beide actoren dan 
fouten hebben gemaakt.  
De ernst van de gemaakte fouten bepaalt de verdeling. Naarmate de initiële fout 
groter is, zal de eerste actor een groter deel van de schade zelf moeten dragen. Ook 
zal er bij grotere fouten minder vaak sprake zijn van een last clear chance situatie, 
omdat het moeilijker wordt voor de tweede actor om tegen beperkte kosten ade-
quaat op de fout te kunnen reageren. Naarmate het gemakkelijker is voor de tweede 
actor om goed te reageren, is de fout groter als hij dat toch niet doet en draagt hij 
een groter deel van de schade. 
 
De regel dat rekening moet worden gehouden met de fouten van anderen wordt in 
de Nederlandse rechtspraak te ruim toegepast. In het arrest Geertsema/De Niet171 
slaat fietser Geertsema zonder uit te kijken en richting aan te geven linksaf en wordt 
daarbij aangereden door de tram die door De Niet wordt bestuurd. De Niet had 
een luid belsignaal gegeven. Toen Geertsema daar niet op reageerde heeft hij nog-
maals zo’n belsignaal gegeven en zijn voet van het stroompedaal op het rempedaal 
gezet, zonder nog te remmen. Toen Geertsema nog niet reageerde, ging De Niet er 
van uit dat hij rechtdoor zou fietsen en heeft dus niet geremd. Pas toen Geertsema 
linksaf sloeg, remde De Niet, maar dat kon de aanrijding niet meer voorkomen. 
Volgens het Hof hoefde De Niet na zijn belsignalen niet te verwachten dat Geert-
sema alsnog linksaf zou slaan, zodat De Niet niet aansprakelijk is. De Hoge Raad 
past op dit ongeval echter dezelfde zwaardere zorgvuldigheidsnorm toe als in art. 31 
WVW (oud), zodat de trambestuurder bij het bepalen van zijn rijgedrag rekening 
moet houden met fouten van ongemotoriseerde weggebruikers, tenzij deze fouten 
zo onwaarschijnlijk zijn dat hij daarmee in redelijkheid geen rekening behoefde te 
houden. De omstandigheid dat Geertsema niet op de belsignalen reageerde, wettigt 
de conclusie niet dat Geertsema niet van plan was linksaf te slaan, zodat De Niet 
daar rekening mee had moeten houden en aansprakelijk is nu hij dit niet heeft ge-
daan.  
Vanuit rechtseconomische optiek is deze beslissing discutabel. Geertsema had tegen 
zeer lage kosten het ongeval kunnen vermijden door uit te kijken en/of aan te geven 
dat hij linksaf wilde slaan. De Niet heeft met de bel gewaarschuwd dat hij er aan-
kwam en Geertsema heeft daar niet op gereageerd. Zou De Niet nog de mogelijk-
heid hebben gehad om tijdig te remmen toen Geertsema linksaf sloeg, dan had hij 
dat inderdaad moeten doen omdat hij dan de last clear chance had om de aanrij-
ding te voorkomen. Dat was hier echter niet het geval. De overweging van de 
Rechtbank dat De Niet de repeteerbel had moeten aanzetten toen De Niet niet rea-
geerde gaat er van uit dat Geertsema dan wel zou hebben gereageerd, hetgeen nog 
maar de vraag is. Het illustreert precies het probleem bij simultane beslissingen van 
beide partijen: telkens als een trambestuurder niet zeker weet of een fietser recht-
door gaat, zou hij aanhoudend moeten blijven bellen totdat de kruising gepasseerd 

                                                      
171. Hoge Raad 14 juli 2000, NJ 2001, 417 (concl. A.-G. De Vries Lentsch-Kostense; m.nt. Hijma). 
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is, om zo het eventuele lage zorgniveau van de fietser te compenseren. Het is beter 
om de fietser de gevolgen te laten dragen van het niet uitkijken en/of aangeven van 
een richtingsverandering. De kosten van zo’n voorzorgsmaatregel zijn erg laag en 
een mogelijk gevolg van het alternatief is dat de waarschuwingsbel van een tram 
veel van zijn waarde verliest, omdat hij teveel wordt gebruikt. 
Het arrest refereert aan de zware juridische bescherming die ongemotoriseerde ver-
keersdeelnemers onder art. 185 WVW 1994 genieten in ongevalssituaties met ge-
motoriseerde verkeersdeelnemers, ondanks eventuele fouten aan de zijde van de on-
gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Het moge duidelijk zijn dat deze zware be-
scherming vanuit rechtseconomisch oogpunt niet wenselijk is, omdat het kan leiden 
tot onzorgvuldig gedrag van de beschermde partij. 
In Plomp/Ketelaar172 blijkt gelukkig dat de bedoelde bescherming niet onbeperkt is. 
Plomp rijdt met zijn fiets door rood licht en rijdt tegen een door Ketelaar bestuurde 
bus aan, waarbij hij gewond raakt. Het uitzicht op de kruising werd voor Plomp 
beperkt door een andere, stilstaande bus. In de gegeven omstandigheden hoefde 
Ketelaar volgens de Hoge Raad niet verwachten dat een volwassen fietser met volle 
vaart door rood zou rijden en vlak achter de stilstaande bus de kruising op zou rij-
den, zodat Ketelaar niet aansprakelijk is. Dit lijkt mij een juiste beslissing. Plomp is 
duidelijk onzorgvuldig geweest. Was het, gegeven het door rood rijden van Plomp, 
voor Ketelaar nog mogelijk geweest om tijdig te stoppen, dat had hij de last clear 
chance gehad en had hij dat inderdaad moeten doen. Dit was echter niet het geval. 
Ketelaar reed al met een vrij lage snelheid, omdat hij de bus vlak na de kruising bij 
een bushalte tot stilstand wilde brengen. Hij is uiteindelijk tot stilstand gekomen 
terwijl de bus ongeveer één meter het kruisingsvlak op is gereden. Hij is dus al 
voordat hij de kruising op kwam rijden gaan remmen, maar dit heeft het ongeval 
niet kunnen voorkomen. Als toch aansprakelijkheid zou worden aangenomen, wor-
den gemotoriseerde verkeersdeelnemers vanwege het mogelijk door rood rijden van 
fietsers gedwongen hun snelheid bij het naderen van een kruising met belemmerd 
zicht zo laag te houden dat ze nog voor de kruising tot stilstand kunnen komen, 
ook al hebben ze groen licht. Dat zou een onwenselijke uitkomst zijn. De fietser 
behoort te stoppen voor het rode licht en doet hij dat niet, dan moet de gemotori-
seerde verkeersdeelnemer die door groen reed niet aansprakelijk zijn voor schade die 
hij niet tegen zeer lage kosten had kunnen voorkomen. 
 
  
3.4.3 Relativeringen 
 
3.4.3.1 Inleiding 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de zorgvuldigheidsnorm kan bijdragen aan het doel 
van het minimaliseren van de totale kosten van schadeveroorzakende gebeurtenis-

                                                      
172. Hoge Raad 16 februari 1996, NJ 1996, 393 (concl. A.-G. De Vries Lentsch-Kostense). 
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sen. In theorie zouden er nooit onzorgvuldig handelende actoren moeten zijn, om-
dat de zorgvuldigheidsnorm prikkels geeft tot het nemen van het vereiste niveau 
van zorg, mits dit op het optimale niveau is vastgesteld. De optimale uitkomst met 
minimale totale ongevalskosten wordt dan bereikt.  
In de onderhavige paragraaf bespreek ik een aantal factoren die deze conclusie rela-
tiveren. Het gaat hier achtereenvolgens om de situatie waarin de rechter de zorgvul-
digheidsnorm niet op het optimale niveau vaststelt, de situatie waarin de rechter ten 
onrechte meent dat de laedens een ander zorgniveau hanteerde dan hij daadwerke-
lijk deed en de situatie waarin partijen niet exact weten wat de zorgvuldigheidsnorm 
inhoudt. Ook is het vaak zo dat het maken van fouten onvermijdelijk is. Tenslotte 
besteed ik aandacht aan de situatie waarin bepaalde risico’s niet bij de laedens be-
kend waren. Hierbij is met name de vraag relevant of hij die risico’s had moeten 
kennen. 
 
 
3.4.3.2 De rechter maakt fouten bij het vaststellen van de zorgvuldigheidsnorm 
 
Als de rechter de zorgvuldigheidsnorm op het verkeerde niveau vaststelt, wijken de 
gedragsprikkels die actoren ontvangen af van de optimale prikkels. Dit heeft in-
vloed op het zorgniveau dat partijen kiezen. Als de zorgvuldigheidsnorm te laag 
wordt vastgesteld, zal een potentiële laedens dat te lage niveau kiezen, omdat hij op 
die manier reeds aansprakelijkheid ontloopt. Het heeft voor hem geen zin om het 
hogere optimale zorgniveau te hanteren, omdat dat geen extra baten voor hem 
meebrengt, terwijl zijn zorgkosten wel hoger zijn. 
Als de zorgvuldigheidsnorm daarentegen te hoog wordt vastgesteld, zal de potentië-
le laedens in de meeste gevallen dat hogere zorgniveau inderdaad kiezen, om op die 
manier niet aansprakelijk te zijn voor eventuele schade. Hij neemt dan ten opzichte 
van het optimale niveau dus extra voorzorgsmaatregelen die meer kosten dan ze aan 
reductie van verwachte schade opleveren. Zodoende worden middelen verspild om-
dat de extra gelden ergens anders nuttiger hadden kunnen worden aangewend. Al-
leen als de zorgvuldigheidsnorm zeer veel te hoog wordt vastgesteld, kan het voor de 
potentiële laedens aantrekkelijker zijn om het optimale zorgniveau te kiezen en dus 
het risico te nemen aansprakelijk te worden gesteld. De kosten van het optimale 
zorgniveau en de verwachte schade bij dat zorgniveau kunnen in zo’n extreem geval 
immers lager zijn dan de zeer hoge zorgkosten bij het juridisch vereiste zorgniveau. 
In de meeste gevallen zal echter de niet-optimale zorgvuldigheidsnorm worden ge-
volgd, zodat niet langer de optimale uitkomst met minimale totale ongevalskosten 
wordt bereikt.173 

                                                      
173. Zie bijvoorbeeld Faure & Van den Bergh 1989, p. 92; Cooter & Ulen 2004, p. 339; Shavell 2004, p. 

227. Bij de bespreking van het causaliteitsvereiste zal blijken dat het vereisen van een causaal verband 
tussen de onrechtmatige daad en de schade (en dus niet louter tussen de daad en de schade) invloed 
heeft op de gevolgen van het foutief vaststellen van de zorgvuldigheidsnorm. Zie paragraaf 5.5.4. 
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Dezelfde conclusies gelden in beginsel indien Grady’s benadering wordt gevolgd. 
Nu wordt de fout niet gemaakt bij het vaststellen van de zorgvuldigheidsnorm, 
maar bij het vergelijken van de werkelijke zorg met de voorgestelde untaken precau-
tion. De rechter meent dan ten onrechte dat de voorgestelde maatregel tot hogere 
respectievelijk lagere totale ongevalskosten zou leiden dan het werkelijke zorgni-
veau. Het verschil met de situatie waarin de rechter de zorgvuldigheidsnorm in ab-
stracto vaststelt is echter, dat het aan de eiser is om een untaken precaution voor te 
stellen. Als de eiser kan inschatten dat de rechter maatregel A ten onrechte niet zal 
aanmerken als een beter zorgniveau dan het niveau dat gedaagde daadwerkelijk 
hanteerde, dan kan hij in plaats daarvan maatregel B voorstellen. Alleen als de rech-
ter structureel de voorgestelde maatregelen foutief beoordeelt, ontstaan dezelfde 
problemen als bij de vaststelling van de zorgvuldigheidsnorm in abstracto. 
 
De opvatting dat de rechter door het formuleren van een strenge zorgvuldigheids-
norm een regel van risicoaansprakelijkheid kan nabootsen, is onjuist.174 Bij risico-
aansprakelijkheid is de laedens steeds aansprakelijk en zal zelf de afweging maken 
tussen zorgkosten en verwachte schade en derhalve het optimale zorgniveau hante-
ren. Bij een strenge zorgvuldigheidsnorm daarentegen kan de laedens aan aanspra-
kelijkheid ontsnappen door het te hoge vereiste zorgniveau te hanteren. Als de extra 
zorgkosten lager zijn dan de verwachte schade bij onzorgvuldig gedrag, zal de lae-
dens kiezen voor de vereiste zorg, zodat hij meer dan optimale zorg betracht. Alleen 
in het extreme geval dat de zorgvuldigheidsnorm zo streng wordt ingevuld dat het 
goedkoper is om onzorgvuldig en aansprakelijk te zijn, wordt de situatie van risico-
aansprakelijkheid goed nagebootst.175 
 
 
3.4.3.3 De rechter maakt fouten bij het vaststellen van het werkelijke zorgniveau 
 
Als de kans bestaat dat de rechter fouten maakt bij het vaststellen van het zorgni-
veau dat actoren daadwerkelijk hanteerden, dan is het mogelijk dat het gedrag van 
iemand die zich aan de zorgvuldigheidsnorm hield ten onrechte toch als onzorgvul-
dig wordt aangemerkt. Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen: de rechter 
meent ten onrechte dat een onzorgvuldige actor zich aan de zorgvuldigheidsnorm 
heeft gehouden. De gevolgen van beide typen fouten verschillen: in de ene situatie 
is iemand ten onrechte niet aansprakelijk en bespaart hij op zorgkosten omdat hij 
een lager zorgniveau hanteerde, terwijl iemand in de andere situatie ondanks zijn 
correcte zorgniveau opdraait voor de schade. De extra kosten die onterechte aan-
sprakelijkheid met zich meebrengt, zijn in het algemeen groter dan de besparing in 
zorgkosten van de laedens indien deze ten onrechte niet aansprakelijk wordt bevon-

                                                      
174. Zie over deze opvatting bijvoorbeeld Van Dunné 2004b, p. 168. 
175. Zie paragraaf A3.3 in de appendix voor een grafische weergave van deze redenering. 
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den.176 Als van tevoren niet duidelijk is welke fout de rechter zal maken, zal een ac-
tor er voor kiezen om meer dan de vereiste zorg aan te wenden, om zo de kans te 
verkleinen dat de rechter hem ten onrechte als onzorgvuldig aanmerkt. Dit type 
onzekerheid (de zogenaamde evidentiary uncertainty) leidt dus tot excessieve zorg.177 
Ditzelfde geldt bij Grady’s benadering: door excessieve zorg aan te wenden, wordt 
de kans verkleind dat de rechter ten onrechte meent dat de voorgestelde untaken 
precaution had moeten worden getroffen. 
 
 
3.4.3.4 Partijen weten niet precies wat de zorgvuldigheidsnorm inhoudt 
 
Als de rechter de zorgvuldigheidsnorm te hoog of te laag vaststelt, dan zullen acto-
ren zich in het algemeen aan die norm houden, zo bleek hierboven. Als het voor die 
actoren van tevoren niet duidelijk is of de norm te hoog of juist te laag zal worden 
vastgesteld, dan zullen ze er voor kiezen om teveel zorg te betrachten, om zo de 
kans te verkleinen dat hun gedrag als onzorgvuldig wordt bestempeld in het geval 
de rechter een te hoge norm blijkt aan te leggen. De voordelen die kunnen worden 
behaald in het geval de rechter een te lage norm aanlegt (het kunnen volstaan met 
lagere zorgkosten) zijn immers kleiner dan de nadelen die ontstaan als de rechter 
een hogere norm vaststelt (aansprakelijkheid als niet aan die norm wordt voldaan). 
Als niet duidelijk is welke fout de rechter zal maken, zal de actor die grote nadelen 
dus willen vermijden, door voor de zekerheid een hoog zorgniveau te hanteren.178 
Als een potentiële laedens de zorgvuldigheidsnorm verkeerd inschat, zal hij die ver-
keerde inschatting volgen, omdat hij denkt dat hij op deze manier aan aansprake-
lijkheid ontkomt. Als zijn inschatting te hoog is, ontloopt hij inderdaad aansprake-
lijkheid, maar tegen hogere zorgkosten dan optimaal is. Als zijn inschatting te laag 
is, handelt hij onzorgvuldig.179 
 

                                                      
176. Dit is goed te zien in de Figuur A3.2 in paragraaf A3.1 van de appendix. De discontinuïteit in de 

verwachte kosten van de laedens zorgt er voor dat de laedens, als zijn zorgvuldige gedrag als 
onzorgvuldig wordt bestempeld, niet langer alleen zijn zorgkosten draagt, maar ook de verwachte 
schade. Dit is een grote stijging in zijn verwachte schade, want zijn verwachte kosten liggen niet 
langer op de curve van de zorgkosten, maar op de veel hogere totale ongevalskostencurve. De 
omgekeerde fout van de rechter, dus dat onzorgvuldig gedrag als zorgvuldig wordt gezien, leidt voor 
de actor alleen tot een besparing in zorgkosten ten opzichte van zorgvuldig gedrag. De verwachte 
kosten liggen nog steeds op de curve van de zorgkosten, maar nu iets lager. Deze kostenbesparing als 
gevolg van de tweede fout is duidelijk kleiner dan de kostenstijging als gevolg van de eerste fout. 

177. Zie bijvoorbeeld Faure & Van den Bergh 1989, p. 91; Cooter & Ulen 2004, p. 364 e.v.; Shavell 
2004, p. 224 e.v. 

178. Zie bijvoorbeeld Calfee & Craswell 1984, p. 974 e.v.; Faure & Van den Bergh 1989, p. 92; Ott & 
Schäfer 2000, p. 159, 160; Cooter & Ulen 2004, p. 341; Shavell 2004, p. 227 e.v. Deze conclusie 
verandert indien een causaal verband wordt vereist tussen de onrechtmatige daad en de schade, zie pa-
ragraaf 5.5.4. 

179. Zie bijvoorbeeld Faure & Van den Bergh 1989, p. 93. 
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3.4.3.5 Het maken van fouten is onvermijdelijk 
 
Naast de voorgaande situaties, waarin ofwel de rechter onvolledige informatie heeft 
en fouten maakt bij het vaststellen van de vereiste zorg of de werkelijke zorg, ofwel 
de partijen onvolledige informatie hebben en de zorgvuldigheidsnorm verkeerd in-
schatten, bestaat het probleem dat het zelfs voor een goed geïnformeerde persoon 
soms onmogelijk is om continu het optimale zorgniveau te hanteren. Iemand die 
aan het verkeer deelneemt kan heel zorgvuldig zijn, maar op sommige momenten 
zal hij onvermijdelijk te weinig zorg betrachten. Dit kan veel oorzaken hebben: hij 
droomt even weg, moet niezen, ziet een aantrekkelijke persoon lopen, rijdt langs 
een spannend reclamebord, et cetera. Ook in het werk kan dit gebeuren, bijvoor-
beeld door het steeds moeten herhalen van bepaalde handelingen, vermoeidheid, 
verveling en dergelijke. Het kan dan gebeuren dat iemand die op zich voldoende 
zorgvuldig is, op bepaalde momenten toch kortstondig onder zijn normale zorgni-
veau zakt. Als dit werkelijke niveau op dat moment tevens onder het juridisch ver-
eiste zorgniveau zakt, is de laedens aansprakelijk indien een ongeval volgt. Om dit 
te voorkomen, kan een persoon er voor kiezen om zijn normale zorgniveau te ver-
hogen, zodat de eventuele kortstondige afwijkingen naar beneden niet maatschap-
pelijk onzorgvuldig zijn.180 
 
 
3.4.3.6 Kenbaarheid 
 
1. Juridische discussie 
 
Het kenbaarheidsvereiste betreft de vraag of een laedens aansprakelijk kan zijn 
wanneer hij het gevaar dat de schade veroorzaakte niet kende en redelijkerwijs ook 
niet behoefde te kennen.181 Het gaat er niet om wat de laedens bekend was, maar 
wat kenbaar voor hem was. De opmerking van Van Slooten, dat de kenbaarheidseis 
ook wel bekend staat als de bekendheidseis, lijkt mij dan ook niet juist.182 Vranken 
stelt dat de eis van kenbaarheid van het gevaar een essentieel, constituerend element 
van de zorgvuldigheidsnorm vormt. Pas als het gevaar kenbaar is of behoort te zijn, 
kan van iemand worden verlangd dat hij voorzorgsmaatregelen treft.183 Onderzoek 

                                                      
180. Zie bijvoorbeeld Landes & Posner 1987, p. 72; Faure & Van den Bergh 1989, p. 92; Shavell 2004, 

p. 227. Het moge duidelijk zijn dat het wenselijk is dat actoren rekening houden met de mogelijk-
heid van onvermijdbare fouten van anderen. Zie paragraaf 3.4.2.7 voor een uitgebreide bespreking 
van dit onderwerp. 

181. Zie Van Dam 1989, p. 135; Vranken 1990, p. 179. 
182. Van Slooten 1992, p. 239. 
183. Vranken 1990, p. 213. Deze formulering lijkt mij niet geheel zuiver. Het verschil tussen bekendheid 

en kenbaarheid is dat bij bekendheid de laedens het bestaan van het gevaar echt kent, terwijl hij het 
gevaar bij kenbaarheid had kunnen kennen. Er kan dus niet goed gesproken worden van ‘kenbaar be-
horen te zijn’, een gevaar is kenbaar of het is dat niet. Wel kan er gesproken worden van ‘bekend be-
horen te zijn’. 
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doen naar, of waarschuwen voor gevaren die men zelf niet kent en ook niet behoeft 
te kennen, is niet nodig. Wat in een concreet geval kenbaar is of behoort te zijn kan 
volgens Vranken niet in één algemene vaststaande formule worden omschreven. 
Van de ene persoon kan meer worden verlangd dan van de ander.184 
Het state of the art-verweer hangt nauw samen met het kenbaarheidsvereiste. Dit 
verweer houdt in dat men niemand zou kunnen verwijten dat hij een gevaar niet 
kende, indien dit gevaar ten tijde van de veroorzaking ervan ook niet bekend was in 
de wetenschap. Van Dam noemt de stand van de wetenschap en techniek een bo-
demvereiste voor kenbaarheid.185 Het is niet steeds duidelijk aan te geven wanneer 
er sprake is van een onbekend gevaar en wanneer dit gevaar bekend wordt. Volgens 
Van Dunné is een enkel wetenschappelijk artikel over een bepaald risico in een tijd-
schrift ergens ter wereld reeds voldoende, maar Vranken is het daar niet mee eens. 
Hij stelt als richtlijn voor het moment waarop de informatie over bepaalde gevaren 
redelijkerwijs beschikbaar is gekomen voor de laedens.186 In het algemeen wordt 
aangenomen dat de kenbaarheid moet worden beoordeeld op het moment vlak 
voordat de schade werd veroorzaakt, het is bepalend wat de laedens op dat moment 
wist of behoorde te weten.187 Bij het beantwoorden van de vraag wat de laedens be-
hoorde te weten, kan een subjectieve (wat behoort deze laedens te weten) of een ob-
jectieve toets (wat behoort een laedens in vergelijkbare omstandigheden te weten) 
worden aangelegd.  
Volgens Vranken heeft iemand pas de plicht om voorzorgsmaatregelen te treffen als 
hij bekend is of hoort te zijn met het - soms bijzondere - gevaar van zijn handelin-
gen.188 De idee van de algemene voorzienbaarheid is alleen bruikbaar in gevallen 
waarin het gevaar reeds bekend is, omdat de modaliteit waarin het gevaar zich dan 
voordoet in beginsel niet van belang is. Als het om verschillende gevaarsoorten gaat, 
moet de betreffende soort ook kenbaar zijn. 
In de visie van Van Dunné neemt de gevaarzettings- of risicoleer een centrale plaats 
in. Deze leer houdt in dat ook hij die een geoorloofd risico heeft genomen, aan-
sprakelijk is voor de gevolgen indien de kwade kans zich buiten zijn schuld om rea-
liseert.189 Kenmerkend in deze leer is dat het centraal plaatsen van het gevaar dat in 
het leven wordt geroepen door overigens maatschappelijk aanvaardbare handelingen 
met zich meebrengt dat geen voorzienbaarheid van het veroorzaken van de schade 
of de schade zelf wordt geëist.190 In de gevaarzettingsleer leidt de bekendheid van 
het gevaar van een zaak in het algemeen ertoe dat aan voorzienbaarheid van de con-
crete schademogelijkheid - waardoor de handeling onzorgvuldig is - zeer lichte of 
                                                      
184. Vranken 1990, p. 213. 
185. Van Dam 1989, p. 141. Zie ook Bauw 1994, p. 127. 
186. Van Dunné 1988, p. 330; Vranken 1990, p. 214. 
187. Van Dam 1989, p. 133. 
188. Vranken 1990, p. 197. Zie ook Vranken 1989, p. 156 en 162, 163. 
189. Pitlo-Bolweg 1979, p. 327, 328, 344, 345. Zie uitgebreider paragraaf 4.4.2. De term ‘gevaarzetting’ 

komt ook in een andere betekenis voor, te weten het scheppen van een risico dat er niet had mogen 
zijn, zie voetnoot 50 in Hoofdstuk 4. 

190. Van Dunné 1990, p. 620. Zie ook Van Dunné 1992, p. 99; Van Dunné 1994b, p. 831, 832. 
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helemaal geen eisen worden gesteld. De dader moet weliswaar bekend zijn met het 
gevaar dat een zaak in zich heeft, maar dat is slechts een bekendheid van een alge-
mene aard, die losstaat van het feitelijke causale verband.191 Ook Hulst is deze me-
ning toegedaan.192 
De juridische discussie is mijns inziens deels terug te voeren op de vraag of de au-
teurs schuld- of risicoaansprakelijkheid voor een bepaalde activiteit wenselijk vin-
den. Het kenbaarheidsvereiste hoort namelijk thuis bij het bepalen van de zorgvul-
digheidsnorm. De gedaagde die zich op het ontbreken van kenbaarheid beroept, 
stelt immers dat hij niet anders heeft gehandeld dan hij behoorde te doen. Bij risi-
coaansprakelijkheid is dat helemaal niet relevant. Het lijkt mij daarom niet zinvol 
de discussie over de kenbaarheidseis te koppelen aan de discussie over schuld- en 
risicoaansprakelijkheid, en dat is nou precies wat er is gebeurd in de discussie tussen 
Vranken en Van Dunné. Vranken gaat uit van schuldaansprakelijkheid, zodat er 
wel plaats is voor het kenbaarheidsvereiste. Van Dunné daarentegen hangt de ge-
vaarzettingsleer aan, waarin dat vereiste niet thuishoort.193 
 
 
2. Rechtseconomische benadering194 
 
Het is economisch niet zinvol iemand aansprakelijk te stellen voor een ongeval dat 
hij niet kan voorzien, want een actor kan geen zorgmaatregelen treffen om onvoor-
zienbare schade te vermijden. Aansprakelijkheid brengt in zo’n geval alleen sys-
teemkosten mee, zonder dat er zorgprikkels worden gegeven.195 De angst voor mo-
gelijke aansprakelijkheid voor onbekende gevaren zou er ook toe kunnen leiden dat 
de actor voor de zekerheid excessieve zorg neemt, of een te laag activiteitenniveau 
hanteert. 
De vraag moet worden beantwoord wat een laedens kan voorzien. Door onderzoek 
te doen naar de mogelijke gevaren van een activiteit, kan een actor informatie ver-
garen. Dat onderzoek kost echter tijd, geld, moeite et cetera. Indien een gevaar al-
leen te ontdekken is door het doen van onderzoek waarvan de kosten uitstijgen bo-
ven de verwachte baten, wordt van de laedens niet verwacht dat hij deze gevaren 
kent. De gevaren zijn voor hem dus niet kenbaar. Gevaren die ontdekt kunnen 
worden door onderzoek dat minder kost dan de verwachte voordelen ervan, zijn wel 
kenbaar. De optimale hoeveelheid onderzoek ligt daar waar de marginale kosten 
van het onderzoek gelijk zijn aan de marginale baten. Die baten ontstaan door ge-
dragsaanpassing van de actor. Als hij ontdekt dat zijn handeling gevaarlijker is dan 
                                                      
191. Van Dunné 1994b, p. 833, 834. 
192. Hulst 1993, p. 261, 262. Zie voor verdere discussie bijvoorbeeld Bier 1988, p. 192; Castermans 

1990, p. 630; Wubs 1992, p. 91, 92; Kottenhagen-Edzes 1992, p. 179; Bauw 1994, p. 119. 
193. De discussie tussen beide schrijvers gaat naar mijn mening dan ook meer over de vraag of aansprake-

lijkheid voor bodemvervuiling schuld- of risicoaansprakelijkheid moet zijn, dan over de kenbaar-
heidseis. 

194. Zie voor een uitgebreidere analyse Shavell 1992; Visscher & Kerkmeester 1996. 
195. Zie bijvoorbeeld Faure & Van den Bergh 1988, p. 1109; Schäfer & Ott 2005, p. 356. 
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hij dacht, zal hij meer voorzorgsmaatregelen treffen en zo de verwachte schade re-
duceren. Als de activiteit minder gevaarlijk blijkt te zijn, kan hij met een lager zorg-
niveau volstaan. 
Door de zorgvuldigheidsnorm zo in te vullen dat iemand aansprakelijk is als hij on-
voldoende zorgvuldig was, gegeven een optimaal onderzoeksniveau, wordt in theo-
rie altijd de juiste hoeveelheid onderzoek gedaan en wordt het gedrag aan de uit-
komsten van het onderzoek aangepast. Als onderzoek te duur is, is het gevaar niet 
kenbaar en hoeft de actor zijn gedrag er niet aan aan te passen. Hij kan volstaan met 
het zorgniveau dat optimaal is, gegeven de beperkte informatie. Als het onderzoek 
niet te duur is, is het gevaar kenbaar en moet de actor minimaal het zorgniveau kie-
zen dat optimaal is, gegeven de nieuwe informatie. De actor wil het onderzoek dan 
ook doen, om zijn gedrag aan te kunnen passen. 
Algemene voorzienbaarheid verhoogt de eisen die aan het onderzoek van de actor 
mogen worden gesteld, omdat het de verwachte baten van het onderzoek verhoogt. 
Een beroep op het ontbreken van specifieke kenbaarheid zal dan minder snel slagen. 
Als schade in het algemeen voorzienbaar is, zal een laedens zich eerder bewust moe-
ten zijn van de mogelijkheid dat hij een andere schadesoort veroorzaakt dan wan-
neer schade ook niet in het algemeen voorzienbaar is. De redenering waarmee Kui-
pers de algemene voorzienbaarheid verwerpt, is niet overtuigend. Hij schrijft: ‘Zo-
lang men zich er niet van bewust kan zijn dat bodemverontreiniging kan leiden tot 
de noodzaak van sanering, is het een slag in de lucht om van een onderneming te 
verlangen dat deze naar die gevaarsoort onderzoek doet.’ Deze opmerking is juist. 
Maar het is nu juist de vraag of de laedens zich ervan bewust had kunnen zijn dat 
zijn handelen schade zou veroorzaken en bij het beantwoorden van die vraag speelt 
de algemene voorzienbaarheid een rol.196 
De rechtseconomische benadering van het kenbaarheidsvereiste vindt steun in het 
Nederlandse recht: 
• Als onderzoek niet is vereist, dient een gemiddeld zorgniveau te worden gehan-

teerd. In het Natronloog-arrest197 wist de werkster niet wat voor vloeistof in een 
emmertje zat dat ze bij het vuil zette. Ze heeft de vuilnisman niet gewaarschuwd 
voor mogelijke gevaren. De Hoge Raad vindt dit onzorgvuldig, ‘tenzij men òf-
wel weet of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het om een vloeistof 
gaat die bij aanraking met de mens geen gevaar oplevert, òfwel de betreffende 
vuilniszak onder controle houdt en degeen die de zak aan wil pakken waar-
schuwt voor de aanwezigheid daarin van een emmertje met een mogelijk gevaar-
lijke vloeistof’. De waarschuwing is het zorgniveau dat men moet hanteren als 
men niet weet of de stof gevaarlijk is, de kosten van die maatregel zijn laag verge-
leken met de mogelijke schade. Als men echter vrijwel zeker weet dat de stof on-
gevaarlijk is, is een lager zorgniveau toegestaan. 

                                                      
196. Zie Kuipers 1992, p. 688. 
197. Hoge Raad 8 januari 1982, NJ 1982, 614 (concl. A.-G. Franx; m.nt. Brunner). 
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• De hoogte van de onderzoekskosten zijn mede bepalend voor welke gevaren de 
laedens had kunnen kennen. Bij lagere kosten wordt de laedens geacht meer te 
kunnen kennen. In de Haagse Gasfabriek198 wist gemeente Den Haag in 1980 bij 
de verkoop van een stuk grond niet meer dat dit perceel in het verleden betrok-
ken was geweest bij de exploitatie van een gasfabriek. De kennis hieromtrent was 
verwaterd en de ambtenaren van de afdeling Verkoop zouden er redelijkerwijs 
niet meer van op de hoogte kunnen zijn. De Hoge Raad accepteert dit verweer 
niet: door een deugdelijke registratie zou die kennis nog wel aanwezig zijn ge-
weest. De gemeente had het dus kunnen weten, door een eenvoudige maatregel 
te treffen, waarvan de kosten lager waren dan de baten. 

 In Bodemverontreiniging te Maassluis199 werd het beroep van gemeente Maassluis 
op de stand van de wetenschap verworpen, omdat niet deze stand van de weten-
schap in het algemeen, maar hetgeen Maassluis zelf wist of redelijkerwijs moest 
begrijpen, doorslaggevend was. Maassluis had de informatie over vervuilde 
grond uit de naburige gemeente Vlaardingen niet mogen negeren. 

  In Staat/Shell200 werd rekening gehouden met de specifieke deskundigheid van 
de gedaagde (de rechtbank doet dit expliciet). In de literatuur is de opvatting te 
vinden dat vervuilers in elk geval worden geacht te beschikken over de informa-
tie die in de bedrijfstak voorhanden is.201 

• Bij hogere onderzoekskosten wordt de laedens geacht minder te kunnen kennen. 
In Bodemverontreiniging te Hulst202 overweegt de rechtbank dat de door de Staat 
aangehaalde vakliteratuur betreffende het bodemverontreinigingsgevaar van de 
exploitatie van een sloopbedrijf niet kan worden beschouwd als toegankelijk 
voor een bedrijf als dat van gedaagden. 

  In Cadmiumvervuiling Dommel203 overweegt het Hof dat bij milieudeskundigen 
in 1983/1984 misschien wel bekend was dat er in de Dommel cadmiumveront-
reiniging was, maar dat uit niets is gebleken dat die kennis tot de gemeente was 
doorgedrongen. Men mag volgens het Hof ook niet verwachten dat een dergelij-
ke kennis onmiddellijk tot een kleinere gemeente als Boxtel is doorgedrongen. 

• Ook de hoogte van de verwachte onderzoeksbaten is van belang. In het arrest 
Hogedrukketel204ging het om een ‘zo gevaarscheppend apparaat’ dat een hoog ni-
veau van onderzoek geïndiceerd was.  

 In het Merwede-arrest ging het daarentegen om een zodanig klein risico dat de 
Staat de bodem van de rivier niet voortdurend hoefde te controleren op de aan-
wezigheid van basaltblokken. 

                                                      
198. Hoge Raad 13 november 1987, NJ 1988, 139 (concl. wnd. A.-G. Hartkamp).  
199. Hoge Raad 9 oktober 1992, NJ 1994, 286 (concl. A.-G. Mok).  
200. Hoge Raad 30 september 1994, NJ 1996, 196 (concl. A.-G. Koopmans; m.nt. Brunner).  
201  Zie bijvoorbeeld Bier 1988, p. 196; Schippers 1991, p. 467. 
202. Rechtbank Middelburg 14 september 1988, BR 1989, p. 128; TMA 1989, p. 98 (m.nt. Van Dunné).  
203. Hof Den Bosch 29 februari 1988, TMA 1989, p. 95 (m.nt. Van Dunné).  
204. Hoge Raad 29 april 1983, NJ 1984, 19 (concl. A.-G. Mok; m.nt. Stein onder NJ 1984, 20). 
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In de rechtseconomische benadering verliest het state of the art-verweer dus veel 
van zijn relevantie, omdat enerzijds een laedens een gevaar kan behoren te kennen 
terwijl dat in de wetenschap nog onbekend is, terwijl het anderzijds mogelijk is dat 
een laedens een in de wetenschap reeds bekend gevaar niet hoeft te kennen. 
 
In beginsel maakt het voor de rechtseconomische benadering van aansprakelijkheid 
niet uit of de objectieve ongevalskans groot of klein is, beide situaties kunnen aan-
sprakelijkheid opleveren.205 Natuurlijk hoeft een laedens bij een kleine ongevalskans 
veel minder voorzorgsmaatregelen te treffen dan bij een grote ongevalskans (er van 
uitgaande dat de schade in beide gevallen gelijk is als een ongeval plaatsvindt), maar 
het is niet zo dat een laedens met kleine kansen in het geheel geen rekening hoeft te 
houden. De totale verwachte schade van een activiteit wordt immers gevormd door 
de gehele reeks specifieke verwachte schades die kunnen optreden, ongeacht of de 
kans op elk van die mogelijke schades nu groot of klein is. Al deze mogelijke onge-
vallen moeten meetellen, omdat aansprakelijkheid anders niet wordt gebaseerd op 
de totale verwachte schade en de zorgprikkels dan tekortschieten.206 Ook moet de 
laedens steeds de volledige schade vergoeden, ook als deze door persoonlijke karak-
teristieken van de gelaedeerde hoger is dan normaal. Als de schadevergoeding in 
zulke situaties zou worden beperkt tot de normale schade, terwijl de laedens in situ-
aties waarin er een lagere dan normale schade ontstaat alleen de daadwerkelijk gele-
den schade hoeft te vergoeden, dan zou de gemiddelde schadevergoeding lager zijn 

                                                      
205. Met de term ‘objectieve ongevalskans’ bedoel ik de werkelijke kans dat een ongeval plaatsvindt, dus 

onafhankelijk van de inschatting van die kans door actoren. Dit sluit het beste aan bij het frequentis-
tische waarschijnlijkheidsbegrip. Kerkmeester 1993 bespreekt op p. 768 en 769 een aantal problemen 
betreffende dit begrip, dat zou moeten leiden tot een objectief bepaalbaar kanspercentage. De fre-
quentistische waarschijnlijkheid van een ongeval wordt bepaald door het aantal keren dat een ongeval 
daadwerkelijk plaatsvindt, ten opzichte van het aantal malen dat een ongeval had kunnen plaatsvin-
den. Als verkeersdeelnemers elkaar 100 keer tegenkomen en zich steeds even zorgvuldig gedragen en 
in vijf gevallen ontstaat er een ongeval, dan is de frequentistische ongevalskans bij zorgvuldig gedrag 
5/100 = 5%. Hoe groter het aantal waarnemingen, hoe nauwkeuriger de objectieve ongevalskans kan 
worden vastgesteld. De berekende 5%  zal een nauwkeuriger schatting van de objectieve ongevalskans 
zijn als er in 10.000 waarnemingen 500 ongevallen plaatsvinden, dan indien er in twintig waarne-
mingen één ongeval plaatsvindt. De invloed van toevallige factoren is in de eerste situatie veel kleiner 
dan in de tweede. Kerkmeester bespreekt de opvattingen van Savage, die betoogt dat er bij het vast-
stellen van een frequentistische waarschijnlijkheid ook sprake is van een subjectief beoordelingsmo-
ment. De verschillende waarnemingen zullen in de praktijk nooit identiek zijn en de keuze of de ge-
beurtenissen toch worden gebruikt bij het bepalen van de frequentistische waarschijnlijkheid is een 
subjectief moment. Dit zal zeker in het onrechtmatigedaadsrecht een probleem zijn, want ongevalssi-
tuaties zijn nooit precies hetzelfde, zodat de objectieve kans dat er in een bepaalde verkeerssituatie een 
ongeval zal plaatsvinden, niet exact is vast te stellen. In de rechtseconomische analyse van het on-
rechtmatigedaadsrecht wordt vaak eenvoudigweg een ongevalskans verondersteld, welke mijns inziens 
aansluit bij het frequentistische waarschijnlijkheidsbegrip. Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 179. 

206. Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 238: ‘Expected losses are a probability-weighted aggregation of losses 
that can arise in many individually unlikely ways. Were liability reduced because of  the improbability of 
the particular accident, expected liability could not equal expected losses’. 
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dan de gemiddelde schade. Het onrechtmatigedaadsrecht zou dan dus te weinig 
zorgprikkels aan actoren geven.207 
Een complicatie is, dat het gedrag van de laedens niet wordt bepaald door de objec-
tieve kansen op de verschillende mogelijke schades, maar door zijn subjectieve kans-
inschatting. Als de laedens een bepaalde schademogelijkheid over het hoofd ziet, 
kent hij er als het ware een subjectieve kans van nul procent aan toe.208 Aansprake-
lijkheid voor die schade leidt dan niet tot de reductie van primaire ongevalskosten, 
omdat het gedrag van de laedens er niet door wordt beïnvloed. Wel ontstaan er ter-
tiaire kosten, omdat het aansprakelijkheidsysteem wordt ingeschakeld. Volgens 
Shavell moet er in beginsel dan ook geen aansprakelijkheid zijn voor zulke ongeval-
len.209 Deze conclusie van Shavell is echter te voorbarig. Er moet namelijk rekening 
worden gehouden met de mogelijkheden die actoren hebben om onderzoek te doen 
naar mogelijke gevaren, zoals hierboven is uiteengezet. Systematisch uitsluiten van 
ongevallen met een lage subjectieve waarschijnlijkheid frustreert prikkels tot het 
doen van onderzoek. Het kenbaarheidsvereiste, mits ingevuld op de hierboven be-
schreven manier, zorgt er voor dat alleen gevaren die niet alleen onbekend, maar 
ook onkenbaar waren doordat de kosten van onderzoek naar de mogelijke gevaren 
hoger zijn dan de verwachte baten, niet tot aansprakelijkheid leiden. Als een gevaar 
kenbaar was maar de laedens er een subjectieve kans van nul procent aan toekent, 
verhindert dit niet dat hij aansprakelijk kan worden gesteld, want hij had het gevaar 
kunnen kennen. De objectieve ongevalskans is dus bepalend. 
Kerkmeester bestrijdt het argument van Shavell dat de systeemkosten dalen bij het 
gebruik van subjectieve kansinschattingen. Er moet dan immers aandacht worden 
besteed aan wat de laedens daadwerkelijk dacht ten aanzien van de ongevalskans. 
Bij het gebruik van de objectieve kans is dit niet nodig.210 Voorts reduceert het be-
staan van verzekeringen de invloed van het uiteenlopen van objectieve ongevals-
kansen en de subjectieve inschatting van die kansen. Verzekeraars kunnen de verze-
keringspremie baseren op een frequentistische ongevalskans, hetgeen een vrij goede 
benadering van de objectieve ongevalskans zal zijn. De aansprakelijkheid van de 
laedens kan dan ook op die objectieve ongevalskans worden gebaseerd. Tenslotte 
kan de aandacht die wordt besteed aan aansprakelijkheid voor onvoorziene ongeval-
len er toe leiden dat actoren zich er beter van bewust worden dat een ongeluk in een 
klein hoekje zit. Dit kan leiden tot een hoger zorgniveau, omdat actoren ook reke-
ning gaan houden met minder voor de hand liggende gevaren.211 

                                                      
207. Zie bijvoorbeeld Landes & Posner 1987, p. 249, 250; Ben-Shahar 2000, p. 663; Shavell 2004, p. 

237. 
208. Wertheim schrijft: ‘Gezien de optimistische natuur van den mensch zal men 50% kans op schade 

gewoonlijk reeds behandeld zien alsof het slechts 25% was. 10% kans zal dikwijls practisch geheel 
worden verwaarloosd’. Wertheim 1930, p. 33, 34. 

209. Shavell 1980, p. 490. Zie ook Landes & Posner 1987, p. 246, 247. 
210. Kerkmeester 1999b, p. 39. Hij schrijft ‘Generally it is cheaper to apply an objective standard than a 

subjective one, because the first does not require knowledge of the state of mind of a particular person, who 
has incentives to misrepresent this state of mind before the court’. 

211. Kerkmeester 1999b, p. 42. 
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3.5 Rechtvaardigingsgronden 
 
Een onrechtmatige daad kan haar onrechtmatige karakter verliezen als er een recht-
vaardigingsgrond aanwezig is.212 De mogelijkheid van een beroep op een rechtvaar-
digingsgrond wordt geopend in art. 6:162 lid 2 BW. 
De zorgvuldigheidsnorm hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Een 
afzonderlijk beroep op een rechtvaardigingsgrond is daardoor vaak niet nodig, want 
die omstandigheden zijn al in de zorgvuldigheidsnorm meegenomen.213 Bij de ove-
rige onrechtmatigheidsvormen is dat anders. De vier strafuitsluitingsgronden van 
art. 40 e.v. Wetboek van Strafrecht (WvS), alsmede een aantal andere omstandig-
heden kunnen de onrechtmatigheid van een gedraging opheffen.214 
 
 
1. Overmacht 
 
Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen, 
aldus art. 40 WvS. Het gaat hier om een van buiten komende dwang waaraan geen 
weerstand kan of behoeft te worden geboden. Noodtoestand is een species van over-
macht, te weten de situatie waarin er een conflict tussen verschillende plichten be-
staat. De plicht om een handeling niet te plegen omdat deze onrechtmatig zou zijn, 
wordt opgeheven door een andere plicht of een belang van een hogere orde. Wil 
een beroep op overmacht kunnen slagen, dan mag de oorzaak die de overmacht 
heeft veroorzaakt niet aan de dader zijn toe te rekenen. 
Volgens Goedmakers is overmacht geen rechtvaardigingsgrond, maar ‘een niet toe-
rekenbare vreemde oorzaak’, zodat overmacht uitsluit dat handelen van de dader 
heeft bijgedragen aan de schade.215 Als zonder overmacht de schade niet zou zijn 
ingetreden, moet er geen aansprakelijkheid zijn. De vreemde oorzaak kan worden 
gevormd door daden van derden en door natuurverschijnselen. De daad van de 
derde moet voor de gedaagde onvoorzienbaar en onweerstaanbaar zijn geweest en 
het natuurverschijnsel moet onvoorzienbaar zijn geweest.  
Het is economisch gezien zinvol dat iemand in een overmachtssituatie niet aanspra-
kelijk is voor de ontstane schade. Hij heeft immers niet anders gehandeld dan in de 
gegeven omstandigheden gewenst is. Volgens Goedmakers is het handelen van de 
gedaagde niet de oorzaak van de schade, zodat aansprakelijkheid reeds daarom niet 
op haar plaats is. Dit past in het rechtseconomische denkkader, want als de gedaag-
de de schade niet heeft veroorzaakt, hoeft hij geen prikkels tot gedragswijziging te 
krijgen.  

                                                      
212. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 58. 
213. Schut 1997, p. 57. 
214. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 58 e.v. 
215. Goedmakers 1998, p. 225 en 243, 244. Het civielrechtelijke overmachtsbegrip is volgens Goedma-

kers niet verenigbaar met het strafrechtelijke. 
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Ook de heersende leer waarin overmacht als rechtvaardigingsgrond wordt gezien, is 
economisch verantwoord: de kosten van het hanteren van een zorgniveau waarbij 
ook schade in een overmachtssituatie kan worden vermeden, zijn zeer hoog. Het is 
niet wenselijk dat actoren hun zorgniveau afstemmen op deze uitzonderingssitua-
ties. 
De oorzaak van de overmacht mag niet aan de dader zijn toe te rekenen, anders had 
hij er voor kunnen zorgen dat de overmachtssituatie zich niet zou voordoen. Als 
iemand bepaalde maatregelen nalaat die hij had kunnen treffen, waardoor hij op 
een later moment niet meer het vereiste zorgniveau kan hanteren, dan mag de ont-
stane situatie niet als overmacht worden aangemerkt. Het vereiste niveau van zorg 
moet mede omvatten het treffen van de gewenste voorafgaande maatregelen. Op 
deze wijze krijgt een actor de prikkel om de optimale voorafgaande maatregelen te 
treffen en, gegeven die voorafgaande maatregelen, later het juiste niveau van zorg te 
kiezen.216 
Het aanmerken van noodtoestand als een rechtvaardigingsgrond zorgt er voor dat 
de actor kan kiezen voor het alternatief met de laagste kosten. Immers, de plicht om 
een handeling niet te plegen (bijvoorbeeld om geen deur van een leegstaande schuur 
te forceren) wordt opgeheven door een belang van een grotere orde (het schuilen 
voor een hevige storm). Op zich zou aansprakelijkheid voor de toegebrachte schade 
het betreffende gedrag wellicht niet verhinderen, omdat de handelende het kunnen 
schuilen belangrijker vindt dan het moeten vergoeden van de schade. Aansprake-
lijkheid veroorzaakt echter systeemkosten, zonder dat het in zulke situaties tot een 
gedragsverandering leidt, zodat het economisch gezien niet zinnig is de handelende 
aansprakelijk te stellen. 
 
 
2. Noodweer 
 
Als iemand een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of 
eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aan-
randing, dan handelt hij in noodweer. Er moet eerst een wederrechtelijke handeling 
van een ander zijn geweest, voordat er sprake kan zijn van noodweer. De verdedi-
gingshandeling kan bestaan in een delict, bijvoorbeeld mishandeling. Delicten zijn 
maatschappelijk gezien onwenselijk, derhalve is het plegen van een delict vrijwel 
altijd zonder meer onrechtmatig. Noodweer is hier een uitzondering op, de reactie 
van het oorspronkelijke slachtoffer is zeer begrijpelijk en soms zelfs wenselijk. De 
reactie van het slachtoffer is noodzakelijk ter verdediging tegen een wederrechtelijke 
aanranding. De verdediging kan meer schade voorkomen dan dat zij veroorzaakt, 
zodat zij tot een reductie in de totale schade kan leiden. Ook kan het toestaan van 
noodweerhandelingen de potentiële aanrander wellicht van zijn handelen weerhou-
den, omdat hij weet dat hij zelf het slachtoffer van geweld kan worden. Tot slot 

                                                      
216. Shavell 1987, p. 77. 
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verkeerde het oorspronkelijke slachtoffer in een uitzonderlijke situatie, waarin hij 
handelingen verrichtte die hij onder normale omstandigheden niet zou hebben ver-
richt. Er gaat derhalve geen preventieve prikkel uit van de aansprakelijkheid, het 
zou alleen neerkomen op het verschuiven van de schade, met alle systeemkosten van 
dien. Als er al iemand weerhouden kan en moet worden van zijn handeling, dan is 
dat de pleger van de initiële wederrechtelijke aanranding. Het hanteren van nood-
weer als rechtvaardigingsgrond kan daar aan bijdragen.217 
 
 
3. Wettelijk voorschrift of wettelijke bevoegdheid 
 
Indien iemand handelt ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of krachtens een 
wettelijke bevoegdheid, dan is een daad die op zichzelf beschouwd onrechtmatig is, 
toch geen onrechtmatige daad. Indien de actor misbruik van de bevoegdheid 
maakt, indien de handeling strijdig is met een ander voorschrift, of indien de recht-
vaardigingsgrond achteraf ongefundeerd blijkt te zijn, is er wel sprake van een on-
rechtmatige daad.218 Deze rechtvaardigingsgrond heeft mijns inziens vaak betrek-
king op een belangenafweging: het maatschappelijk belang dat de politie verdachten 
aan mag houden, is groter dan het belang van verdachten om niet van hun vrijheid 
te worden beroofd; het maatschappelijk belang dat deurwaarders beslag mogen leg-
gen, is groter dan het belang van de beslagene, et cetera. Is de handeling op zichzelf 
beschouwd onrechtmatig - mensen van hun vrijheid beroven, mensen de beschik-
king over hun goederen ontnemen - , vanwege het grote belang dat ermee wordt 
gediend, vervalt die onrechtmatigheid. Zodra echter de bevoegdheden worden over-
schreden of het voorschrift of de bevoegdheid achteraf ten onrechte blijken te zijn 
ingeroepen, dan kan niet langer worden gezegd dat een groter belang de handeling 
rechtvaardigde. 
Natuurlijk spelen de in paragraaf 3.3.2 besproken Public Choice problemen hier 
wel een rol, zodat er geen garantie is dat de wettelijke voorschriften bijdragen aan 
het minimaliseren van de totale kosten van schadetoebrengende gebeurtenissen. 
Deze problemen worden deels opgelost doordat er, zoals hierboven reeds is ver-
meld, toch sprake is van een onrechtmatige daad als de rechtvaardigingsgrond ach-
teraf ongefundeerd blijkt te zijn. Ook is er steeds een rechterlijk oordeel nodig als er 
een beroep op een rechtvaardigingsgrond wordt gedaan, zodat de rechter eventuele 
Public Choice problemen kan corrigeren door het beroep te verwerpen. Ondanks 
deze relativeringen suggereren de bezwaren uit de Public Choice theorie wel dat er 
terughoudend met deze rechtvaardigingsgrond moet worden omgegaan. 
 
 
 

                                                      
217. Zie ook Landes & Posner 1987, p. 152 en 173.   
218. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 63. 
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4. Ambtelijk bevel 
 
Een bevoegd gegeven ambtelijk bevel is een rechtvaardigingsgrond, een onbevoegd 
gegeven bevel kan eventueel een schulduitsluitingsgrond zijn. Het bevel is alleen 
een rechtvaardigingsgrond voor degene die het bevel uitvoert.219 De rationale achter 
deze rechtvaardigingsgrond is, dat iemand die een bevel van het bevoegde gezag 
krijgt, er van uit mag gaan dat hij dit bevel moet opvolgen, ook al zou het tot scha-
de kunnen leiden. Het zou te ver gaan om eerst te moeten onderzoeken of het gege-
ven bevel wel de beste wijze is om het doel te bereiken, of er geen andere manieren 
mogelijk zijn. Dit is anders in gevallen waarin opvolgen van het bevel duidelijk tot 
schade zal leiden en er een betere alternatieve handelswijze bekend en mogelijk is. 
 
 
5. Toestemming 
 
Toestemming van de benadeelde kan een rechtvaardigingsgrond zijn. Dit is logisch, 
want als bijvoorbeeld een rechthebbende toestemming geeft tot het maken van een 
rechtsinbreuk, prefereert hij blijkbaar de situatie met de inbreuk boven die zonder 
de inbreuk. De betrokken partijen hebben dan dus zelf een afweging gemaakt die 
zij beter vinden dan de afweging die in de toekenning van de subjectieve rechten is 
gemaakt. De afweging van partijen zal hun waardering voor de rechten beter uit-
drukken, zodat hun afweging moet worden gevolgd. Dit is een toepassing van het 
Coase-theorema: als de transactiekosten laag genoeg zijn om partijen de gelegenheid 
te geven via onderhandelingen er voor te zorgen dat een aanspraak terecht komt bij 
degene die het deze hoogste waardeert, dan moet het recht daar niet van afwijken. 
Deze redenering gaat natuurlijk alleen op als de toestemming in vrijheid is gegeven 
en niet bijvoorbeeld onder dwang. Bij verschillen in macht moet dus goed worden 
bekeken of er wel echt sprake is van toestemming. Ook bij negatieve externe effec-
ten moet goed worden uitgekeken: als de rechthebbende toestemming geeft tot een 
inbreuk op zijn recht maar deze inbreuk ook negatieve gevolgen voor anderen heeft, 
dan moet de inbreuk ondanks de toestemming wellicht toch niet worden toege-
staan. Het ligt hier echter op de weg van die derde(n) om een actie uit onrechtma-
tige daad in te stellen. 
 
 
6. Risicoaanvaarding 
 
Risicoaanvaarding is volgens Hartkamp geen zelfstandige rechtvaardigingsgrond. 
De redenering dat de gelaedeerde geen schadevergoeding moet ontvangen omdat 
hij het risico van schade heeft aanvaard, vindt plaats (afhankelijk van de feitelijke 
situaties) in het kader van de zorgvuldigheidsnorm, toestemming, eigen schuld et 

                                                      
219. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 64. 
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cetera.220 De Hoge Raad is eenzelfde mening toegedaan, getuige de overwegingen 
uit het Natrap-arrest:221  
 

‘Noch in het oude recht, noch in het huidige is er behoefte aan een afzonderlijke rechts-
figuur ‘risico-aanvaarding’ in de zin van een rechtvaardigingsgrond van eigen aard die de 
onrechtmatigheid van een gedraging en daarmee ook de aansprakelijkheid opheft. Het-
geen men daarmee beoogt te bereiken gaat immers, naar gelang van de aard van het ge-
val, volledig op in enerzijds de vraag of de gedraging in de gegeven omstandigheden je-
gens de benadeelde als onrechtmatig kan worden aangemerkt en anderzijds die of aan de 
benadeelde omstandigheden kunnen worden toegerekend die aanleiding kunnen zijn 
(niet alleen tot een vermindering maar ook) tot een vervallen van de vergoedingsplicht 
naar de maatstaf van art. 6:101 BW, zoals deze ook naar huidig recht toegepast pleegt te 
worden.’  

 
Annotator Brunner vindt ook dat risicoaanvaarding geen zelfstandige rechtvaardi-
gingsgrond is, maar dat het begrip wel van belang blijft bij de vraag of een gevaarlij-
ke gedraging die wordt begaan bij een activiteit die op zichzelf geoorloofd is en 
waaraan ook de gelaedeerde deelneemt, jegens hem onrechtmatig was. 
Volgens Streefkerk is risicoaanvaarding iets anders dan toestemming of eigen 
schuld. Het gaat er steeds om dat de gelaedeerde zich vrijwillig in een situatie heeft 
begeven waarvan hij weet of behoort te weten dat daaruit bij een normale gang van 
zaken schade voor hem kan voortvloeien. Hierdoor worden gevaren die de laedens 
schept en die normaliter ongeoorloofd zijn, geoorloofd. De gelaedeerde kan derhal-
ve geen schadevergoeding meer van de laedens vorderen.222 
Landes en Posner bespreken rechtseconomische argumenten voor een verweer van 
risicoaanvaarding in situaties van lage transactiekosten.223 Het verweer brengt een 
voorkeur voor marktuitkomsten boven rechterlijke beslissingen tot uitdrukking. Als 
een rechter de gedaagde onzorgvuldig vindt, maar het gedrag van de eiser geeft aan 
dat deze het risico aanvaardbaar vond, dan is vanwege het verweer uiteindelijk de 
waardering van partijen doorslaggevend. Ten tweede  kan het misallocaties corrige-
ren die ontstaan door toepassing van de objectieve zorgvuldigheidsnorm.224 Ten 
derde geeft het verweer aan risicozoekende actoren de mogelijkheid om hun risico-
houding uit te leven.225 Tenslotte geeft het verweer een prikkel aan de potentiële 

                                                      
220. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 454. 
221. Hoge Raad 28 juni 1991, NJ 1992, 622 (concl. A.-G. Biegman-Hartogh; m.nt. Brunner). 
222. Streefkerk 1980, p. 125 en 139. 
223. Landes & Posner 1987, p. 139 e.v. 
224. De auteurs geven het voorbeeld van een zeer goede tractorchauffeur voor wie de veiligheidsvoorzie-

ningen die voor de gemiddelde chauffeur efficiënt zijn, duurder zijn dan de schade die ze naar ver-
wachting voorkomen. Hij kan dus een goedkopere tractor kopen zonder die voorzieningen. Als dan 
toch een ongeval gebeurt, moet hij niet met succes de fabrikant kunnen aanspreken. 

225. In de economie worden voor wat betreft de mogelijke risicohoudingen drie typen actoren onder-
scheiden, te weten risiconeutrale actoren, risicomijders en risicozoekers. Risiconeutraliteit houdt in 
dat een actor alleen kijkt naar de verwachte waarde van keuzemogelijkheden en niet naar de absolute 
omvang van verlies- of winstmogelijkheden. Een risiconeutrale actor is derhalve indifferent tussen de 
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gelaedeerde om zijn activiteitenniveau aan te passen, omdat hij weet dat hij, als er 
iets mis gaat, geen schadevergoeding krijgt. Hij verkiest het dan misschien om he-
lemaal niet aan de activiteit deel te nemen.  
Bij het eerste en tweede argument zeggen Landes en Posner dat aanvaarding van het 
verweer betekent dat de gedaagde niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Deze argu-
menten rechtvaardigen dus geen afzonderlijk verweer. Het derde argument wordt 
door de auteurs niet benadrukt, omdat in de normale analyse wordt uitgegaan van 
risiconeutraliteit. Indien wel rekening wordt gehouden met de risicohouding, dan 
zal dat slechts in zeer uitzonderlijke situaties tot de conclusie kunnen leiden dat risi-
coaanvaarding een afzonderlijk verweer moet zijn, omdat mensen in het algemeen 
risicomijders zijn. Het vierde argument overtuigt evenmin in situaties van foutaan-
sprakelijkheid. In Hoofdstuk 4 zal namelijk blijken dat het activiteitenniveau van 
de gelaedeerde daar niet hoeft te worden gecorrigeerd. Bij risicoaansprakelijkheid 
daarentegen zal het activiteitenniveau van de gelaedeerde te hoog zijn, zelfs indien 
er een eigenschuldverweer mogelijk is. Risicoaanvaarding kan hier tot een beter ac-
tiviteitenniveau van de gelaedeerde leiden, maar deze uitkomst kan niet via een 
rechtvaardigingsgrond worden bereikt, omdat bij risicoaansprakelijkheid onrecht-
matigheid niet is vereist. Er zijn derhalve bij risiconeutraliteit geen economische 
argumenten voor de visie dat risicoaanvaarding een aparte rechtvaardigingsgrond is.  
Als de rechter het activiteitenniveau van de gelaedeerde meeweegt bij de beoorde-
ling of er eigen schuld is, kan de gewenste uitkomst toch worden bereikt. Uit het 
Circusezel-arrest226 blijkt mijns inziens dat de Hoge Raad inderdaad deze weg kiest. 
Eiser was bezoeker van een circusvoorstelling die aan het eind van de voorstelling 
op uitnodiging vrijwillig op een ongezadelde ezel is gaan zitten voor een rondrit, 
waarbij hij ten val is gekomen. Volgens Rechtbank en Hof heeft de eiser de gevaren, 
die van algemene bekendheid zijn, aanvaard. Aansprakelijkheid wordt derhalve af-
gewezen. Volgens de Hoge Raad brengt vrijwillige blootstelling aan de algemeen 
bekende risico’s echter niet zonder meer mee dat gedaagde niet aansprakelijk is. In 
de gegeven omstandigheden vindt de Hoge Raad dat gedaagde aansprakelijk is. 
Vervolgens overweegt de Hoge Raad: ‘Ten hoogste is dan plaats voor een verminde-
ring van de vergoedingsplicht indien de rechter op grond van de omstandigheden 
van het geval mocht oordelen dat de schade mede aan de bezoeker is toe te reke-
nen’. De tekst van deze overweging duidt er op dat de Hoge Raad hier een eigen-

                                                      
optie om niks te krijgen en de optie om mee te doen in een project waar hij 50% kans op een winst 
van bijvoorbeeld €1000, maar ook 50% kans op een verlies van €1000 loopt. Risicomijders kijken 
wel naar de absolute omvang. Uitgaande van afnemend marginaal nut van geld (de eerste euro’s die 
iemand vergaart zijn veel waard omdat ze aan de belangrijkste behoeften worden besteed, maar als 
iemand al een behoorlijk vermogen heeft, voegen extra euro’s minder waarde toe, omdat hij ze aan 
minder belangrijke behoeften zal besteden) is te beredeneren dat bij een gegeven vermogen een verlies 
van bijvoorbeeld €1000 meer nut kost dan een winst van €1000 oplevert. Daarom verkiest een risi-
comijder de optie van niks krijgen boven de optie van 50% kans op winst of verlies van €1000. Een 
risicozoeker verkiest juist de onzekere optie boven de zekere. Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 258. 
Zie ook de appendix bij Hoofdstuk 2.  

226. Hoge Raad 21 oktober 1988, NJ 1989, 792 (concl. A.-G. Biegman-Hartogh; m.nt. Brunner). 
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schuldverweer voor ogen heeft. Het enkele meedoen aan de ‘stunt’ kan dus eigen 
schuld opleveren. 
In situaties van hoge transactiekosten, die voor het onrechtmatigedaadsrecht van 
meer belang zijn dan situaties van lage transactiekosten, zien Landes en Posner wei-
nig ruimte voor het verweer. Alleen als de vermijdingskosten voor de eiser door het 
reduceren van het activiteitenniveau duidelijk lager zijn dan de vermijdingskosten 
van de gedaagde, zou het verweer tot afwijzing van aansprakelijkheid moeten lei-
den. Ook dit resultaat kan worden bereikt door in zo’n geval van eigen schuld van 
de benadeelde te spreken, zodat er wederom geen behoefte bestaat aan een aparte 
rechtvaardigingsrond van risicoaanvaarding. 
 
 
7. Handelen in het algemeen belang 
 
De omstandigheid dat een activiteit wordt verricht in het algemeen belang kan in-
vloed hebben op het onrechtmatigheidsoordeel. Indien handelingen die in het al-
gemeen belang worden verricht schade toebrengen, dan zouden ze, als ze als on-
rechtmatige daad worden bestempeld, in beginsel verboden kunnen worden, het-
geen een onaanvaardbare consequentie is.  
Bij deze problematiek zijn verschillende benaderingen mogelijk. Bregstein stelt dat 
rechtsinbreuken in beginsel onrechtmatig zijn, maar dat er omstandigheden kunnen 
zijn die de onrechtmatigheid doen wegvallen. Het feit dat de handeling in het al-
gemeen belang wordt verricht, is een rechtvaardigingsgrond in wording, die een 
volwaardige rechtvaardigingsgrond kan worden door het betalen of aanbieden van 
schadevergoeding. J. Drion gaat er daarentegen van uit dat de handeling in het al-
gemeen belang rechtmatig is, maar dat er wel schadevergoeding moet worden be-
taald. Het niet-betalen is onrechtmatig. Art. 6:168 BW kiest weer een andere weg: 
de handeling is en blijft onrechtmatig, maar kan niet worden verboden. Wel kan er 
schadevergoeding worden gevraagd. Als de dader tot schadevergoeding wordt ver-
oordeeld maar deze niet betaalt, kan alsnog een verbod worden gevraagd. 
Vanuit rechtseconomisch oogpunt beschouwd is de term ‘algemeen belang’ niet 
eenduidig. Gaat het om de som van de nutsniveaus van alle leden van de samenle-
ving, dan zijn handelingen die in het algemeen belang worden verricht, welvaarts-
verhogend. Gaat het echter om het groepsbelang van de meerderheid, dan kunnen 
handelingen in het algemeen belang ten koste van minderheidsbelangen gaan en 
zijn ze niet per definitie welvaartsverhogend. In de Public Choice theorie wordt 
aandacht gevraagd voor de eigen doelstellingen die politici en ambtenaren hebben 
en die kunnen afwijken van het algemeen belang. Ook wordt de aandacht gevestigd 
op de invloed van belangengroepen, die de publieke besluitvorming proberen te 
beïnvloeden. Handelingen in het algemeen belang kunnen in werkelijkheid meer 
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gericht zijn op eigenbelangen van ambtenaren, politici en belangengroepen dan op 
de verhoging van de maatschappelijke welvaart.227 
Zelfs indien de handeling welvaartsverhogend is, is zij nog niet per definitie wel-
vaartsmaximaliserend. De handeling kan wellicht zorgvuldiger, op een minder 
schadelijke manier worden uitgevoerd, zodat de primaire ongevalskosten dalen. Of 
degene die de handeling uitoefent (vaak een overheid) kan schadevergoeding aan de 
gedupeerden betalen en de schade over een grotere groep (zoals de belastingbetalers) 
spreiden, hetgeen tot een reductie van secundaire ongevalskosten leidt.  
Vanuit rechtseconomisch oogpunt is het argument dat de handeling werd verricht 
in het algemeen belang dus niet doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of 
de handeling al dan niet onrechtmatig is. 
 
 
3.6 Samenvatting en conclusies 
 
In dit hoofdstuk heb ik het onrechtmatigheidsvereiste uit art. 6:162 BW aan een 
rechtseconomisch onderzoek onderworpen en een standpunt ingenomen in een 
aantal juridische discussies. 
Paragraaf 3.1 heeft de verschillende visies op de betekenis van het onrechtmatig-
heidsvereiste tot onderwerp en paragraaf 3.2 de inbreuk op een recht. In de rechts-
geleerde literatuur bestaat verschil van mening over de status van deze onrechtma-
tigheidsvorm. Sommige auteurs menen dat de rechtsinbreuk een zelfstandig on-
rechtmatigheidscriterium vormt, terwijl anderen vinden dat de zorgvuldigheids-
norm uiteindelijk bepalend is.  
Vanuit rechtseconomische optiek is het onderscheid tussen property rules en liabili-
ty rules hier relevant. Een property rule houdt in dat een aanspraak alleen kan wor-
den overgedragen in een vrijwillige transactie, dus na voorafgaande toestemming 
van de rechthebbende. Bij een liability rule daarentegen kan de aanspraak ook zon-
der voorafgaande toestemming worden weggenomen, mits de objectief vastgestelde 
waarde wordt vergoed. Volgens Calabresi en Melamed werken property rules beter 
in situaties van lage transactiekosten, terwijl liability rules superieur zijn als de 
transactiekosten hoog zijn. Volgens Kaplow en Shavell zijn property rules te verkie-
zen waar het gaat om het afpakken van zaken, hetgeen moet worden opgevat als het 
verrichten van handelingen waartoe de rechthebbende met uitsluiting van anderen 
bevoegd is. Liability rules werken beter bij schadelijke externe effecten. 
Deze theorie kan helpen bij het beantwoorden van de vraag of de rechtsinbreuk 
zelfstandig bestaansrecht heeft en zo ja, in welke gevallen dit de toepasselijke catego-
rie is. In situaties waarin de theorie de voorkeur geeft aan property rules is duidelijk 
dat degene die schade heeft veroorzaakt anders heeft gehandeld dan hij had moeten 
doen, omdat hij een vrijwillige transactie met de rechthebbende tot stand had moe-
ten brengen. Het gaat hier om het afpakken van zaken en om het veroorzaken van 
                                                      
227. Zie bijvoorbeeld Macey 1998. 
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externe effecten in situaties van lage transactiekosten. Hier is de rechtsinbreuk de 
toepasselijke categorie en hoeft er geen belangenafweging in het kader van de zorg-
vuldigheidsnorm plaats te vinden, want zelfs als de laedens de aanspraak hoger zou 
waarderen dan de gelaedeerde, dan nog heeft hij onrechtmatig gehandeld door deze 
aanspraak zonder toestemming weg te nemen of aan te tasten, in plaats van een 
vrijwillige transactie met de rechthebbende aan te gaan. In situaties waarin liability 
rules de voorkeur verdienen, dus bij het veroorzaken van externe effecten als de 
transactiekosten hoog zijn, is nog niet duidelijk of de schadeveroorzaker anders 
heeft gehandeld dan hij had moeten doen. Die vraag wordt beantwoord door te 
onderzoeken of de laedens onzorgvuldig is geweest, zodat de zorgvuldigheidsnorm 
de toepasselijke onrechtmatigheidscategorie is. Deze benadering vindt steun in het 
Nederlandse recht. 
 
In paragraaf 3.3 staat de tweede onrechtmatigheidsvorm centraal: het doen of nala-
ten in strijd met een wettelijke plicht. Ook hier wordt gediscussieerd over de vraag 
of het een zelfstandige categorie betreft. Vanuit rechtseconomisch oogpunt vervult 
de categorie een nuttige rol indien de wetgever de belangen die bij een onrechtma-
tige daad betrokken zijn in het kader van de wetgeving goed heeft afgewogen. De 
rechter hoeft die afweging niet nogmaals te maken, omdat de uitslag van die weging 
al vaststaat. Het hanteren van strijd met een wettelijke plicht als zelfstandige catego-
rie kan dan kostenbesparend werken. Ook als de wetgever wellicht geen perfecte 
afweging heeft gemaakt, maar wel over betere informatie beschikt dan de rechter of 
de betrokken partijen, vervult deze onrechtmatigheidsvorm een zelfstandige rol. De 
afweging van de wetgever is dan immers beter dan de afweging die de rechter of 
partijen zelf zouden hebben gemaakt. Als er daarentegen redenen zijn om aan te 
nemen dat de rechter een betere belangenafweging kan maken, als de wetgever heeft 
volstaan met vage normen die door de rechter moeten worden geconcretiseerd of als 
relevante omstandigheden sinds de totstandkoming van de wetgeving zijn gewij-
zigd, dan is een nadere toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm nodig. 
 
In paragraaf 3.4 vormt de zorgvuldigheidsnorm het onderwerp van analyse. Met 
behulp van de zorgvuldigheidsnorm wordt de vraag beantwoord of de laedens an-
ders heeft gehandeld dan hij had moeten doen. Vanuit rechtseconomische optiek is 
dat zo, als de kosten van extra voorzorgsmaatregelen lager zijn dan de schade die 
daarmee naar verwachting had kunnen worden voorkomen. De marginale Learned 
Hand-formule brengt deze afweging tot uitdrukking. Het optimale zorgniveau ligt 
daar, waar de totale ongevalskosten, dus de som van zorgkosten en verwachte scha-
de minimaal zijn. Er wordt dus niet gestreefd naar maximale, maar naar optimale 
zorg. Door het werkelijke zorgniveau te vergelijken met het optimale niveau, kan 
worden bepaald of iemand zorgvuldig genoeg is geweest. Als de zorgvuldigheids-
norm overeenkomstig de marginale Hand-formule wordt ingevuld, krijgen actoren 
prikkels om het optimale zorgniveau te hanteren. Een hoger niveau brengt hogere 
kosten met zich mee en een lager niveau is eveneens duurder omdat de actor dan 
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aansprakelijk is. De zorgvuldigheidsnorm kan derhalve bijdragen aan het verlagen 
van de totale kosten van schadeveroorzakende activiteiten. 
Volgens Grady’s theorie van de untaken precaution bepaalt de rechter niet in ab-
stracto het optimale zorgniveau om vervolgens te beoordelen of de laedens zorgvul-
dig genoeg is geweest, maar moet de eiser een voorzorgsmaatregel voorstellen die de 
gedaagde had kunnen treffen maar die hij niet heeft getroffen. De rechter beoor-
deelt vervolgens overeenkomstig de marginale Hand-formule welk zorgniveau tot 
lagere totale ongevalskosten leidt. Als dat het werkelijke zorgniveau is, is de laedens 
niet onzorgvuldig geweest. Als de totale kosten bij de untaken precaution echter 
lager zijn, zal de rechter oordelen dat de laedens de voorgestelde maatregel had 
moeten treffen en dat het nalaten daarvan onzorgvuldig is. Volgens Ott en Schäfer 
wordt via de benadering van de untaken precaution in opeenvolgende rechtszaken 
het optimale zorgniveau stap voor stap benaderd, zonder dat de rechter dit optimale 
niveau in abstracto vaststelt. 
In het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht zijn met name de Kelderluikcriteria 
van groot belang bij het bepalen van de zorgvuldigheidsnorm en deze criteria verto-
nen grote overeenkomsten met de elementen uit de economische analyse. Een be-
langrijk verschil is dat de rechtspraak de relevante criteria ‘slechts’ opsomt, terwijl 
de economische theorie ook aangeeft hoe deze criteria met elkaar samenhangen. 
In de rechtspraak betreffende de zorgvuldigheidsnorm komt de term ‘ongelukkige 
samenloop van omstandigheden’ voor. In de rechtsgeleerde literatuur wordt be-
toogd dat deze term geen criterium is, maar hooguit een etiket dat op gevallen kan 
worden geplakt waar de aangesprokenen niet meer risico heeft genomen dan onder 
de omstandigheden verantwoord was. Naar mijn mening is dit etiket ongelukkig 
gekozen, omdat ‘samenloop’ juist suggereert dat het om gevallen gaat waar causali-
teit ontbreekt. 
De mate van zorgvuldigheid die van de ene partij wordt vereist, wordt in het recht 
mede bepaald door de mogelijkheid dat de wederpartij fouten maakt. Vanuit 
rechtseconomische optiek roept deze regel het gevaar in het leven dat de ene partij, 
door het hanteren van een te laag zorgniveau, de andere partij dwingt om ter com-
pensatie een te hoog zorgniveau te kiezen. Dit is een suboptimale situatie die kan 
worden voorkomen door de aansprakelijkheid te verminderen of te laten vervallen 
vanwege de gemaakte fout van het slachtoffer. Anderzijds kan de situatie zich voor-
doen dat de laedens na de fout van de gelaedeerde nog goede mogelijkheden had 
om het ongeval te (proberen te) voorkomen. Het is wenselijk dat de laedens dat 
inderdaad probeert als de kosten van deze extra zorgmaatregelen niet te hoog zijn. 
De in theorie perfecte oplossing van Wittman, waarbij de gelaedeerde opdraait voor 
de gestegen zorgkosten van de laedens en voor de schade die na de extra voorzorgs-
maatregelen toch intreedt, is binnen de grenzen van het onrechtmatigedaadsrecht 
niet te realiseren. Een second best oplossing is dat de schade wordt verdeeld over de 
gelaedeerde die de initiële fout heeft gemaakt en de laedens die daar niet adequaat 
op heeft gereageerd. 
Volgens de theorie geeft de zorgvuldigheidsnorm optimale gedragsprikkels en zou 
er dus nooit onzorgvuldig gedrag plaatsvinden. Deze uitkomst wordt vanwege een 
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aantal problemen gerelativeerd. Zo kan de rechter fouten maken bij het vaststellen 
van de zorgvuldigheidsnorm of het werkelijke zorgniveau, de actoren kunnen de 
zorgvuldigheidsnorm verkeerd inschatten, het maken van fouten kan onvermijdelijk 
zijn en bepaalde gevaren kunnen onbekend zijn. 
 
In paragraaf 3.5 komen de rechtvaardigingsgronden aan bod. Bij overmacht is het 
wenselijk de laedens niet aansprakelijk te houden omdat hij niet anders heeft ge-
handeld dan hij in de gegeven omstandigheden moest doen. Bij noodweer is aan-
sprakelijkheid vanwege hetzelfde argument ongewenst. Bovendien geldt daar dat de 
initiële aanrander zo een prikkel krijgt de aanranding achterwege te laten. Bij het 
accepteren van de rechtvaardigingsgrond van het handelen ter uitvoering van een 
wettelijk voorschrift of een wettelijke bevoegdheid moet terughoudendheid worden 
betracht, omdat niet vaststaat dat de betreffende wetgeving welvaartsbevorderend 
werkt. Toestemming van de benadeelde kan alleen een rechtvaardigingsgrond zijn 
als de toestemming in vrijheid is gegeven en als de handeling geen negatieve externe 
effecten veroorzaakt. Risicoaanvaarding is in het Nederlandse recht geen zelfstandi-
ge rechtvaardigingsgrond en ook vanuit rechtseconomisch oogpunt is er geen be-
hoefte aan. Het gedrag van de gelaedeerde kan via een eigenschuldverweer of via de 
zorgvuldigheidsnorm die voor de laedens wordt opgesteld al worden meegewogen. 
De omstandigheid dat de handeling werd verricht in het algemeen belang is vanuit 
rechtseconomisch oogpunt niet doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of 
de handeling al dan niet onrechtmatig is. 
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Appendix bij Hoofdstuk 3 
 
A3.1 De Learned Hand-formule 
 
De totale ongevalskosten bestaan in de som van zorgkosten en verwachte schade. Er 
wordt uitgegaan van proportioneel stijgende zorgkosten en degressief dalende ver-
wachte schade. 
 

Figuur A3.1  De marginale Hand-formule en het optimale zorgniveau 

De aanname dat de zorgkosten lineair stijgen, is arbitrair. In de figuren hieronder 
zijn achtereenvolgens progressief, proportioneel en degressief stijgende zorgkosten 
opgenomen. Steeds is een optimaal zorgniveau te vinden dat de totale ongevalskos-
ten minimaliseert. Dit optimale niveau is bij progressief stijgende zorgkosten het 
laagst, omdat de zorgkosten steeds sneller stijgen, zodat eerder het punt wordt be-
reikt waarop de marginale kosten van zorg groter worden dan de marginale baten: 
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Het zorgniveau dat de totale ongevalskosten minimaliseert, is het optimale niveau. 
Uit de grafieken blijkt duidelijk dat optimale zorg niet hetzelfde betekent als maxi-
male zorg.  
De zorgvuldigheidsnorm geeft actoren een prikkel om het optimale zorgniveau te 
hanteren, mits de vereiste zorg op dit optimale niveau wordt gesteld. Actoren die 
onzorgvuldig zijn, zijn aansprakelijk voor de schade en dragen dus zowel hun eigen 
zorgkosten als de verwachte schade. Actoren die het vereiste zorgniveau toepassen, 
zijn dat niet. Zij dragen dus alleen hun eigen zorgkosten. Actoren die meer zorg 
nemen dan vereist, zijn ook niet aansprakelijk, maar hebben wel hogere zorgkosten. 
De vetgedrukte lijn in de grafiek hieronder geeft de verwachte kosten van een actor 
weer bij alle mogelijke zorgniveaus. Een rationele actor zal het vereiste, optimale 
zorgniveau kiezen om zo zijn eigen kosten te minimaliseren. 
 

Figuur A3.2  Verwachte kosten voor de laedens 

 
Omdat in de standaardtheorie de laedens die onzorgvuldig is, altijd aansprakelijk is 
voor de schade, ontstaat de ‘sprong’ in de vetgedrukte lijn: door zorgvuldig te han-
delen, dalen de verwachte kosten voor de laedens met het gehele bedrag van de ver-
wachte schade. In het kader van het causaliteitsvereiste zal hier een correctie op 
worden gemaakt, waardoor de ‘sprong’ verdwijnt. Een actor is dan alleen aanspra-
kelijk voor de schade die door zijn onzorgvuldigheid is veroorzaakt. Een kleine on-
zorgvuldigheid leidt dan tot minder extra verwachte kosten dan een grote. Zie hier-
voor paragraaf 5.5.4. 
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A3.2 Grady’s theorie van de ‘untaken precaution’ 
 
In Grady’s benadering van de untaken precaution stelt de rechter niet in abstracto 
het optimale zorgniveau vast. De eiser stelt een untaken precaution voor en de rech-
ter beoordeelt of de extra kosten van deze maatregelen groter of kleiner zijn dan de 
baten ervan. Als in de onderstaande grafiek x0 het werkelijke zorgniveau weergeeft 
en x1 de voorgestelde untaken precaution, dan zal de rechter oordelen dat de lae-
dens inderdaad die maatregel had moeten treffen, omdat de totale kosten daar lager 
zijn dan bij x0. Het nalaten ervan is onzorgvuldig en vanaf nu vormt x1 de zorgvul-
digheidsnorm, zonder dat de rechter zich er over bekommert waar het optimale 
zorgniveau x* precies ligt. Als de voorgestelde maatregel echter x3 is, zal de laedens 
niet aansprakelijk zijn, omdat die maatregel te duur is. 
Een mogelijk probleem bij deze benadering is dat de eiser een untaken precaution 
x2 kan voorstellen die weliswaar beter is dan de werkelijke zorg x0, maar die hoger 
ligt dan optimaal. Omdat deze untaken precaution vanaf nu de nieuwe zorgvuldig-
heidsnorm vormt, is het niet denkbaar dat het systeem verder naar het optimum 
toegroeit, tenzij de rechter het verweer van een volgende gedaagde accepteert dat de 
zorgvuldigheidsnorm te hoog ligt. 
 

Figuur A3.3  Untaken Precautions 
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A3.3 De rechter maakt fouten bij het vaststellen van de zorgvuldigheidsnorm 
 
Als de rechter de zorgvuldigheidsnorm te laag vaststelt, dan zal de laedens dat te 
lage zorgniveau hanteren, omdat hij zo reeds niet aansprakelijk is. Bij een te hoge 
zorgvuldigheidsnorm zal de laedens meestal dat te hoge niveau kiezen, om zo aan 
aansprakelijkheid te ontkomen. Als de zorgvuldigheidsnorm echter zeer veel te hoog 
wordt vastgesteld, dan kiest de laedens voor het optimale zorgniveau. Het is name-
lijk voor hem goedkoper om aansprakelijk te zijn, dan om het hoge zorgniveau te 
hanteren. De drie beschreven situaties worden hieronder grafisch uitgebeeld. Het 
optimale zorgniveau wordt met x* weergegeven, het door de laedens gekozen zorg-
niveau met x. De vetgedrukte lijn geeft telkens de private kosten van de laedens 
weer. De laedens kiest het zorgniveau waar deze kosten het laagst zijn. 
 

Figuur A3.4  Foutief vastgestelde zorgvuldigheidsnormen 
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4 Toerekenbaarheid, fout en risico 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Artikel 6:162, lid 3 BW luidt: ‘Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden 
toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krach-
tens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.’ Er 
bestaan veel onduidelijkheden betreffende de toerekenbaarheid. Jansen stelt bij-
voorbeeld dat alle gevallen die onder art. 6:162 BW vallen, op het terrein van de 
schuldaansprakelijkheid liggen en dat de gevallen van risicoaansprakelijkheid elders 
zijn ondergebracht,1 maar ergens anders zegt hij dat de toerekenbaarheid uit art. 
6:162 BW niet alleen op schuld, maar ook op risico kan berusten.2 De gehanteerde 
terminologie is niet eenduidig. Een andere onduidelijkheid betreft de discussie of 
schuld wel als afzonderlijk vereiste naast onrechtmatigheid moet worden gesteld. En 
er is veel onenigheid over het antwoord op de vraag in welke gevallen risicoaanspra-
kelijkheid een wenselijke regel is. 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens het schuld- en het risicobegrip aan de 
orde. Ik zal antwoord geven op de vraag of het schuldvereiste een zelfstandige rol 
speelt naast de onrechtmatigheidseis en geef vanuit de rechtseconomische benade-
ring een invulling aan de begrippen schuld- en risicoaansprakelijkheid. Hierbij zal 
blijken dat het beter is om een onderscheid te maken tussen fout- en risicoaanspra-
kelijkheid dan tussen schuld- en risicoaansprakelijkheid. De rechtseconomische be-
nadering maakt het mogelijk om aan te geven in welke gevallen foutaansprakelijk-
heid beter is en in welke gevallen risicoaansprakelijkheid. Ik zal beoordelen of de 
risicoaansprakelijkheden uit het BW in dit kader passen.  
 
 

                                                      
1. Jansen (Onrechtmatige Daad I), Inleiding, aant. 6: ‘Hoewel bij art. 162, behalve schuld-factoren ook 

risico-factoren een rol kunnen spelen (…), kan men wel zeggen dat alle gevallen die bij dit artikel on-
derdak hebben, op het terrein van de schuld-aansprakelijkheid liggen en dat daartegenover de gevallen 
van risico-aansprakelijkheid elders - onder meer in de art. 169 e.v. en 185 e.v.- zijn ondergebracht. 
(…) De schuld-aansprakelijkheid omvat, behalve zuivere schuld-gevallen, ook gevallen waarin de on-
rechtmatige daad anders dan wegens schuld aan de dader kan worden toegerekend.’ 

2. Jansen (Onrechtmatige Daad I), Art. 162, lid 3, aant. 35: ‘De toerekenbaarheid van het derde lid van 
art. 162 kan, behalve op schuld (…) ook nog op risico berusten. Er worden hier twee soorten risico-
gevallen onderscheiden: een onrechtmatige daad kan namelijk, als zij niet aan schuld is te wijten, niet-
temin toerekenbaar zijn indien zij ofwel krachtens de ‘wet’ ofwel krachtens de ‘in het verkeer geldende 
opvattingen’ voor risico van de dader komt.’ 
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4.2 Schuld 
 
4.2.1 Literatuur 
 
De Nederlandse wetgever heeft bij de vertaling van het Franse art. 1382 CC in art. 
1401 oud BW het woord ‘onregtmatige’ ingevoegd, om uit te drukken dat niet ie-
dere schadeveroorzakende handeling tot schadevergoeding verplicht. In art. 1382 
CC werd deze inperking bereikt via het woord faute. Omdat in art. 1401 oud BW 
dit schuldvereiste ook is blijven staan, rijst de vraag hoe de begrippen onrechtma-
tigheid en schuld zich tot elkaar verhouden. Veel auteurs beantwoorden deze vraag 
door terug te grijpen op de lex Aquilia en op de ontstaansgeschiedenis van de Code 
Civil, maar deze rechtshistorische exercities leveren geen eenduidig antwoord op. 
Volgens sommige auteurs betekenen schuld en onrechtmatigheid hetzelfde en kan 
een van beide begrippen worden gemist.3 Molengraaff vindt dat schuld inhoudt dat 
‘iemand handelt in strijd met die regels, welker inachtneming men in de samenle-
ving en het verkeer van ieder verwacht, met datgene wat aan den een jegens den 
ander betaamt’. Het onrechtmatigheidsbegrip zou derhalve naast schuld zonder veel 
bezwaar kunnen worden gemist.4 Paul Scholten gebruikt schuld en onrechtmatig-
heid als synoniemen,5 het gaat er steeds om dat de dader anders handelde dan hij 
behoorde te doen.6 Van Nispen tot Sevenaer stelt dat schuld de onbetamelijkheid 
van een handeling uitdrukt.7 Dit komt dus overeen met onrechtmatigheid. Ook 
Wolfsbergen8 en Van Dunné9 zijn deze mening toegedaan. 
Anderen vinden niet dat beide begrippen hetzelfde betekenen, maar dat het ene be-
grip opgaat in het andere.10 Volgens Scheltema is de schuldvraag (de toetsing aan 
normen van behoorlijkheid) die voor 1919 werd gesteld naast de onrechtmatig-
heidsvraag (schending van een recht of rechtsplicht) na het arrest Linden-
baum/Cohen opgegaan in het onrechtmatigheidsbegrip, omdat in dat arrest een 
overtreding van ongeschreven rechtsnormen zelf een onrechtmatige daad is gewor-
den.11 Vigelius vindt juist dat de onrechtmatigheid als zelfstandig vereiste kan ver-
vallen. Het reeds langer bestaande schuldbegrip zorgt er namelijk al voor dat niet 

                                                      
3. Zie, behalve de hier kort besproken schrijvers, ook bijvoorbeeld J. C. van Oven 1932, p. 509; Hou-

wing 1939, p. 24 (hij vindt schuld en onrechtmatigheid alleen hetzelfde als de onrechtmatigheid be-
staat uit maatschappelijke onzorgvuldigheid); Van der Ven 1941, p. 384; Van Maanen 1986, p. 20, 
21. 

4. Molengraaff 1887, p. 390, 391. 
5. Dat blijkt uit deze passage: ‘(…) hoe verschillende deze beide (de leren van Molengraaff en Opzoomer, 

LTV) ook de grenzen tussen rechtmatige en onrechtmatige daden mogen trekken, beide zien den 
grondslag (van schadevergoeding buiten overeenkomst, LTV) in die onrechtmatigheid, in de schuld’. 
P. Scholten 1899, p. 6. Zie ook Van Maanen 1986, p. 64. 

6. P. Scholten 1914/1915, p. 355. 
7. Van Nispen tot Sevenaer 1934, p. 191, 192. 
8. Wolfsbergen 1946, p. 139. 
9. Van Dunné 2004, p. 147. 
10. Zie ook Roelfsema 1893, p. 57. 
11. Scheltema 1919, p. 212. Zie ook Van Maanen 1986, p. 159. 
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elke schadeveroorzakende handeling tot een schadevergoedingsplicht leidt, daar is 
geen zelfstandig onrechtmatigheidsvereiste voor nodig. De onrechtmatigheid gaat 
dus in de schuld op.12  
Een derde groep schrijvers ziet het schuldvereiste als ‘toedoen’.13 Tenslotte zijn er 
schrijvers die schuld als toerekening zien.14 Volgens Slagter moet schuld niet in ob-
jectieve zin worden opgevat, omdat het dan hetzelfde zou betekenen als onrechtma-
tigheid en de wetgever in art. 1401 oud BW niet zonder bedoeling beide eisen stelt. 
Schuld moet derhalve subjectief worden opgevat.15 Het gaat dan om ‘het verwijt dat 
iemand een handeling verricht, die hij had kunnen en moeten vermijden, hoewel 
hij kon en moest voorzien, dat uit die handeling schade zou kunnen voortvloeien.’16 
Ook Hartkamp vat schuld subjectief op en ziet het als verwijtbaarheid. De schade-
veroorzaker had de daad achterwege kunnen laten en had dat ook moeten doen.17 
Schuld is in die optiek derhalve een kwalificatie van dader, terwijl onrechtmatigheid 
op de daad ziet. In het algemeen staat met de onrechtmatigheid ook de schuld vast, 
maar de dader kan proberen te bewijzen dat schuld ontbreekt. 
 
Uit dit beknopte overzicht blijkt dat de historische uitlegmethode geen duidelijk-
heid verschaft over de betekenis van het schuldbegrip. Wellicht kan teleologische 
interpretatie de helpende hand bieden. Uitgaande van de doelstelling van het mi-
nimaliseren van de totale kosten van schadeveroorzakende gebeurtenissen onder-
zoek ik of er behoefte bestaat aan een zelfstandig schuldvereiste en zo ja, wat dat 
vereiste dan inhoudt. Omdat het schuldvereiste nauw samenhangt met de onrecht-
matigheid en omdat uit het vorige hoofdstuk bleek dat de drie onrechtmatigheids-
vormen uit art. 6:162 BW alle zelfstandig bestaansrecht hebben, zal ik de mogelijke 
rol van het schuldbegrip voor deze drie categorieën afzonderlijk onderzoeken. 
 
 
4.2.2 De functie van het schuldvereiste 
 
4.2.2.1 De functie van het schuldvereiste bij maatschappelijke onzorgvuldigheid 
 
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de zorgvuldigheidsnorm kan bijdragen aan 
het minimaliseren van de totale ongevalskosten, als de norm wordt vormgegeven 

                                                      
12. Vigelius 1935, p. 825 en 828. 
13. Bijvoorbeeld Belinfante 1865, p. 360 e.v.; Van der Does de Bije 1866, p. 398. Zie ook Van Maanen 

1986, p. 25, 26. 
14. Zie, behalve de hier kort besproken schrijvers, ook bijvoorbeeld Kist 1861, p. 54; Van Ittersum 1866, 

p. 106, 107; Thorbecke 1867, p. 92. 
15. Slagter 1952, p. 10. 
16. Slagter 1952, p. 33, 34. De elementen ‘kunnen ‘ en ‘moeten’ passen goed in de rechtseconomische 

benadering. ‘Kunnen’ houdt in dat de laedens wel invloed op het intreden en/of de omvang van de 
schade moet hebben, omdat de dreiging van aansprakelijkheid alleen dan prikkels tot ander gedrag kan 
geven. ‘Moeten’ houdt in dat de laedens ander gedrag heeft vertoond dan wenselijk was. 

17. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 71 en 76. 
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volgens de marginale Hand-formule, al dan niet via Grady’s benadering van de un-
taken precaution. De kosten van voorzorg van de laedens worden afgewogen tegen 
de schade die ermee kan worden vermeden.  
De rol die het schuldvereiste kan spelen, hangt af van de mate van concreetheid 
waarmee de zorgvuldigheidsnorm wordt ingevuld. Schuld en onzorgvuldigheid te-
zamen moeten er voor zorgen dat de kosten van extra voorzorg op een juiste wijze 
worden afgewogen tegen de schade die ermee wordt voorkomen. Een zorgvuldig-
heidsnorm die op het concrete geval wordt toegespitst, houdt rekening met alle re-
levante omstandigheden van het geval, zodat reeds wordt onderzocht of deze lae-
dens zich in deze omstandigheden anders heeft gedragen dan van hem mocht wor-
den verwacht. Eventuele omstandigheden die een lager zorgniveau rechtvaardigen, 
zijn reeds in de formulering van de zorgvuldigheidsnorm meegenomen, zodat er 
geen correctie via het schuldvereiste nodig is. Als de zorgvuldigheidsnorm echter 
abstraheert van een aantal omstandigheden van het geval, dan kan zich de situatie 
voordoen dat een laedens zich niet aan de norm heeft gehouden, maar dat niet kan 
worden gezegd dat hij zich in de gegeven omstandigheden anders heeft gedragen 
dan van hem mocht worden verlangd. In zo’n geval kan een apart schuldvereiste er 
voor zorgen dat geen excessieve zorgprikkels worden verstrekt. 
Voor het bereiken van de preventiedoelstelling, dus het minimaliseren van de pri-
maire kosten, maakt het niet uit welke methode wordt gevolgd. Onzorgvuldigheid 
en schuld moeten tezamen de juiste gedragsprikkels verstrekken. Bij een concreet 
ingevulde zorgvuldigheidsnorm is de schuld opgegaan in de onzorgvuldigheid, om-
dat de norm reeds de vraag beantwoordt of deze laedens zich in deze omstandighe-
den anders heeft gedragen dan hij behoorde te doen. Bij een abstractere norm moet 
de vraag nog wel worden beantwoord of het rechtens vereiste zorgniveau ook in dit 
concrete geval van deze laedens kan worden gevergd. 
Een probleem van het hanteren van een abstracte norm is dat de subjectivering van 
die norm alleen ‘naar beneden toe’ kan plaatsvinden. Het is immers wel mogelijk 
om te zeggen dat iemand onzorgvuldig is geweest maar dat hij in de gegeven om-
standigheden geen schuld heeft (de te zware eisen van de zorgvuldigheidsnorm 
worden via het schuldvereiste versoepeld), maar het is niet mogelijk om een te soe-
pele zorgvuldigheidsnorm via het schuldvereiste te verzwaren. Als geoordeeld wordt 
dat iemand niet onzorgvuldig is geweest, kan er immers niet op basis van schuld 
toch aansprakelijkheid worden aangenomen. De enige manier om ‘naar boven toe’ 
te subjectiveren, is door in zo’n geval een zwaardere zorgvuldigheidsnorm te formu-
leren. Volgens Sieburgh is er in dit soort gevallen trouwens geen sprake van subjec-
tiveren, omdat de norm is toegespitst op objectief vaststelbare factoren.18  
Er zijn redenen om de benadering van de abstracte zorgvuldigheidsnorm te verkie-
zen.19 Als van tevoren duidelijk is welke norm voor bepaalde typen gevallen geldt, 
                                                      
18. Sieburgh 2000, p. 93. 
19. Deze economische redenen staan nog los van de wens om, zoals Brunner het in zijn noot onder het 

Natronloog-arrest verwoordt, een ‘breuk in het systeem’ te vermijden. Ook bij ongeschreven normen 
van onzorgvuldigheid verdient het zijns inziens ‘de voorkeur de daad objectief, los van de dader, te be-

 



TOEREKENBAARHEID, FOUT EN RISICO 

121 

dan kunnen actoren hun gedrag op die norm afstellen. Als de zorgvuldigheidsnorm 
in elk concreet geval moet worden vastgesteld en als die norm afhangt van de speci-
fieke omstandigheden van het geval, dan is het voor actoren veel moeilijker om hun 
gedrag op de zorgvuldigheidsnorm af te stemmen, omdat ze niet weten hoe die er in 
deze concrete situatie uit zal zien. 
Een tweede reden is dat het kan besparen op systeemkosten, dus de tertiaire kosten 
kan verlagen. De zorgvuldigheidsnorm hoeft immers niet in elk afzonderlijk geval te 
worden geformuleerd, maar geldt voor een bepaald type gevallen. Of deze mogelijke 
kostenbesparing inderdaad plaatsvindt, hangt er van af of in beide benaderingen 
niet in elk individueel geval precies dezelfde vragen moeten worden beantwoord, zij 
het dat die vragen bij de ene benadering onder ‘onzorgvuldigheid’ vallen en bij de 
andere benadering onder ‘schuld’. Als inderdaad steeds precies moet worden vastge-
steld welk gedrag van deze laedens in de concrete omstandigheden van het geval 
mocht worden verlangd, waarbij de concretisering in de ene benadering reeds bij 
het formuleren van de zorgvuldigheidsnorm plaatsvindt en in de andere benadering 
bij het beoordelen of de onzorgvuldig handelende laedens schuld heeft, dan maakt 
de keuze tussen beide benaderingen niet uit. Maar als de keuze processuele conse-
quenties heeft, dan kan er wel een verschil in kosten ontstaan. Indien de zorgvul-
digheidsnorm abstract wordt ingevuld en bij onzorgvuldigheid de schuld veronder-
steld wordt aanwezig te zijn, dan is het aan de laedens om het ontbreken van schuld 
aan te tonen.20 Als de zorgvuldigheidsnorm daarentegen meer concreet wordt inge-
vuld, is het aan de gelaedeerde om aan te tonen dat deze laedens de concrete zorg-
vuldigheidsnorm heeft geschonden, waarbij alle concrete omstandigheden aan bod 
komen. In de eerste situatie kan dus worden volstaan met het formuleren van een 
abstracte zorgvuldigheidsnorm en hoeft er alleen naar concretere omstandigheden 
gekeken te worden als de laedens zich beroept op het ontbreken van schuld. In de 
tweede situatie komen die concrete omstandigheden in elk afzonderlijk geval aan de 
orde, omdat ze mede bepalend zijn voor de zorgvuldigheidsnorm. 
De derde reden hangt samen met de tweede. Als het zo is dat iemand die onzorg-
vuldig heeft gehandeld in het algemeen ook schuld heeft, dan kan de bewijslast van 
het ontbreken van schuld beter op de onzorgvuldige laedens worden gelegd dan dat 
de gelaedeerde de aanwezigheid van schuld moet aantonen. Immers, als de gelae-
deerde telkens onzorgvuldigheid en schuld moet bewijzen, kan het door bewijspro-
blemen gebeuren dat hij de onzorgvuldigheid wel, maar de schuld niet kan aanto-
nen. De onzorgvuldige laedens zou dan geen schadevergoeding hoeven betalen, 
terwijl hij in het algemeen wel schuld heeft. Hij zou dan te weinig zorgprikkels krij-
gen. Het is daarom beter de laedens de uitzonderlijke situatie van het ontbreken 
van schuld aan te laten tonen. 

                                                      
oordelen en het feit te splitsen in een uiterlijk en een innerlijk bestanddeel. Er ontstaat anders een 
breuk in het systeem, omdat bij inbreuk op subjectieve rechten en schending van wettelijke verplich-
tingen, onrechtmatigheid en schuld wel onderscheiden blijven, daar schuld niet in onrechtmatigheid 
opgaat.’ 

20.  Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 77. 
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Sieburgh voert nog een laatste reden aan. Als schuld al in de zorgvuldigheidsnorm 
zit ingebakken, leidt het ontbreken van schuld tot de conclusie dat er niet onrecht-
matig is gehandeld. Er kan dan niet meer op basis van verkeersopvattingen worden 
toegerekend, omdat daarvoor eerst een onrechtmatige daad nodig is.21 
 
Welke omstandigheden kunnen leiden tot het ontbreken van schuld? Hartkamp 
noemt als eerste factor een geestelijke tekortkoming, die onder het oude recht wel, 
maar volgens art. 6:165 BW geen beletsel voor aansprakelijkheid vormt.22 Onder 
oud recht werd van een persoon met een geestelijke tekortkoming een lager niveau 
van zorg verlangd dan van iemand zonder zo’n tekortkoming, onder het huidige 
recht is dat niet meer zo. De huidige regeling is vanuit het oogpunt van minimalise-
ren van totale kosten te verkiezen. In paragraaf 3.4.2.1 is reeds uitgelegd dat het 
zinvol is om de zorgvuldigheidsnorm niet voor ieder individu afzonderlijk vast te 
stellen, omdat dit te duur is en mogelijkheden tot strategisch gedrag biedt. Alleen 
als de verschillen tussen individuen duidelijk vaststelbaar zijn, verdient het aanbeve-
ling aparte zorgvuldigheidsnormen vast te stellen. De informatiekosten zijn hier 
immers laag. Landes en Posner geven het voorbeeld van een blinde die zijn handi-
cap duidelijk aangeeft doordat hij met een blindenstok loopt. Voor hem geldt dan 
een andere gedragsstandaard dan die van de gemiddelde mens. Ook kan op deze 
wijze de subjectivering naar boven toe plaatsvinden: een arts die niet voldoet aan de 
standaard van de gemiddelde arts kan zich er niet op beroepen dat hij wel voldeed 
aan de standaard van de gemiddelde mens. Zijn afwijkingen ten opzichte van die 
laatste standaard is immers duidelijk: hij heeft een medische opleiding gevolgd.23 
Een geestelijke tekortkoming is lang niet altijd duidelijk waarneembaar, zodat het 
voor actoren in het maatschappelijk verkeer niet mogelijk is om te bepalen of een 
ander al dan niet een geestelijke tekortkoming heeft. Men moet er daarom van uit 
kunnen gaan dat het gedrag van die ander aan de ‘normale’ zorgvuldigheidsnorm 
wordt getoetst. Een tweede reden is dat het aansprakelijk kunnen stellen van men-
sen die vanwege wat voor reden dan ook niet goed aan de ‘normale’ gedragsstan-
daard kunnen voldoen hen er van kan weerhouden aan bepaalde activiteiten deel te 
nemen. Als de zorgkosten of de verwachte ongevalskosten zeer hoog zijn, is het wel-
licht beter dat de betreffende persoon deze activiteit niet uitoefent.24 Zie voor een 
uitgebreidere bespreking van dit onderwerp paragraaf 4.6.3.1. 
De tweede omstandigheid die Hartkamp noemt, is verontschuldigbare dwaling ten 
aanzien van het objectieve recht of bepaalde feiten. Een beroep op rechtsdwaling 
wordt volgens Hartkamp meestal afgewezen omdat zij aan eigen schuld is te wijten 
of voor risico van de dwalende komt. Als de dwaling verontschuldigbaar is, is het de 
laedens niet te verwijten dat hij bepaalde omstandigheden niet kende. In de rechts-
economische benadering van de zorgvuldigheidsnorm gaat het er dan om dat de 
                                                      
21. Sieburgh 2000, p. 91. 
22. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 78 e.v. 
23. Landes & Posner 1987, p. 127. 
24. Shavell 1987, p. 73 e.v.; Landes & Posner 1987, p. 123 e.v. 
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laedens bepaalde baten van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen niet heeft 
meegewogen. Hij kende bijvoorbeeld bepaalde gevaren van zijn handelen niet en hij 
hoefde die ook niet te kennen.25 Als het objectieve vergelijkingstype deze gevaren 
niet hoefde te kennen, dan leidt de verontschuldigbare dwaling tot het oordeel dat 
de laedens niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Als het objectieve vergelijkingstype 
de gevaren wel had moeten kennen, maar deze specifieke laedens onder de gegeven 
omstandigheden niet, dan leidt de dwaling tot de conclusie dat schuld ontbreekt. In 
beide gevallen is het resultaat dat de laedens niet aansprakelijk is voor de schade, 
alhoewel bij het ontbreken van schuld nog wel zou kunnen worden toegerekend op 
basis van wet of verkeersopvatting. Als het bijvoorbeeld moeilijk is om vast te stel-
len wat deze laedens precies wist en had moeten weten, dan kan strategisch gedrag 
worden voorkomen en kunnen systeemkosten worden verlaagd door toe te rekenen 
op grond van de verkeersopvatting. De laedens is dan aansprakelijk voor de gevol-
gen van zijn onzorgvuldige gedrag, zelfs als hij geen schuld heeft.  
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de laedens het optimale zorgniveau heeft geko-
zen, maar dat de rechter de zorgvuldigheidsnorm te hoog vaststelt. In dat geval 
dwaalt de laedens ten aanzien van de norm, maar de rechter zal dit niet als veront-
schuldigbaar aanmerken. Dat zou er namelijk op neerkomen dat de rechter erkent 
dat hij de norm te hoog heeft vastgesteld en correctie van die norm zou tot het oor-
deel moeten leiden dat de actor niet onzorgvuldig is geweest. 
De derde reden voor het ontbreken van schuld is noodweerexces. Noodweer neemt 
de onrechtmatigheid van de gedraging weg, maar bij noodweerexces zijn de grenzen 
van de noodzakelijke verdediging overschreden, zodat er wel sprake is van onrecht-
matigheid. De te heftige reactie zal vaak bestaan in een rechtsinbreuk of een wets-
schending, zodat maatschappelijke onzorgvuldigheid zelden de grondslag van de 
onrechtmatigheid zal zijn. Mocht dit toch zo zijn, dan kan het zinnig zijn deze 
schulduitsluitingsgrond te hanteren, omdat het slachtoffer de oorspronkelijke dader 
van een wederrechtelijke handeling is. Door geen schadevergoeding toe te wijzen, 
wordt de initiële wederrechtelijke handeling onaantrekkelijker gemaakt, hetgeen 
past in de preventiedoelstelling. Maar het is wel problematisch dat de grenzen van 
de noodzakelijke verdediging zijn overschreden. In theorie kan een gedeeltelijke 
schadevergoedingsplicht degene die de verdedigingshandeling verricht prikkels tot 
zorgvuldig gedrag geven. Hij is dan aansprakelijk voor een deel van de schade van 
de initiële aanrander, bijvoorbeeld voor dat gedeelte van de schade dat is veroor-
zaakt door de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging. De 
initiële aanrander draagt vervolgens de schade die hij ook zou hebben opgelopen als 
de verdediger met noodweer zou hebben volstaan, zodat hij nog steeds prikkels ont-
vangt om deze aanranding achterwege te laten. Deze benadering gaat er wel van uit 

                                                      
25. Het onderscheid tussen verontschuldigbare en niet verontschuldigbare dwaling kan, analoog aan de 

redenering bij het kenbaarheidsvereiste in Hoofdstuk 3, worden gemaakt door een vergelijking van de 
kosten en de baten van het vergaren van meer informatie over de bestaande normen en/of feiten. Bij 
verontschuldigbare dwaling zijn de kosten te hoog in verhouding tot de baten, bij niet verontschuldig-
bare dwaling is dat niet het geval. 
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dat het mogelijk is om vast te stellen welke schade door de overschrijding van de 
grenzen van de noodzakelijke verdediging is veroorzaakt en dat de verdediger had 
kunnen volstaan met noodweer. In de praktijk kan het zeer moeilijk of zelfs onmo-
gelijk zijn om vast te stellen welk deel van de schade is veroorzaakt door de over-
schrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging en het is ook zeer de 
vraag of de verdediger die deze grenzen heeft overschreven daar min of meer bewust 
voor heeft gekozen. Hij verkeerde immers in een uitzonderlijke situatie waarin hij 
zijn handelingen niet rustig kon overdenken. De theoretische rechtvaardiging voor 
een gedeeltelijke schadeplicht kan dus in de praktijk afwezig zijn, hetgeen mee-
brengt dat dan ook bij noodweerexces de schadeplicht geheel zou moeten vervallen. 
Dat bespaart op de systeemkosten van het proberen vast te stellen welke schade 
door de excessieve verdedigingshandeling is veroorzaakt en het versterkt de prikkel 
voor de initiële aanrander om geen schadeveroorzakende handeling te plegen. 
De volgende schulduitsluitingsgrond is het opvolgen van een onbevoegd gegeven 
ambtelijk bevel, waarvan redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat het bevel 
bevoegd was gegeven. In zo’n situatie is aansprakelijkheid inderdaad niet zinvol, 
omdat er geen gedragsverandering wordt nagestreefd. Het is immers niet wenselijk 
dat iedereen bij elk ambtelijk bevel waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen 
dat het bevoegd is gegeven nog moet controleren of het inderdaad wel bevoegd is 
gegeven. 
Ook ziekte kan volgens Hartkamp schuld wegnemen. Het gaat hier vaak om geval-
len waarin een handeling waartoe men verplicht was, is nagelaten. Als de ziekte 
goed is vast te stellen zodat het gevaar van strategisch gedrag wordt tegengegaan en 
als de ziekte het wel verrichten van de betreffende handeling te moeilijk maakt, is 
dit een wenselijke schulduitsluitingsgrond. 
 
In alle gevallen waarin een beroep op het ontbreken van schuld wordt gehonoreerd, 
kan niet worden gezegd dat deze laedens anders heeft gehandeld dan hij in de gege-
ven omstandigheden had moeten doen. De zorgvuldigheidsnorm wordt op een ab-
stract niveau ingevuld, om systeemkosten te besparen. Ook kan de abstracte norm, 
die zodanig moet worden vastgesteld dat de totale ongevalskosten van de gehele 
groep voor wie de norm geldt, geminimaliseerd worden, er voor zorgen dat mensen 
die niet aan die norm kunnen voldoen de activiteit niet of minder uitoefenen, het-
geen bijdraagt aan de vermijding van ongevallen. In het algemeen zal gelden dat 
schending van de zorgvuldigheidsnorm ook in het concrete geval tot het oordeel 
leidt dat de laedens anders handelde dan hij moest doen, zodat het inefficiënt is om 
dat in elk afzonderlijk geval expliciet vast te moeten stellen. In de uitzonderingsge-
vallen waarin dit anders is, kunnen de schulduitsluitingsgronden er voor zorgen dat 
er geen aansprakelijkheid intreedt. Dit voorkomt dat een laedens aansprakelijk is in 
situaties waarin niet kan worden gezegd dat hij anders handelde dan hij in de gege-
ven omstandigheden had moeten doen. 
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4.2.2.2 De functie van het schuldvereiste bij strijd met een wettelijke plicht 
 
Uit Hoofdstuk 3 bleek dat het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht in 
sommige gevallen ipso facto onrechtmatig is, terwijl er in andere gevallen een nadere 
toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm nodig is. Indien voor de onrechtmatigheid de 
zorgvuldigheidsnorm uiteindelijk bepalend is, geldt voor wat betreft de functie van 
het schuldvereiste hetgeen hiervoor reeds is besproken. Rest de vraag of er een zelf-
standig schuldvereiste nodig is in de gevallen waarin de enkele strijd met de wette-
lijke plicht wel voldoende is voor onrechtmatigheid. Het antwoord is ja. 
Bij verontschuldigbare dwaling ten aanzien van het objectieve recht weet de dader 
niet dat hij handelt in strijd met een wettelijke plicht. Bij verontschuldigbare dwa-
ling ten aanzien van de feiten meent de dader dat de norm in de gegeven omstan-
digheden niet van toepassing is. Bij beide vormen van dwaling kan niet worden ge-
zegd dat de laedens anders heeft gehandeld dan hij had moeten doen - de dwaling is 
immers verontschuldigbaar -, dus is aansprakelijkheid niet geïndiceerd. Door het 
ontbreken van schuld treedt, ondanks de onrechtmatige daad, de aansprakelijkheid 
dan ook niet in. Dit ontbreken van aansprakelijkheid heeft geen negatieve invloed 
op de zorgprikkels van de dader, omdat het hier de uitzonderlijke situatie betreft 
waarin de dader verontschuldigbaar dwaalde. Een laedens die niet weet dat hij een 
norm overtreedt maar die dat wel had kunnen en moeten weten, kan zich niet op 
deze schulduitsluitingsgrond beroepen en zal gewoon aansprakelijk kunnen worden 
gesteld. 
Bij noodweerexces kan de verdedigingshandeling bestaan in een delict, bijvoorbeeld 
mishandeling. Delicten zijn in het algemeen maatschappelijk onwenselijk, zodat het 
plegen ervan vrijwel altijd zonder meer onrechtmatig is.26 Noodweerexces neemt de 
onrechtmatigheid niet weg, omdat het slachtoffer zich ook met een minder ingrij-
pende handeling had kunnen verdedigen. Toch is het wenselijk om het oorspronke-
lijke slachtoffer niet (volledig) aansprakelijk te stellen. Hij verkeerde in een uitzon-
derlijke situatie waarin geen tijd was om zijn handelingen rustig te overdenken en 
onder normale omstandigheden zou hij ze niet hebben verricht. Als er al iemand 
weerhouden kan en moet worden van zijn handeling, dan is dat de pleger van de 
initiële wederrechtelijke aanranding.27 Het niet (volledig) vergoeden van de schade 
die hij lijdt doordat zijn slachtoffer zich te hardhandig verweert, kan hier aan bij-
dragen.  
 
 

                                                      
26. Noodweer is hier een uitzondering op, want de reactie van het initiële slachtoffer is begrijpelijk en 

misschien zelfs wenselijk. Het gaat immers om een noodzakelijke verdediging, welke meer schade kan 
voorkomen dan zij oplevert. Het toestaan van noodweer kan de oorspronkelijke aanrander wellicht van 
zijn handelen weerhouden, omdat hij weet dat hij zelf slachtoffer van geweld kan worden. Zie para-
graaf 3.5 voor een bespreking van rechtvaardigingsgronden. 

27. Zie Landes & Posner 1987, p. 152 en 173.  
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4.2.2.3 De functie van het schuldvereiste bij de rechtsinbreuk 
 
Ook bij de rechtsinbreuk geldt dat voor onrechtmatigheid soms een nadere toetsing 
aan de zorgvuldigheidsnorm nodig is. In die gevallen geldt voor de functie van het 
schuldvereiste hetgeen daarover bij de zorgvuldigheidsnorm is opgemerkt. In de 
gevallen waarin de inbreuk ipso facto onrechtmatig is, geldt in grote lijnen hetzelfde 
als bij de strijd met een wettelijke plicht. Bij verontschuldigbare dwaling is de dader 
onbekend met het geschonden subjectieve recht of hij meent dat het zijn eigen 
recht is. Hij zal in die gevallen niet in onderhandeling treden met de rechthebbende 
om in een vrijwillige transactie het betreffende recht te verwerven, want hij weet 
niet dat dat nodig is. Omdat het verontschuldigbare dwaling betreft hoeft hij dat 
ook niet te weten, zodat de rechtsinbreuk niet tot aansprakelijkheid moet leiden. Er 
is wel onrechtmatigheid, maar door het ontbreken van schuld treedt de aansprake-
lijkheid niet in. 
In situaties van noodweerexces is sprake van hoge transactiekosten, zodat een nade-
re toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm nodig is. Het feit dat er sprake is van een 
extreme situatie, kan in het kader van die toetsing tot het oordeel leiden dat er wel 
sprake is van onzorgvuldig gedrag (het gaat om noodweerexces, niet om noodweer), 
maar dat er geen schuld is. De redenen hiervoor zijn bij de zorgvuldigheidsnorm 
uiteengezet. 
 
 
4.3 Toerekening buiten schuld 
 
Reeds in de 19e eeuw werd het adagium ‘geen aansprakelijkheid zonder schuld’ ter 
discussie gesteld. Paul Scholten betoogt bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van de 
industrie en het gebruik van nieuwe verkeersmiddelen een belangrijke vermeerde-
ring van het gevaar tot gevolg hebben gehad, waardoor het uitgangspunt dat alleen 
schuld tot schadevergoeding verplicht niet langer kan worden volgehouden. Veel 
ongevallen zullen namelijk niet aan schuld zijn te wijten, of de schuld zal zeer moei-
lijk aantoonbaar zijn. Wel ziet hij schuld als één van de mogelijke gronden voor 
aansprakelijkheid.28  
Volgens art. 6:162 lid 3 BW kan een onrechtmatige daad niet alleen op basis van 
schuld aan de dader worden toegerekend, maar ook indien zij is te wijten aan een 
oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. Schut noemt dit toerekening op grond van ‘risico’.29 Uit de inlei-
ding van dit hoofdstuk bleek echter dat bijvoorbeeld Jansen alle gevallen die onder 
art. 6:162 BW vallen, schuldaansprakelijkheid noemt. De term risicoaansprakelijk-
heid reserveert hij voor de situaties van art. 6:169 e.v. BW en 6:185 e.v. BW.30  
                                                      
28. P. Scholten 1899, p. 12 e.v. en p. 100. Zie ook bijvoorbeeld Slagter 1952, p. 55, 56; Schut 1997, p. 

24, 25. 
29. Schut 1997, p. 98. 
30. Jansen (Onrechtmatige Daad I), Inleiding, aant. 6. 
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Hieronder zal ik weergeven wat ik onder risicoaansprakelijkheid versta. Het ken-
merkende element is naar mijn mening dat het bij risicoaansprakelijkheid irrelevant 
is of de laedens anders heeft gehandeld dan hij in de gegeven omstandigheden had 
moeten doen. Dit impliceert dat er geen onrechtmatigheid is vereist, zodat de hier-
boven aangehaalde terminologie van Schut moet worden verworpen. 
Toerekening krachtens de wet vindt plaats in art. 6:165 BW (toerekening ondanks 
een geestelijke of lichamelijke tekortkoming). Hierboven is bij de bespreking van de 
schulduitsluitingsgronden reeds aangegeven dat er vanuit economisch oogpunt goe-
de bestaansredenen voor dit wetsartikel zijn.  
Volgens Hartkamp zijn de artikelen 6:169 e.v. BW geen uitwerking van art. 6:162 
lid 3 BW, omdat die laatste bepaling alleen betrekking heeft op aansprakelijkheid 
van degene die de onrechtmatige daad gepleegd heeft. De artikelen 6:169 e.v. BW 
daarentegen betreffen aansprakelijkheid terzake van gedragingen van andere perso-
nen of terzake van door zaken veroorzaakte schade.31 Ook in de rechtseconomische 
literatuur worden verschillende vormen van aansprakelijkheid buiten schuld onder-
scheiden. Strict liability ziet op aansprakelijkheid voor de gevolgen van eigen recht-
matig of onrechtmatig gedrag of voor schade veroorzaakt door zaken en vicarious 
liability ziet op aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door andere perso-
nen.32 
Toerekening krachtens de in het verkeer geldende opvattingen moet volgens de 
Toelichting terughoudend worden gebruikt. Zij dient er vooral toe gerechtvaardig-
de aansprakelijkheid op een meer reële wijze te funderen dan door het begrip schuld 
tot in het extreme uit te rekken. Dit leidt er volgens Hartkamp niet zozeer toe dat 
de mogelijkheden van aansprakelijkstelling worden verruimd, maar veeleer dat het 
schuldbegrip een meer subjectieve inhoud zal krijgen.33 Ook Schut vindt dat door 
de mogelijkheid van toerekenbaarheid buiten schuld het schuldbegrip de oude be-
tekenis van verwijtbaarheid kan herkrijgen.34 
Van Dunné ziet een grote rol weggelegd voor toerekening op grond van de ver-
keersopvatting en bespreekt het arrest B./Staat als illustratie.35 In dit arrest over-
weegt de Hoge Raad dat als een besluit van een bestuursorgaan wordt herroepen 
omdat het op een verkeerde wetsuitleg berust, het nemen van dat oorspronkelijke 
besluit een onrechtmatige overheidsdaad is, die op grond van verkeersopvattingen 
aan de overheid kan worden toegerekend. Die verkeersopvattingen verzetten zich er 
namelijk tegen dat de overheid zich met succes tegenover een burger zou kunnen 
beroepen op dwaling of onzekerheid omtrent de juiste uitleg van de wet. Ten eerste 
                                                      
31. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 86. De regeling van productenaansprakelijkheid wijkt hier weer iets 

van af. Er is daar een defect in het product vereist en bij de beoordeling of er sprake is van een defect, 
speelt het gedrag van de producent weer een rol. In zoverre is het gedrag van de ‘dader’ daar dus wel 
van belang. Zie verder paragraaf 4.6.3.7. 

32. Zie Kraakman 2000; Schäfer & Schönenberger 2000. 
33. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 91. 
34. Schut 1997, p. 94. 
35. Hoge Raad 20 februari 1998, NJ 1998, 526 (concl. A.-G. Spier; m.nt. Bloembergen). Zie Van Dunné 

2004b, p. 150 e.v. 



HOOFDSTUK 4 

128  

is de wetgeving niet van die burger afkomstig en ten tweede is het redelijker om de 
schade die ontstaat door een besluit dat op een onjuiste wetsuitleg berust door het 
collectief te laten dragen, dan door de betreffende burger jegens wie het onjuiste 
besluit werd genomen. Volgens Van Dunné wordt op deze manier de risicoleer in-
gepast in art. 6:162 BW. In mijn terminologie is er hier sprake van foutaansprake-
lijkheid buiten schuld, zie de volgende paragraaf. Er is immers nog steeds een toere-
kenbare onrechtmatige daad nodig, en dat is bij risicoaansprakelijkheid niet het ge-
val. 
 
 
4.4 Risicoaansprakelijkheid 
 
4.4.1 Wat betekent ‘risicoaansprakelijkheid’? 
 
Risicoaansprakelijkheid is volgens Schut aansprakelijkheid zonder schuld, waarbij 
het niet van belang is of de aansprakelijke persoon rechtmatig of onrechtmatig heeft 
gehandeld.36 Deze definitie wijkt af van zijn eerder aangehaalde omschrijving van 
‘toerekening op grond van risico’, waarmee hij toerekening van een onrechtmatige 
daad op grond van wet of verkeersopvatting bedoelt.37 Schut geeft aan dat er ook 
een ruimere betekenis aan risicoaansprakelijkheid kan worden gegeven, namelijk 
aansprakelijkheid ongeacht of schuld bestaat. Dit is de betekenis die Köster aan het 
begrip risicoaansprakelijkheid geeft. Hij doet dit omdat risicoaansprakelijkheid ook 
op feitencomplexen van toepassing kan zijn waarop een schuldaansprakelijkheid 
had kunnen worden gebaseerd.38 J. Drion en Paul Scholten vinden dat het gaat om 
alle gevallen van aansprakelijkheid buiten onrechtmatigheid,39 Meijers bedoelt er 
alle gevallen van aansprakelijkheid zonder schuld mee voor zover ze liggen binnen 
het terrein van de onrechtmatigheid40 en Slagter vindt dat het gaat om alle gevallen 
van aansprakelijkheid buiten schuld of onrechtmatigheid.41 
Klaassen onderscheidt drie categorieën van buitencontractuele aansprakelijkheid.42 
De eerste categorie is aansprakelijkheid waarbij onrechtmatigheid noch schuld aan 
de zijde van de aansprakelijk gestelde persoon vereist zijn. Dit noemt zij risicoaan-
sprakelijkheid. De tweede vorm is aansprakelijkheid op grond van persoonlijke on-
rechtmatigheid en schuld, de derde vorm aansprakelijkheid op grond van persoon-
lijke onrechtmatigheid buiten schuld. Ze hanteert niet louter het onderscheid 
schuld-risico, omdat de term schuld zowel in enge zin (verwijtbaarheid van de daad 

                                                      
36. Schut 1969, p. 271. 
37. Zie voetnoot 29. 
38. Köster 1969, p. 44. 
39. P. Scholten 1899, p. 7; J. Drion 1947, p. 277. Scholten gebruikt onrechtmatigheid en schuld als sy-

noniemen. 
40. Meijers 1935/1936, p. 568. 
41. Slagter 1952, p. 113. 
42. Klaassen 1991, p. 25, 26. 
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aan de dader, dus een kwalificatie van de dader) als in ruime zin (laakbaarheid, on-
zorgvuldigheid van het gedrag) wordt gebruikt. De ruime betekenis moet sinds 
Lindenbaum/Cohen eigenlijk niet meer worden gebruikt, omdat het dan hetzelfde 
betekent als onrechtmatigheid. Toch gebeurt dat nog, zodat de tweedeling schuld-
risico niet duidelijk is. 
 
In de rechtseconomische benadering is het kenmerkende element van risicoaan-
sprakelijkheid dat niet wordt beoordeeld of de aansprakelijk gestelde zich anders 
heeft gedragen dan hij in de gegeven omstandigheden had moeten doen. Het is dus 
niet van belang of hij onrechtmatig heeft gehandeld en het is evenmin relevant of 
hij schuld heeft. De indeling van Klaassen komt grotendeels overeen met de rechts-
economische indeling van aansprakelijkheidsvormen, zij het dat ook binnen de ru-
briek risicoaansprakelijkheid een tweedeling kan worden gemaakt. De twee laatste 
vormen van aansprakelijkheid die Klaassen noemt, kunnen worden samengenomen 
onder de noemer foutaansprakelijkheid, waar de term ‘fout’ wordt gebruikt in de 
betekenis van een toerekenbare onrechtmatige daad. De volgende indeling ontstaat 
dan: 
• Foutaansprakelijkheid 

a. Schuldaansprakelijkheid: onrechtmatigheid van het gedrag van de laedens is 
vereist, toerekening geschiedt op grond van schuld; 

b. Foutaansprakelijkheid buiten schuld: onrechtmatigheid van het gedrag van de 
laedens is vereist, toerekening geschiedt op grond van wet of verkeersopvat-
ting.43 

• Risicoaansprakelijkheid 
a. Risicoaansprakelijkheid voor eigen gedrag en voor zaken: bij deze categorie is de 

laedens aansprakelijk voor de gevolgen van eigen gedragingen of voor schade 
veroorzaakt door zijn zaken. Onrechtmatigheid en toerekenbaarheid zijn niet 
vereist; 

b. Risicoaansprakelijkheid voor gedragingen van anderen: de aansprakelijk gestelde 
is aansprakelijk voor het gedrag van anderen, maar hoeft zelf niet onrechtma-
tig te hebben gehandeld. Toerekenbaarheid is evenmin vereist. In sommige 
gevallen is wel vereist dat de persoon die de schade heeft veroorzaakt, on-
rechtmatig heeft gehandeld.44 

Risicoaansprakelijkheid is dus te definiëren als aansprakelijkheid ongeacht on-
rechtmatigheid en/of toerekenbaarheid, of nog korter als aansprakelijkheid onge-
acht fout. In sommige gevallen van risicoaansprakelijkheid kan de laedens tevens 
onrechtmatig hebben gehandeld en/of schuld hebben, maar dat is irrelevant. Bij 
risicoaansprakelijkheid van de bezitter van een dier (art. 6:179 BW) is het bijvoor-
beeld niet van belang of de bezitter die mate van zorg heeft gehanteerd die een rede-
                                                      
43. Van Maanen noemt dit de oneigenlijke betekenis van risicoaansprakelijkheid en Van Dam noemt het 

risicoaansprakelijkheid in enge zin, maar het lijkt mij beter de term risicoaansprakelijkheid hier te 
vermijden. Zie Van Maanen 1987, p. 147, 148; Van Dam 2000, nr. 1001. 

44. Zie bijvoorbeeld artt. 6:169 t/m 6:172 BW. 
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lijke bezitter zou hanteren of dat hij zich aan voorschriften heeft gehouden (dit zijn 
vragen betreffende onrechtmatigheid). Evenmin is het relevant of de eisen die aan 
de normale, gemiddelde bezitter worden gesteld ook voor deze specifieke bezitter 
moeten gelden (dit zijn vragen betreffende schuld). Het enige dat van belang is, is 
dat deze persoon een dier bezit dat schade heeft toegebracht. 
Schut merkt op dat schuld en risico begrippen zijn die in elkaar overvloeien als twee 
kleuren waterverf. In het schuldbegrip wordt immers geabstraheerd van bepaalde 
factoren, waarvoor de laedens derhalve het risico draagt. Denk bijvoorbeeld aan 
domheid, vermoeidheid, nervositeit, onervarenheid et cetera.45 Bij een meer objec-
tief ingevuld schuldbegrip wordt van meer factoren geabstraheerd dan in een meer 
subjectief ingevuld schuldbegrip, zodat de waterverf nog verder vermengd wordt. 
Schut heeft gelijk dat bij schuldaansprakelijkheid bepaalde factoren voor risico van 
de laedens worden gebracht, zodat schuldaansprakelijkheid meer of minder risico-
elementen in zich herbergt, hetgeen ook in de rechtseconomische literatuur wordt 
erkend.46 Dit neemt echter niet weg dat het bovenstaande onderscheid tussen fout- 
en risicoaansprakelijkheid kan worden gemaakt. Bij risicoaansprakelijkheid wordt 
de vraag niet gesteld of de laedens anders heeft gehandeld dan hij had moeten doen, 
terwijl dat bij foutaansprakelijkheid wel gebeurt. Bij het beantwoorden van die 
vraag in een regime van foutaansprakelijkheid kunnen vervolgens meer of minder 
factoren voor risico van de laedens worden gebracht. Maar zelfs bij een zeer objec-
tief ingevulde regel van foutaansprakelijkheid is het niet zo dat de werking van deze 
regel hetzelfde is als bij risicoaansprakelijkheid, omdat de laedens bij foutaansprake-
lijkheid wel, maar bij risicoaansprakelijkheid niet aan aansprakelijkheid kan ont-
komen door voldoende zorg te nemen. 
De door mij gehanteerde definitie van risicoaansprakelijkheid als aansprakelijkheid 
ongeacht fout, sluit goed aan bij de definitie van Kötz. Volgens hem hangt bij risi-
coaansprakelijkheid de aansprakelijkheid er alleen van af dat een bepaald, door de 
verantwoordelijke beheerst gevaar, zich heeft gerealiseerd: ‘Ob der Ersatzpflichtige 
den Unfall durch rechtswidrig-schuldhaftes Verhalten verursacht hat, is hier - anders als 
bei der Verschuldenshaftung - ohne Bedeutung’.47 Kötz geeft hier dus aan dat dit bij 
foutaansprakelijkheid anders is, en zijn omschrijving van foutaansprakelijkheid past 
eveneens goed in het rechtseconomische denkkader: ‘Hat der Beklagte dasjenige 
getan oder unterlassen, was in seiner Lage ein sorgfältiger Mensch von 
durchschnittlichter Umsicht getan oder unterlassen hätte?(…)Für die Bestimmung des 
Verhaltens, mit dem in einer bestimmten Situation die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
beachtet wird, kommt es zum einen darauf an, wie schwer und von welcher Art die in 
dieser Situation drohenden Schäden sind und mit welcher Wahrscheinlichtkeit ihr 
Eintritt befürchtet werden muß; es kommt weiter darauf an, welches Tun oder 
Unterlassen den Schaden verhütet hätte und welche Nachteile, Kosten und Belastungen 
                                                      
45. Schut 1969, p. 273. 
46. Zie bijvoorbeeld Faure 2002, p. 362 e.v. en de daar genoemde literatuur. 
47. Kötz 2001, p. 134. Op p. 138 e.v. bespreekt Kötz de economische benadering van risicoaansprakelijk-

heid, die hieronder nog uitgebreid aan bod zal komen. 
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für den Betroffenen mit der Ergreifung der schadenverhütenden Maßnahmen oder mit 
der Unterlassung der gefahrbringenden Tätigkeit verbunden gewesen währen.’ 48 
 
 
4.4.2 De grondslag van risicoaansprakelijkheid 
 
Om te bepalen in welke gevallen risicoaansprakelijkheid aangewezen is, is het nodig 
de grondslagen ervan te onderzoeken. Risicoaansprakelijkheid zelf zegt immers al-
leen dat iemand aansprakelijk is omdat hij het risico draagt, maar niet waarom hij 
dat risico moet dragen.49 
Er is gezocht naar een algemene grondslag voor risicoaansprakelijkheid die een ver-
klaring zou kunnen geven voor alle gevallen van risicoaansprakelijkheid. Deze zoek-
tocht is zonder succes gebleven, geen van de hierna te bespreken theorieën bestrijkt 
alle gevallen van risicoaansprakelijkheid: 
• Gevaarzettingsleer: degene die een bepaald risico schept, is aansprakelijk voor de 

eventuele schadelijke gevolgen. De theorie wordt met name gebruikt om de aan-
sprakelijkheid voor schade door gevaarlijke zaken zoals auto’s, explosieven of 
kernreactoren en gevaarlijke stoffen te verklaren, aldus Schut. Van Dunné, een 
groot voorstander van deze leer, citeert de omschrijving die Pitlo ervan geeft: 
‘Ook hij die een geoorloofd risiko genomen heeft is aansprakelijk voor de gevol-
gen daarvan, indien de kwade kans zich buiten zijn schuld om realiseert’.50 De 
term gevaarzetting wordt ook in een andere betekenis gebruikt, te weten het 
scheppen van een risico dat er niet had mogen zijn. Daar gaat het niet over risi-
coaansprakelijkheid, maar over aansprakelijkheid voor een risico, vanwege een 
fout.51 In de onderhavige paragraaf gaat het niet om deze betekenis van gevaar-
zetting. Mijns inziens is het commentaar van Van Dunné op de bijdrage van 
Van den Bergh in de Grotius-bundel er op terug te voeren dat beide auteurs de 
term gevaarzetting verschillend opvatten. Van den Bergh heeft het over het 
schenden van een geschreven of ongeschreven veiligheidsregel en over een on-
rechtmatige gedraging. Zijn rechtseconomische analyse van gevaarzetting betreft 
derhalve foutaansprakelijkheid.52 Van Dunné is het oneens met de conclusies 
van Van den Bergh dat aansprakelijkheid moet worden beperkt tot gevallen die 
zich niet zouden hebben voorgedaan als de schadeveroorzaker efficiënte zorg had 
genomen en dat een gedraging slechts onrechtmatig is als de kosten van additio-
nele zorg lager zijn dan de baten voortvloeiend uit de reductie in schade, en Van 
Dunné haalt hierbij de Oostenrijkse School aan.53 In Hoofdstuk 1 bleek reeds 

                                                      
48. Kötz 2001, p. 44, 45. Op p. 49 e.v. bespreekt Kötz de economische benadering van foutaansprakelijk-

heid. Ook deze zal ik hieronder nog uitgebreid bespreken. 
49. Houwing noemt de term risicoaansprakelijkheid daarom een tautologie: dat men het risico ergens voor 

draagt houdt in dat men ervoor aansprakelijk is. Houwing 1968, p. 22. 
50. Pitlo-Bolweg 1979, p. 327, 328, 344, 345; Van Dunné 2004, p. 173, 174. 
51. Zie bijvoorbeeld Tjong Tjin Tai 2005, p. 365. 
52. Van den Bergh 2001, p. 129. 
53. Van Dunné 2001a, p. 94; Van Dunné 2004b, p. 230. 
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dat de Oostenrijkers op basis van bijvoorbeeld de profijttheorie risicoaansprake-
lijkheid bepleiten, en dat dit argument in de mainstream rechtseconomie is 
overgenomen om voor bepaalde activiteiten risicoaansprakelijkheid in te voeren. 
Van Dunné’s argumenten passen in dat opzicht goed in de rechtseconomische 
benadering van risicoaansprakelijkheid. Dat neemt niet weg dat voor andere ac-
tiviteiten foutaansprakelijkheid beter kan zijn, en daar gaat het betoog van Van 
den Bergh over. 

 Paul Scholten stelt in zijn proefschrift uit 1899 dat doorslaggevend is of degene 
die de schade heeft veroorzaakt, de kans op schade groter heeft gemaakt dan zij 
in normale omstandigheden is.54 In 1913 past hij dit idee toe op autorijden: 
‘Wanneer een voertuig zoo in het leven is ingevoerd, dat bijna iedereen het ge-
bruikt, kan men niet meer spreken van vermeerdering van kans op ongelukken, 
het is in het dagelijksch leven opgenomen. Dan valt de grond voor de aansprake-
lijkheid weg. (…) Een algemeene aansprakelijkheid voor gevaarveroorzaking zou 
ik dus niet wenschen.’55 Hij concludeert dat wie ten eigen behoeve en in eigen 
belang de kans op schade voor anderen aanmerkelijk, boven het normale ver-
meerdert, als de kans werkelijkheid wordt, de gevolgen daarvan moet dragen. 
Bruins spreekt over een eenzijdige risicoverhoging, hetgeen inhoudt dat steeds 
als iemand door zijn wijze van handelen de risico’s die een ieder in het leven 
loopt eenzijdig verhoogt boven het normale, er een grond voor schadevergoe-
ding bestaat.56 Van Leeuwen bespreekt in zijn preadvies uit 1913 de aansprake-
lijkheid voor schade veroorzaakt door handelingen die een meer dan normaal 
gevaar met zich brengen. Hij vindt dat de wetgever de gevallen moet regelen 
‘waarin de billijkheid en het rechtsbewustzijn eene aansprakelijkheid buiten 
schuld eischen, omdat aan de handeling, toegelaten en dus rechtmatig als ze is, 
toch van den beginne af een abnormaal groot gevaar voor derden is verbon-
den’.57 Hijmans stelt in zijn preadvies uit 1913 dat het vanzelfsprekend is dat 
niet elke mogelijkheid van nadeel aansprakelijkheid rechtvaardigt. Gevaarzetting 
houdt zijns inziens in dat er een belangrijke mogelijkheid van schade bestaat, 
maar hoe groter de te vrezen schade is, des te kleiner de kans op schade kan zijn 
om toch nog van gevaar te spreken. Ook hij vindt dat het aan de wetgever is om 
te bepalen in welke gevallen er aansprakelijkheid op basis van gevaarzetting moet 
worden aangenomen. Als voorbeelden geeft hij auto’s (vanwege de grote kans op 
schade) en elektriciteitsleidingen (vanwege de grote mogelijke omvang van de 
schade).58 Hij ziet gevaarzetting niet als algemene rechtsgrond van aansprake-
lijkheid: ‘gevaar kan zijn rechtsgrond van aansprakelijkheid, doch is dit alleen in 
die bepaalde gevallen, waarin een belangrijke mogelijkheid van schade of de mo-
gelijkheid van een belangrijke schade bestaat. Of een dezer mogelijkheden aan-

                                                      
54. P. Scholten 1899, p. 135. 
55. P. Scholten 1913, p. 34. 
56. Bruins 1906, p. 166 e.v. 
57. Van Leeuwen 1913, p. 165, 167. 
58. Hijmans 1913, p. 238 e.v.  
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wezig is, moet de wetgever telkens afzonderlijk nagaan’.59 In de Handelingen der 
Nederlandsche Juristen-Vereeniging naar aanleiding van het preadvies stelt Hij-
mans op p. 65 en 66 nog een aanvullende eis, namelijk dat er een zekere regel-
matigheid aanwezig moet zijn waarmee het gevaar in het leven wordt geroepen. 
Het gaat volgens hem niet aan om iedereen die een meer of minder belangrijk 
gevaar in het leven heeft geroepen, daarvoor aansprakelijk te stellen. 
Slagter is het oneens met Scholtens idee van de kansverhoging tot boven het 
normale en de daaruit voortvloeiende conclusie dat er geen risicoaansprakelijk-
heid voor automobilisten zou kunnen gelden.60 Hij schrijft: ‘De maatschappij 
tolereert degene, die een “gevaarlijke” (gevaar voor, kans op schade) handeling 
verricht, maar legt hem de verplichting op elke verwerkelijking van het gevaar (= 
schade) te vergoeden’.61 Om van gevaar te kunnen spreken moet er volgens Slag-
ter een ‘belangrijke mogelijkheid van schade’ bestaan. De enkele mogelijkheid 
van schade is dus onvoldoende voor aansprakelijkheid (tenzij deze bijvoorbeeld 
op profijt kan worden gebaseerd), een belangrijke mogelijkheid van schade is de 
basis voor gevaaraansprakelijkheid62 en bij waarschijnlijkheid van de schade kan 
schuldaansprakelijkheid worden gehanteerd. 
Slagter vindt dat de gevaarlijkheid van een handeling moet worden gezocht in 
het vergelijken van deze handeling met een alternatieve handeling die hetzelfde 
doel nastreeft.63 Deze vergelijking heeft elementen in zich die ook bij foutaan-
sprakelijkheid van belang zijn, maar naar mijn mening is een belangrijk verschil 
dat niet wordt beoordeeld of een handeling te gevaarlijk was, alleen of zij al dan 
niet gevaarlijker was dan een alternatieve handeling. 
In de hierboven weergegeven omschrijvingen van gevaarzetting wordt steeds een 
verhoging van het risico boven het normale risico, een belangrijke mogelijkheid 
van schade of een mogelijkheid van belangrijke schade vereist, zodat de gevaar-
zettingsleer wel een verklaring voor risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke acti-
viteiten kan bieden, maar niet voor risicoaansprakelijkheid voor ongevaarlijke 
activiteiten.64  

                                                      
59. Hijmans 1913, p. 242. 
60. Slagter 1952, p. 68, 69. 
61. Slagter 1952, p. 64. 
62. Slagter maakt een onderscheid tussen gevaar en risico. Gevaar is de aanmerkelijke mogelijkheid van 

schade voor anderen dan de handelende persoon, risico is de kans dat de handelende buiten schuld 
schade moet vergoeden. Risicoaansprakelijkheid kan gebaseerd worden op gevaar en/of profijt. Indien 
de belangrijke mogelijkheid van schade reden is voor aansprakelijkheid, kan er worden gesproken van 
gevaaraansprakelijkheid, die tevens risicoaansprakelijkheid is. 

63. Slagter 1952, p. 71. De gelaedeerde zelf wordt volgens Slagter ook meegenomen in deze vergelijking, 
zodat in de situatie waarin de laedens gevaarlijker is dan andere laedentes maar niet gevaarlijker dan de 
gelaedeerde, men niet van door de laedens veroorzaakt gevaar kan spreken. 

64. Zie bijvoorbeeld ook Klaassen 1991, p. 10. Het proefschrift van Sterk heeft ‘verhoogd gevaar in het 
aansprakelijkheidsrecht’ als onderwerp, en de daar behandelde risicoaansprakelijkheden betreffen alle 
gevaarlijke activiteiten. Zie Sterk 1994. 
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• Profijttheorie: degene die profijt heeft van een bepaalde activiteit, moet de even-
tuele veroorzaakte schade voor zijn rekening te nemen.65 Van Lennep en Paul 
Scholten voerden dit in 1895 respectievelijk 1899 reeds aan als een mogelijke 
grondslag voor risicoaansprakelijkheid: iemand die het nut, het voordeel van een 
zaak heeft, behoort ook het nadeel te dragen.66 Deze theorie wordt gebruikt om 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ondergeschikten, tamme dieren 
en gebouwen te rechtvaardigen,67 maar biedt geen algemene grondslag voor risi-
coaansprakelijkheid. 

• Draagkracht: de partij met de grootste draagkracht dient de schade te dragen 
(‘richesse oblige’). Deze theorie wordt in het algemeen verworpen, omdat iemands 
vermogen niet relevant is in de vestigingsfase van de aansprakelijkheid. 

• Verzekerbaarheid: degene die de schade het beste kan verzekeren, is degene die 
het nadeel voor zijn rekening moet nemen (‘assurabilité oblige’). Volgens Schut is 
dit argument niet bruikbaar als het de enige reden voor aansprakelijkheid is, 
want dan zou een aansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkheid creëren. Wel 
kan het een nevenargument zijn, dat degene die zich het beste tegen de betref-
fende schade kan verzekeren, aansprakelijk is. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand 
dat de eigenaar van een pand zich verzekert tegen aansprakelijkheid wegens in-
storting. Hij is ook makkelijk op te sporen. Dit leidt tot de conclusie dat hij de 
aansprakelijke persoon moet zijn, ook indien hem geen schuld treft.68 

• Risicospreiding: omdat het niet aangaat de schade van bijvoorbeeld een gebrekkig 
product te laten rusten bij degene die toevallig het slachtoffer van dit product 
wordt, wordt de producent aansprakelijk gesteld. Hij zal de kosten van aanspra-
kelijkheid (of van een aansprakelijkheidsverzekering) doorberekenen in de prijs 
van het product, zodat het risico wordt gespreid over alle consumenten. 

• Verhaalsmogelijkheid: als de dader zelf weinig kapitaalkrachtig is, moet het 
slachtoffer zich kunnen wenden tot een kapitaalkrachtiger persoon die een speci-
ale relatie met de dader heeft. Het gaat hier om de aansprakelijkheid van een 
werkgever voor onrechtmatige daden van zijn werknemer en over de aansprake-
lijkheid van ouders of toezichthouders. Ook dit argument mag volgens Schut al-
leen als nevenargument worden gebruikt. 

• Activiteitstheorie: Wertheim stelt in zijn proefschrift de preventieve functie van 
het aansprakelijkheidsrecht centraal. Doel van het recht is het bereiken van een 
zo volledig mogelijke behoeftenbevrediging. Ongevallen houden nutsverlies in 
en dienen dus te worden vermeden. Via het aansprakelijkheidsrecht kunnen 
prikkels worden verstrekt waarmee het gedrag van mensen kan worden beïn-
vloed. Wertheim ziet als rechtsgrond van de schadevergoeding dan ook de pre-

                                                      
65. Klaassen verwoordt het als volgt: ‘wie de lusten heeft moet ook de lasten dragen.’ Klaassen 1991, p. 

11. 
66. Van Lennep 1895, p. 97 e.v.; P. Scholten 1899, p. 133. Op p. 116 introduceert Van Lennep de term 

‘profijtbeginsel'. 
67. Schut 1997, p. 28. 
68. Schut 1997, p. 29. 
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ventie, het in goede banen leiden van activiteiten, vandaar de naam activiteits-
theorie. Schuld, dus de mogelijkheid de dader van zijn gedraging een verwijt te 
maken, geeft een zeer sterke aanwijzing dat de activiteit inderdaad ten goede kan 
worden beïnvloed. Maar ook buiten schuld kan het zo zijn dat de laedens zich 
beter had kunnen gedragen. Risicoaansprakelijkheid kan hem een prikkel tot ge-
dragsverandering geven.69 In zijn bespreking van aansprakelijkheden buiten art. 
1401 BW (oud) geeft Wertheim een aantal voorbeelden. Aansprakelijkheid van 
de werkgever voor onrechtmatige daden van zijn werknemer geeft de werkgever 
de prikkel om bijvoorbeeld via de dreiging van ontslag of loonmaatregelen het 
gedrag van zijn werknemer te beïnvloeden. De eigenaar van zaken (inclusief die-
ren) zal door aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door die zaken, zorgvul-
dig met zijn zaken omgaan en goed overwegen of de zaak hem wel genoeg waard 
is.70 

• Onrechtmatigheidstheorie: volgens Slagter moet niet worden gezocht naar een 
rechtsgrond voor de verplichting tot het betalen van schadevergoeding, maar 
naar de rechtsgrond voor het ‘natuurlijke’ recht op schadevergoeding. Deze 
rechtsgrond ligt in de onrechtmatigheid van de schadetoebrengende handeling. 
De positiefrechtelijke verplichting tot het vergoeden van de schade ontstaat pas 
‘als er een bijzondere reden is deze schade ten laste van de dader te brengen. De-
ze bijzondere reden kan zijn: zijn schuld, of het verrichten van een geënume-
reerde gevaarlijke of profijtbrengende (…) handeling.’71 Er is in Slagters visie 
dus wel een algemene rechtsgrond voor het natuurlijke recht op schadevergoe-
ding: de onrechtmatigheid. Voor de positiefrechtelijke verplichting tot het ver-
goeden van de schade bestaan drie mogelijke funderingen: schuld, gevaar en pro-
fijt.72 

 
Geen van de theorieën verschaft een algemene rechtsgrond voor risicoaansprake-
lijkheid. De gevaarzettingsleer is goed toepasbaar op gevaarlijke activiteiten, maar 
niet op bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van ouders voor onrechtmatige daden van 
hun kinderen. De profijttheorie kan voor veel aansprakelijkheden een verklaring 
bieden, maar geeft niet duidelijk aan waarom dan niet voor alle handelingen die 
profijt opleveren voor de actor, een risicoaansprakelijkheid geldt. De andere theo-
rieën kunnen evenmin een algemene grondslag geven. 
De rechtseconomische benadering, waarin het minimaliseren van de som van pri-
maire, secundaire en tertiaire kosten centraal staat, combineert en nuanceert de bo-
venstaande theorieën en vult ze aan. In deze benadering wordt aangegeven waarom 
voor gevaarlijke activiteiten risicoaansprakelijkheid moet gelden (gevaarzettingsleer), 
waarom het zinnig kan zijn om degene die zich het gemakkelijkste kan verzekeren 
risicoaansprakelijk te maken (verzekerbaarheid), waarom het goed is het risico te 
                                                      
69. Wertheim 1930, p. 64.  
70. Wertheim 1930, p. 149 e.v. 
71. Slagter 1952, p. 196, 197. 
72. Slagter 1952, p. 219. 
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spreiden over een grotere groep (risicospreiding) en waarom het van belang is om te 
kijken naar het vermogen van de laedens (verhaalsmogelijkheid). Vanzelfsprekend 
spelen ook het voorkomen van schade (activiteitstheorie) en het internaliseren van 
externe effecten (profijttheorie) een belangrijke rol. De enige twee theorieën die niet 
in de economische benadering van risicoaansprakelijkheid zijn opgenomen, zijn de 
draagkrachttheorie (die algemeen wordt verworpen) en de onrechtmatigheidstheo-
rie (die voor de fundering van risicoaansprakelijkheid weer een beroep doet op ge-
vaar of profijt, die wel in de economische benadering zijn opgenomen). Doordat de 
economische benadering alle relevante theorieën in zich verenigt, is ze wellicht in 
staat een algemene grondslag voor risicoaansprakelijkheid te bieden. 
In de volgende paragraaf zal ik uiteenzetten welke factoren bepalen of fout- dan wel 
risicoaansprakelijkheid de voorkeur verdient vanuit het oogpunt van de doelstelling 
van het minimaliseren van de totale kosten van schadeveroorzakende gebeurtenis-
sen. Ook onderzoek ik of de wettelijke risicoaansprakelijkheden in dit denkkader 
passen. 
 
 
4.5 Fout en risico in de rechtseconomische benadering 
 
4.5.1 Inleiding 
 
Fout- en risicoaansprakelijkheid zijn twee verschillende manieren om het gedrag 
van actoren zodanig te sturen dat ongevallen worden vermeden. Hierbij wordt ge-
streefd naar het minimaliseren van de som van zorgkosten en schade. Bij fout-
aansprakelijkheid wordt beoordeeld of deze laedens anders heeft gehandeld dan hij 
in de gegeven omstandigheden had moeten doen, bij risicoaansprakelijkheid is dat 
niet van belang. Bij foutaansprakelijkheid is een laedens dus alleen aansprakelijk als 
hij zich niet aan de juridische norm heeft gehouden (hij heeft een toerekenbare on-
rechtmatige daad gepleegd), bij risicoaansprakelijkheid is hij aansprakelijk als zijn 
gedrag valt in een categorie waarvoor risicoaansprakelijkheid geldt, ongeacht on-
rechtmatigheid of toerekenbaarheid. 
Bij foutaansprakelijkheid fungeert de rechtsnorm als het ware als omslagpunt. In 
het vervolg van dit hoofdstuk wordt steeds uitgegaan van strijd met de maatschap-
pelijke zorgvuldigheid als onrechtmatigheidsgrondslag, maar hetzelfde geldt mutatis 
mutandis voor strijd met de wettelijke plicht en inbreuk op een recht. Zolang de 
laedens zich aan de zorgvuldigheidsnorm houdt, is hij niet aansprakelijk en draagt 
hij alleen zijn eigen zorgkosten. Als hij daarentegen onzorgvuldig is, is hij aanspra-
kelijk en draagt hij niet alleen zijn zorgkosten maar ook de verwachte schade. Bij 
risicoaansprakelijkheid draait de laedens altijd op voor zowel de zorgkosten als de 
verwachte schade, mits zijn gedrag in een categorie valt waarvoor risicoaansprake-
lijkheid geldt. 
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Het is een misverstand te menen dat risicoaansprakelijkheid steeds tot zorgvuldiger 
gedrag leidt dan foutaansprakelijkheid.73 Risicoaansprakelijkheid kan zelfs tot min-
der zorg leiden dan foutaansprakelijkheid, zoals zal blijken bij de bespreking van de 
verschillen tussen beide regels. Bij foutaansprakelijkheid bepaalt de rechter middels 
de zorgvuldigheidsnorm welk gedrag is vereist. Uit Hoofdstuk 3 bleek dat de rech-
ter hiertoe een afweging moet maken tussen de kosten van zorg en de baten ervan. 
De optimale norm leidt tot minimalisering van de som van zorg- en schadekosten. 
Een potentiële laedens krijgt prikkels om zich aan deze norm te houden, omdat dat 
voor hem goedkoper is. De kosten die hij bij lagere zorg uitspaart, zijn namelijk per 
definitie lager dan de verwachte schade waarvoor hij dan aansprakelijk is. Bij risico-
aansprakelijkheid is het niet de rechter die de afweging tussen kosten en baten van 
zorg maakt, maar de handelende partij zelf. Hij draait steeds op voor zowel zorg- als 
schadekosten en wil deze kosten minimaliseren. Hij kiest dus uit eigen beweging 
hetzelfde (optimale) zorgniveau als het niveau dat bij foutaansprakelijkheid door de 
rechter wordt vastgesteld.74  
Zowel fout- als risicoaansprakelijkheid kan in beginsel dus prikkels tot optimaal 
gedrag geven, maar er bestaan allerlei factoren die bepalen welke regel onder welke 
omstandigheden de voorkeur verdient. Belangrijk hierbij is in de eerste plaats het 
onderscheid tussen unilaterale ongevallen, waar alleen de laedens de ongevalskans 
kan beïnvloeden, en bilaterale ongevallen, waar ook de gelaedeerde invloed op de 
ongevalskans heeft. Ook het onderscheid tussen het zorgniveau - hoe zorgvuldig 
zijn de actoren - en het activiteitenniveau - hoe vaak verrichten ze hun activiteit - is 
van belang.75 Andere relevante factoren zijn bijvoorbeeld de beschikbare informatie 
van rechter en partijen, de eventuele insolventie van de laedens en de vraag of alle 
mogelijke voorzorgsmaatregelen in de zorgvuldigheidsnorm worden geïncorpo-
reerd. 
 
 
4.5.2 Unilaterale schadegevallen - het niveau van zorg 
 
In unilaterale schadegevallen heeft alleen de laedens invloed op de ongevalskans, 
bijvoorbeeld als een vliegtuig neerstort op een gebouw of bij een breuk in een wa-
terleiding waardoor iemand waterschade oploopt terwijl hij zelf niets kan doen om 
de schade te voorkomen. Bij foutaansprakelijkheid is de laedens aansprakelijk in-
dien hij minder zorg heeft betracht dan rechtens van hem wordt verlangd. Als de 
vereiste zorg op het optimale niveau wordt vastgesteld waar de som van zorg- en 
ongevalskosten minimaal is, dan zal de laedens dit niveau kiezen, omdat het voor 
hem per definitie goedkoper is om deze zorgkosten te dragen dan om aansprakelijk 

                                                      
73. Zie bijvoorbeeld Landes & Posner 1987, p. 64. 
74. In paragraaf A4.1 in de appendix worden fout- en risicoaansprakelijkheid grafisch weergegeven. 
75. Het activiteitenniveau is door Diamond in de economische analyse van het onrechtmatigedaadsrecht 

ingevoerd, maar hij geeft het vorm als een discrete keuze: ofwel de actor voert de activiteit uit, ofwel 
hij doet dat niet. Zie Diamond 1974, p. 108, 109. 
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te zijn. De zorgkosten die worden uitgespaard door een lager niveau te kiezen, zijn 
kleiner dan de verwachte schade waarvoor hij nu aansprakelijk is, zodat de actor 
geen lager zorgniveau kiest. Hij zal ook geen hoger niveau kiezen, omdat dat extra 
zorgkosten meebrengt maar geen voordeel voor hem oplevert.76 Bij risicoaansprake-
lijkheid draagt de laedens zowel zijn eigen zorgkosten als de verwachte schade, om-
dat hij steeds aansprakelijk is. De som van deze kosten is minimaal bij het optimale 
zorgniveau en dit is dan ook het niveau dat de laedens zal kiezen. 
Met een eenvoudig cijfervoorbeeld is de bovenstaande redenering inzichtelijk te 
maken. Het zorgniveau betreft bijvoorbeeld het aantal keer per jaar dat de hoofdwa-
terleiding door het waterleidingbedrijf wordt gecontroleerd op haarscheurtjes. 
 

Tabel 4.1  Het optimale zorgniveau in unilaterale schadegevallen 

Zorgniveau Zorgkosten  Ongevalskans Verwachte 
schade77 

Totale 
ongevalskosten 

0 0 20% 20 20 
1 3 13% 13 16 
2 6 8% 8 14 
3 9 3% 3 12 
4 12 2% 2 14 

 
De kosten van zorg stijgen proportioneel met het zorgniveau en de verwachte scha-
de daalt degressief bij stijgende zorg. De totale ongevalskosten zijn minimaal als 
driemaal per jaar wordt gecontroleerd. De zorgvuldigheidsnorm moet dan ook in-
houden dat elke vier maanden een controle wordt uitgevoerd. Als er geen aanspra-
kelijkheid is, heeft het bedrijf geen prikkel om zorgvuldig te zijn, omdat dat wel iets 
kost maar niets oplevert.78 Bij foutaansprakelijkheid is het bedrijf aansprakelijk in-
dien de waterleiding minder dan eens per vier maanden wordt gecontroleerd. De 
verwachte kosten (zorgkosten plus aansprakelijkheid) voor het bedrijf bedragen dan, 
afhankelijk van het aantal uitgevoerde controles, 20, 16 of 14. Bij drie controles per 
jaar is het bedrijf niet aansprakelijk en bedragen de zorgkosten 9. Bij vier controles 
per jaar stijgen die zorgkosten tot 12. Het bedrijf kiest bij foutaansprakelijkheid dus 
voor drie controles per jaar, omdat de kosten dan minimaal zijn. Ook bij risicoaan-
sprakelijkheid wordt dit niveau gekozen. Het bedrijf is altijd aansprakelijk en mi-
nimaliseert de totale ongevalskosten door drie controles per jaar uit te voeren. 

                                                      
76. Op dit punt wordt er van uitgegaan dat de rechter geen fouten maakt bij het vaststellen van het vereis-

te zorgniveau. Als hij wel fouten maakt, kan een rationeel handelende actor een ander zorgniveau kie-
zen. Zie hieronder. 

77. In het voorbeeld is de schade die wordt geleden als er een ongeval plaatsvindt gelijk aan 100. 
78. Er wordt hier van uitgegaan dat de laedens zelf geen schade lijdt. Als hij wel zelf schade kan lijden, 

heeft hij een prikkel om zorgvuldig genoeg te zijn om de som van zorgkosten en eigen schade te mini-
maliseren, maar bij afwezigheid van aansprakelijkheid zal hij geen rekening houden met de schade van 
de gelaedeerde. 
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Beide aansprakelijkheidsregimes leiden tot het minimaliseren van de primaire onge-
valskosten, zodat wat dat betreft geen voorkeur kan worden uitgesproken. Dit ver-
andert zodra rekening wordt gehouden met de volgende factoren: 
• Distributionele gevolgen: bij perfect werkende foutaansprakelijkheid is het de ge-

laedeerde die de schade draagt, omdat de laedens zorgvuldig zal zijn. Bij perfect 
werkende risicoaansprakelijkheid draagt de laedens daarentegen de schade. Een 
voorkeur voor wat betreft degene die uiteindelijk de schade draagt, geeft derhal-
ve tevens een voorkeur voor een van beide aansprakelijkheidsregels.79 

• Informatie rechter:80 als de rechter minder (goede) informatie over ongevalskan-
sen, zorgkosten et cetera heeft dan de laedens, is risicoaansprakelijkheid beter. 
Immers, onder foutaansprakelijkheid moet de rechter bepalen of de laedens zich 
anders had moeten gedragen dan hij heeft gedaan. Als de rechter minder (goede) 
informatie heeft dan de laedens, kan hij fouten maken bij het vaststellen van de 
vereiste zorg en van de werkelijke zorg. In paragraaf 3.4.3.2 en 3.4.3.3 bleek dat 
deze onzekerheid kan leiden tot excessieve zorg. Bij risicoaansprakelijkheid is de 
laedens steeds aansprakelijk, ongeacht zijn zorgniveau. De laedens zal daarom 
zelf de kosten en baten van extra zorg afwegen, omdat hij zowel zijn zorgkosten 
als de verwachte schade moet dragen. Omdat de laedens over meer en/of betere 
informatie beschikt dan de rechter, zal zijn afweging van kosten en baten van ex-
tra zorg beter zijn dan die van de rechter, zodat de geschetste problemen kleiner 
zijn.  
Als juist de rechter betere informatie heeft dan de laedens, is foutaansprakelijk-
heid te verkiezen, omdat de laedens dan weet dat hij aansprakelijkheid kan ont-
lopen door zorgvuldig te zijn. Vanwege de betere informatie van de rechter is 
deze zorgvuldigheidsnorm beter dan het zorgniveau dat de laedens zelf zou kie-
zen bij risicoaansprakelijkheid. Hierbij is natuurlijk wel vereist dat de laedens de 
zorgvuldigheidsnorm kent en dat deze objectief wordt ingevuld. 

• Informatie gelaedeerde: als de laedens betere informatie heeft dan de gelaedeerde, 
dan is risicoaansprakelijkheid beter. Bij foutaansprakelijkheid moet de gelae-
deerde namelijk stellen en bewijzen dat de laedens anders heeft gehandeld dan 
hij had moeten doen en dit is moeilijk vanwege zijn beperkte informatie. Bij bij-
voorbeeld ongevallen die plaatsvinden in een technologisch complexe omgeving 
zal foutaansprakelijkheid er vaak toe leiden dat de laedens niet aansprakelijk is, 
omdat de gelaedeerde niet kan bewijzen wat de laedens heeft gedaan en wat hij 
had moeten doen. Dit frustreert de zorgprikkels die het onrechtmatigedaads-
recht aan de laedens moet geven, zodat risicoaansprakelijkheid beter is. In dit 
soort omstandigheden komt de rechter de gelaedeerde soms tegemoet in zijn 
bewijsnood, door de stelplicht van de eiser te versoepelen en door strenge eisen 
te stellen aan het verweer van gedaagde. Op deze manier krijgt de laedens inder-
daad betere gedragsprikkels, maar het gevaar bestaat dat de eiser een te hoog 

                                                      
79. Faure 1991, p. 63, 64. 
80. Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 18 en p. 188; Landes & Posner 1987, p. 65 e.v. 
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zorgniveau voorstelt en dat de rechter concludeert dat de gedaagde niet voldoen-
de gemotiveerd heeft betwist dat dit zorgniveau niet van hem kon worden ver-
langd. In paragraaf 3.4.3.2 bleek reeds dat het te hoog vaststellen van de vereiste 
zorg er toe kan leiden dat de laedens excessieve zorg betracht. Dat probleem zou 
zich bij risicoaansprakelijkheid niet hebben voorgedaan, omdat de laedens zijn 
kosten daar minimaliseert door het optimale zorgniveau te kiezen. 

• Zorg heeft meerdere dimensies: bij veel activiteiten bestaat zorg niet uit één hande-
ling, maar uit meerdere handelingen. Niet alle dimensies van zorg worden in de 
juridische gedragsstandaard meegenomen, terwijl ze wel invloed kunnen hebben 
op de ongevalskans. De snelheid van de auto is wel van belang, maar niet of de 
bestuurder aan het telefoneren is (mits dit handsfree gebeurt). Een laedens zal bij 
foutaansprakelijkheid alleen rekening houden met de elementen van zorg die in 
de zorgvuldigheidsnorm zijn opgenomen, want alleen die dimensies bepalen of 
hij al dan niet aansprakelijk is. De overige zorgdimensies zijn voor hem irrele-
vant: ze zouden alleen geld kosten zonder iets op te leveren. Bij risicoaansprake-
lijkheid is dit anders, want daar is de laedens aansprakelijk ongeacht zijn zorgni-
veau. Hij zal zorg in elke dimensie betrachten, zolang dat de totale kosten redu-
ceert. Volgens deze redenering zullen automobilisten onder een regel van risico-
aansprakelijkheid minder vaak gebruik maken van de mobiele telefoon, zelfs 
handsfree, omdat telefoneren de kans op ongevallen en daarmee de verwachte 
schade verhoogt.81 

• Insolventie: als de laedens onvoldoende vermogen heeft om de verwachte schade 
te kunnen vergoeden, frustreert dit de zorgprikkels die het onrechtmatige-
daadsrecht hem verstrekt. Dit probleem is bij risicoaansprakelijkheid groter dan 
bij foutaansprakelijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid weegt de laedens de kosten 
van voorzorg niet af tegen de verwachte schade, maar tegen zijn lagere vermo-
gen. Als hij bijvoorbeeld door €600 aan zorg uit te geven de kans op een ongeval 
waarbij €100.000 schade wordt veroorzaakt, kan verlagen van 10% tot 9%, is 
het wenselijk dat hij die maatregel treft, omdat door die uitgave van €600 de 
verwachte schade met €1.000 daalt. Als zijn vermogen echter slechts €50.000 
bedraagt, is zijn private verwachte voordeel als gevolg van de zorgmaatregel 
slechts €500, zodat hij onzorgvuldig zal zijn. Hij loopt nu immers een kans van 
9% in plaats van 10% om zijn gehele vermogen kwijt te raken aan de te betalen 
schadevergoeding. Zijn persoonlijke verwachte schade daalt dus van €5.000 
(10% van €50.000) naar €4.500 (9% van €50.000). Alleen als zijn vermogen 
groter is dan €60.000, is hij zorgvuldig. Bij foutaansprakelijkheid is hij zorgvul-
dig zodra zijn vermogen groter is dan €6.000, omdat vanaf dat punt de kosten 
van zorg lager zijn dan de verwachte aansprakelijkheid bij onzorgvuldig gedrag. 

                                                      
81. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mobiel telefoneren de kans op ongevallen doet toenemen. 

Handsfree bellen blijkt niet veel veiliger te zijn dan handheld telefoneren. Zie Van Dijk 2001, p. 34. 
Zweeds onderzoek van het Swedish National Road and Transport Research Institute suggereert zelfs dat 
handsfree telefoneren helemaal niet veiliger is dan handheld telefoneren, zie Kircher e.a. 2004, p. 112. 
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De verwachte aansprakelijkheid bij onzorgvuldig gedrag is dan immers 10% van 
een bedrag van tenminste €6.000, dus tenminste €600.82 

• Spreiding van de schade: de aansprakelijkheidsregel bepaalt wie de schade moet 
dragen. Als er verschillen bestaan in de mogelijkheden van beide partijen om de 
schade te spreiden, dan kan dit een voorkeur voor een aansprakelijkheidsregel 
geven. Als de laedens bijvoorbeeld een onderneming is, dan kan via risicoaan-
sprakelijkheid de schade die een individuele gelaedeerde lijdt, worden gespreid 
over alle consumenten. De onderneming zal immers de verwachte aansprakelijk-
heid omslaan in de prijs, zodat het product duurder wordt. Elke afnemer betaalt 
zo een kleine bijdrage aan de vergoeding van de schade van de gelaedeerde. Ook 
kan het zo zijn dat de ene partij zich gemakkelijker en/of goedkoper kan verze-
keren dan de andere. Via de verzekering wordt de schade gespreid over alle 
verzekerden, die via de premies meebetalen aan de schadevergoeding.  

 Bij beantwoording van de vraag wie zich vanuit rechtseconomisch oogpunt het 
beste kan verzekeren, spelen met name de problemen van averechtse selectie en 
moreel risico een grote rol. Bij averechtse selectie is de verzekeraar niet in staat 
de verschillende groepen verzekerden nauw genoeg te definiëren, zodat verschil-
lende typen risico’s bij elkaar in dezelfde groep terecht komen en dezelfde pre-
mie betalen. Die premie wordt gebaseerd op het gemiddelde risico van de verze-
kerde groep. De relatief goede risico’s betalen derhalve meer aan premie dan ze 
naar verwachting aan schade veroorzaken, zodat zij de verzekering - indien mo-
gelijk - zullen stopzetten. Het gemiddelde risico van de resterende groep stijgt, 
de premie stijgt mee en de cyclus herhaalt zich. Uiteindelijk blijven alleen de 
slechtste risico’s verzekerd. Als de verzekeraar de verzekerden in nauwer afgeba-
kende groepen kan indelen, kan hij voor elke groep een eigen premie berekenen, 
zodat de goede risico’s een lagere premie betalen dan de slechte risico’s. Bij mo-
reel risico gaat de verzekerde zich anders, minder zorgvuldig gedragen na afslui-
ting van de verzekeringsovereenkomst, omdat eventuele schade toch door de 
verzekering is gedekt. De verwachte schade stijgt door deze gedragsverandering 
en de premie moet meestijgen.83 Dit kan weer averechtse selectie veroorzaken als 

                                                      
82. Landes & Posner 1984, p. 420, 421; Shavell 1987, p. 167; Faure 2002, p. 368 en 371. Dit verschil 

tussen fout- en risicoaansprakelijkheid verdwijnt indien een causaal verband wordt vereist tussen de 
onrechtmatigheid van de daad en de schade. Bij onzorgvuldigheid is de laedens dan alleen aansprake-
lijk voor de schade die niet zou zijn ontstaan als hij zorgvuldig zou zijn geweest, zodat de voordelen 
van zorgvuldigheid kleiner worden dan in de standaardanalyse. Zie hierover paragraaf 5.5.4. 

83. Zie bijvoorbeeld Bishop 1983, p. 246 e.v.; Epstein 1985, p. 650 e.v.; Priest 1987, p. 1541 e.v.; Trebil-
cock 1988, p. 244. Deze omschrijving van moreel risico wijkt af van die van Asser-Clausing-Wansink 
5-VI 1998, nr. 107 e.v., waar het gaat om het risico van onbetrouwbaarheid van de verzekerde. De 
omschrijving sluit wel aan bij die van bijvoorbeeld Faure & Hartlief 2002, p. 140: ‘Moreel risico is het 
fenomeen dat het gedrag van de verzekerde zal veranderen wanneer het risico van hem is weggenomen 
door de verzekering’. De auteurs geven aan dat de term moreel risico ongelukkig is, omdat er niets 
immoreels is aan het gedrag van de verzekerde zich anders te gedragen bij volledige verzekeringsdek-
king. Volgens Wery & Mendel 2004, p. 9 vallen beide vormen onder dezelfde noemer: ‘Het morele ri-
sico is gelegen in de persoon van de verzekerde, met name in zijn eventuele minder goede eigenschap-
pen, variërend van slordigheid of onverschilligheid tot grove onbetrouwbaarheid: bij eerstbedoelde ei-
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sommigen meer moreel risico vertonen dan anderen. Als de verzekeraar de pre-
mie kan baseren op het zorgniveau, of als hij de verzekerde zelf een deel van het 
risico kan laten dragen, is het probleem van moreel risico te bestrijden. In de 
rechtseconomie wordt betoogd dat de problemen van averechtse selectie en mo-
reel risico groter zijn bij third party verzekeringen (waarmee de laedens zich te-
gen aansprakelijkheid verzekert) dan bij first party verzekeringen (waarmee de ge-
laedeerde zich tegen schade verzekert). Immers, bij first party verzekeringen kan 
gemakkelijker een onderscheid worden gemaakt op basis van karakteristieken 
van de verzekerden en kan de premie gemakkelijker worden gebaseerd op de ge-
wenste verzekeringsdekking. Dit is een argument in het voordeel van foutaan-
sprakelijkheid.84 

• Systeemkosten: het rechtssysteem streeft reductie van primaire en secundaire on-
gevalskosten na, maar er moet wel steeds worden beoordeeld of de kosten van 
dat rechtssysteem - de tertiaire kosten - niet hoger zijn dan de kosten die ermee 
worden bestreden.85 Bij foutaansprakelijkheid is elke zaak complexer dan bij 
risicoaansprakelijkheid, omdat moet worden beoordeeld of de laedens zich aan 
de geldende gedragsnorm heeft gehouden. De kosten per zaak zijn dus hoger. Bij 
risicoaansprakelijkheid zouden er daarentegen meer rechtszaken kunnen zijn, 
omdat de gelaedeerde eerder een zaak zal beginnen dan bij foutaan-
sprakelijkheid. Hij hoeft immers geen fout van de laedens aan te tonen.86 
Anderzijds is er bij risicoaansprakelijkheid minder onzekerheid over de 
verwachte uitspraak, hetgeen tot meer schikkingen en minder rechtszaken kan 
leiden. Aangezien schikken goedkoper is dan procederen, zullen de 
systeemkosten bij risicoaansprakelijkheid waarschijnlijk lager zijn dan bij fout-
aansprakelijkheid.87  

Bovenstaande factoren kunnen zich tegelijkertijd voordoen en verschillende facto-
ren kunnen in verschillende richtingen wijzen. Als bijvoorbeeld een farmaceutisch 
bedrijf nieuwe medicijnen op de markt brengt, dan pleiten de superieure informatie 
van de laedens en de gewenste spreiding van de schade voor risicoaansprakelijkheid, 
terwijl de omstandigheid dat problemen van averechtse selectie en moreel risico 
groter zijn bij aansprakelijkheidsverzekeringen dan bij schadeverzekeringen (zeker 
bij unilaterale schadegevallen, waar de geschetste problemen aan de zijde van de 
gelaedeerde helemaal niet bestaan omdat hij geen invloed heeft op het ontstaan van 
de schade) juist een voorkeur voor foutaansprakelijkheid kan geven. De verschillen-
de factoren zullen dan tegen elkaar moeten worden afgewogen alvorens een voor-
keur voor een aansprakelijkheidsregel kan worden uitgesproken. 
                                                      

genschappen bestaat het risico dat hij – vooral nu hij tóch verzekerd is – onvoldoende zorg zal beste-
den aan voorkoming of afwending van het gevaar; bij onbetrouwbaarheid is er de kans dat hij de ver-
zekeraar zal bedriegen’.  

84. Zie bijvoorbeeld Bishop 1983, p. 260 e.v.; Epstein 1985, p. 664 e.v.; Van den Bergh & Faure 1990, 
p. 16 e.v.; Faure 2005, p. 245, 261. 

85. Calabresi 1977, p. 28. 
86. Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 282, 283. 
87. Zie ook Barendrecht e.a. 2004, p. 68. 
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4.5.3 Unilaterale schadegevallen - het activiteitenniveau 
 
Zelfs als iemand voorzichtig is bij het uitoefenen van zijn bezigheden, kan er schade 
ontstaan. Dit is zeker het geval bij gevaarlijke activiteiten, waar de ongevalskans 
zelfs bij hoge zorg nog aanzienlijk is. Schade kan echter niet alleen worden verme-
den door zorgvuldiger te zijn, maar ook door de schadetoebrengende activiteit min-
der vaak te verrichten.88 Als de activiteit de laedens minder waard is dan zij aan 
verwachte schade voor de gelaedeerde veroorzaakt, is het onwenselijk dat de activi-
teit toch wordt verricht. Als de laedens en de gelaedeerde één en dezelfde persoon 
waren geweest, zou hij die activiteit immers ook niet hebben verricht.89 
Het optimale activiteitenniveau wordt gevonden door het marginale nut van de ac-
tiviteit te vergelijken met de marginale kosten ervan. Deze marginale kosten bestaan 
in de kosten van voorzorg die worden getroffen bij het verrichten van de activiteit 
en de verwachte schade die bij dat zorgniveau hoort. Een eenvoudig cijfervoorbeeld 
kan dit verduidelijken. Stel dat voor een bepaalde activiteit geldt dat optimale zorg 
3 kost en dat de verwachte schade in zo’n geval 10 bedraagt.90 Elke keer dat hij de 
activiteit uitoefent, zal de laedens zorgvuldig zijn (om zijn kosten te minimaliseren) 
en ontstaat een verwachte schade van 10.91 Er wordt aangenomen dat het nut van 
de activiteit positief is voor de handelende persoon, maar deze stijging wordt wel 
steeds kleiner. Er kan zelfs een omslagpunt zijn, zodat het nogmaals verrichten van 
de activiteit nut kost in plaats van oplevert.92 Dit idee kan in het cijfervoorbeeld 
worden verwerkt. Tabel 4.2 gaat uit van zorgkosten van 3 en een verwachte schade 
van 10. 
Uit de tabel blijkt duidelijk dat het optimaal is dat de laedens zijn activiteit twee-
maal verricht. De maatschappelijke welvaart, dus het nut van de laedens minus de 
totale kosten van de activiteit, is dan maximaal. De laedens ontleent 60 nut aan de 
activiteit, hij betaalt 6 aan voorzorg en de verwachte schade is 20. 
 
 
                                                      
88. Zie onder meer Shavell 1980a, p. 2; Landes & Posner 1987, p. 61; Teijl & Holzhauer 1997, p. 259; 

Faure 2002, p. 366; Posner 2003, p. 177, 178; Shavell 2004, p. 193. 
89. In paragraaf 2.3.1 is dit idee reeds beschreven aan de hand van het voorbeeld van een gemengd bedrijf 

waar zowel veeteelt als akkerbouw wordt bedreven. Als een van beide onderdelen van het bedrijf min-
der oplevert dan het aan schade of voorzorgskosten veroorzaakt, dan zal dat onderdeel worden stopge-
zet. 

90. Zie voor dit voorbeeld Shavell 2004, p. 179 voor het zorgniveau en p. 197 voor het activiteitenniveau.  
91. Er wordt dus aangenomen dat de verwachte schade gelijk blijft, iedere keer dat de activiteit wordt 

uitgeoefend. Er zou ook aangenomen kunnen worden dat de schade daalt (door bijvoorbeeld leereffec-
ten en ervaring) of stijgt (door vermoeidheid en verveling), maar dat maakt voor de vergelijking van 
fout- en risicoaansprakelijkheid niet uit. 

92. Dit verschijnsel staat bekend onder de naam ‘afnemend grensnut’. Op allerlei gebieden komt dit ver-
schijnsel voor. Zo is het eerste ijsje dat iemand eet op een hete zomerdag erg lekker, het tweede gaat 
ook nog, maar na een aantal ijsjes is de lol er af, verder eten veroorzaakt alleen maar misselijkheid. 
Zelfs indien het grensnut in eerste instantie toeneemt, zoals volgens Kerkmeester bij het drinken van 
bier het geval is, zal ook daar het grensnut op een gegeven moment gaan dalen en wellicht zelfs nega-
tief worden. 
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Tabel 4.2  Het optimale activiteitenniveau in unilaterale schadegevallen 

Activiteiten- 
niveau 

Nut van de 
activiteit 

Zorgkosten Verwachte  
schade 

Nut minus 
zorgkosten 

Totale 
welvaart 

geen activiteit 0 0 0 0 0 
eenmaal 40 3 10 37 27 
tweemaal 60 6 20 54 34 
driemaal 69 9 30 60 30 
viermaal 71 12 40 59 19 
vijfmaal 70 15 50 55 5 

 
Bij afwezigheid van aansprakelijkheid kijkt de laedens alleen naar zijn eigen nut en 
verricht de activiteit viermaal. Bij foutaansprakelijkheid zal hij zorgvuldig zijn om 
aansprakelijkheid te ontlopen. Hij draagt dan alleen zijn zorgkosten en verricht de 
activiteit driemaal, omdat zijn nut minus de zorgkosten dan maximaal is. Bij risico-
aansprakelijkheid is hij steeds aansprakelijk en houdt rekening met zowel de zorg-
kosten als de verwachte schade. Met andere woorden, de sociale welvaart is tevens 
zijn private welvaart. Hij wil dit maximaliseren en kiest voor het optimale activi-
teitenniveau van twee.  
Foutaansprakelijkheid leidt tot een te hoog activiteitenniveau, omdat de laedens de 
verwachte schade niet internaliseert. Juist bij gevaarlijke activiteiten is het van be-
lang om het activiteitenniveau te beheersen, omdat het niet mogelijk is om via meer 
zorg de verwachte schade voldoende te laten dalen.93 Risicoaansprakelijkheid is in 
zulke situaties dus te verkiezen boven foutaansprakelijkheid. De economische theo-
rie is hier in overeenstemming met de gevaarzettingsleer, maar in tegenstelling tot 
die theorie wordt niet alleen betoogd dat er risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke 
activiteiten moet zijn, maar ook waarom. Bij niet-gevaarlijke activiteiten geldt na-
tuurlijk ook dat risicoaansprakelijkheid tot een beter activiteitenniveau leidt, maar 
omdat de verwachte schade daar minder groot is, weegt het argument minder 
zwaar. 
 
Een voorbeeld waarin veel van de in paragraaf 4.5.2 en 4.5.3 genoemde factoren 
een rol spelen bij de keuze voor een aansprakelijkheidsregel betreft een arrest van de 
Zweedse Hoge Raad over een lek in de leiding waarmee warm water van de fabriek 
naar de afnemers wordt getransporteerd.94 Risicoaansprakelijkheid is uitzonderlijk 
in het Zweedse recht, het geldt bij gevaarlijke handelingen en bij milieuschade. Het 
exploiteren van een warmwaterleiding is noch gevaarlijk, noch levert een lek milieu-
schade op. Toch heeft de Zweedse Hoge Raad, in afwijking van de lagere rechters, 
risicoaansprakelijkheid toegepast. Dit past goed in de rechtseconomische visie, om-
dat verschillende factoren voor risicoaansprakelijkheid pleiten. Het betreft een uni-
lateraal ongeval, zodat risicoaansprakelijkheid betere prikkels geeft voor een correct 
                                                      
93. Zie bijvoorbeeld Faure 2002, p. 368.  
94. Zie voor dit voorbeeld Skogh & Rehme 1998.  
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activiteitenniveau, zodat de laedens ook alternatieven zal overwegen. Voorts had de 
laedens vrij uitgebreide informatie over de risico’s en was het moeilijk voor de rech-
ter om een juiste afweging tussen zorgkosten en verwachte schade te maken. Ook is 
het beter dat de schade door de laedens wordt gedragen dan door de gelaedeerde, 
omdat de laedens de verwachte aansprakelijkheid kan doorberekenen in de prijs, 
zodat de schade wordt omgeslagen over alle afnemers van warm water. 
 
 
4.5.4 Bilaterale schadegevallen - het niveau van zorg 
 
In tegenstelling tot bij de unilaterale schadegevallen heeft de gelaedeerde bij bilate-
rale situaties zelf ook invloed op de kans op ongevallen. Dit is een situatie die zich 
veelvuldig voordoet. In het verkeer bijvoorbeeld moet niet alleen de automobilist, 
maar ook de voetganger opletten. Beide partijen beïnvloeden met hun gedrag de 
kans op een ongeval. Als de automobilist erg voorzichtig is, maar de voetganger 
steekt zonder uit te kijken de straat over, dan kan het toch vaak misgaan. In deze 
situatie is de voetganger mijns inziens de laedens en de automobilist de gelaedeerde, 
zelfs als de voetganger in het ongeval ernstig letsel zou oplopen en de automobilist 
slechts blikschade. Als de voetganger uitkijkt alvorens over te steken, zal hij een aan-
tal ongelukken kunnen voorkomen. 
Ook voor de gelaedeerde geldt dat voorzorgsmaatregelen tijd, geld en moeite kos-
ten. Deze kosten moeten in verhouding staan tot hetgeen ze opleveren. Er is ook 
voor de gelaedeerde een optimaal zorgniveau vast te stellen. Minimalisering van 
primaire ongevalskosten vereist dat zowel de laedens als de gelaedeerde het optimale 
zorgniveau kiest. Dit is wederom met een getallenvoorbeeld te verduidelijken.95 
Hierbij moet trouwens niet de indruk ontstaan dat de argumentatie alleen opgaat 
bij deze specifieke getallen. Voor elke structuur van zorgkosten, ongevalskansen, 
verwachte schade en dergelijke is vast te stellen wat het optimale zorgniveau voor 
beide actoren is. Het voorbeeld gaat uit van twee mogelijke zorgniveaus (geen zorg 
of wel zorg), maar is uit te breiden naar meerdere niveaus van zorg. Om niet ver-
strikt te raken in complex ogende tabellen, volsta ik echter met deze twee niveaus. 
Het treffen van voorzorgsmaatregelen kost de laedens 3 en de gelaedeerde 2. De 
ongevalskans daalt als actoren zorgvuldig zijn. De totale ongevalskosten zijn mini-
maal indien zowel de laedens als de gelaedeerde zorgvuldig is. Dit betekent dat het 
recht van beide actoren moet verlangen dat ze zorgvuldig zijn. Bij een ander cijfer-
voorbeeld zou het zo kunnen zijn dat het optimaal is als een van beide partijen (of 
zelfs beiden) geen zorg betracht. In zo’n situatie zou het recht dan ook geen zorg 
moeten verlangen. Bij het analyseren van de invloed van verschillende rechtsregels 
wordt er voorlopig van uitgegaan dat schade volledig wordt vergoed. Dit betekent 
dat een gelaedeerde indifferent is tussen de situatie waarin hij geen schade lijdt en 
de situatie waarin hij wel schade lijdt maar deze schade vergoed krijgt. De compli-

                                                      
95. Zie voor dit voorbeeld Shavell 2004, p. 183.  
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caties die ontstaan wanneer niet alle schade wordt vergoed of kan worden vergoed, 
komen later aan de orde. 
 

Tabel 4.3  Het optimale zorgniveau in bilaterale schadegevallen 

Zorgniveau Zorgkosten Ongevalskans Verwachte Totale 

Laedens 
(L) 

Gelaedeerde 
(G) 

L G  schade ongevalskosten 

Geen zorg Geen zorg 0 0 15% 15 15 
Geen zorg Wel zorg 0 2 12% 12 14 
Wel zorg Geen zorg 3 0 10% 10 13 
Wel zorg Wel zorg 3 2 6% 6 11 

 
Het hangt van de aansprakelijkheidsregel af, of de optimale uitkomst wordt bereikt. 
In paragraaf A4.2 van de appendix onderzoek ik met behulp van speltheorie, waar-
mee het gedrag van actoren in interactiesituaties kan worden geanalyseerd, welke 
invloed de verschillende aansprakelijkheidsregels hebben. Hieronder geef ik de uit-
komsten van die analyse weer: 
• Geen aansprakelijkheid: de laedens is nooit aansprakelijk voor de schade en zal 

dus niet zorgvuldig zijn. Dat zou hem namelijk wel wat kosten, maar niets ople-
veren. De gelaedeerde weet dat hij zijn eigen zorgkosten en de verwachte schade 
zelf moet dragen en treft die voorzorgsmaatregelen die minder kosten dan dat ze 
hem opleveren in termen van een daling in de verwachte schade. De optimale 
uitkomst wordt niet bereikt. 

• Risicoaansprakelijkheid: de gelaedeerde ontvangt volledige schadevergoeding en is 
dus indifferent tussen wel en geen ongeluk. Hij zal onzorgvuldig zijn, want zorg 
kost hem wel wat maar levert hem niets op. De laedens weet dat hij altijd aan-
sprakelijk is en zal zorgvuldig zijn om de som van zijn eigen zorgkosten en de 
verwachte schade te minimaliseren. Risicoaansprakelijkheid is dus het spiegel-
beeld van geen aansprakelijkheid en ook nu wordt de optimale uitkomst niet be-
reikt. 

• Foutaansprakelijkheid: de laedens is aansprakelijk als hij onzorgvuldig is. Als de 
rechter de zorgvuldigheidsnorm zodanig invult dat de vereiste zorg gelijk staat 
aan optimale zorg, is het voor de laedens altijd voordeliger om zorgvuldig en niet 
aansprakelijk te zijn, dan om onzorgvuldig en wel aansprakelijk te zijn. Het op-
timale zorgniveau minimaliseert immers de som van zorgkosten en verwachte 
schade. De laedens zal dus zorgvuldig zijn, zodat de gelaedeerde zijn eigen scha-
de moet dragen. Die treft de voorzorgsmaatregelen die minder kosten dan dat ze 
opleveren. De optimale uitkomst wordt derhalve bereikt, beide actoren zijn 
zorgvuldig. De laedens is dat om aansprakelijkheid te voorkomen, de gelaedeer-
de om de kosten die hij zelf moet dragen te minimaliseren. 

• Foutaansprakelijkheid met een verweer van eigen schuld: als de gelaedeerde die zich 
niet heeft gedragen overeenkomstig de norm die voor hem geldt slechts een ge-
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deeltelijke of zelfs helemaal geen schadevergoeding krijgt, ontvangt hij extra 
zorgprikkels. In de rechtseconomie wordt eigen schuld gezien als een tekort-
schieten in de zorgvuldigheid die van de gelaedeerde zelf mag worden verwacht, 
zodat de term ‘eigen fout’ eigenlijk beter is.96 Omdat eigen schuld echter de ge-
bruikelijke term is, zal ik deze ook hanteren. Art. 6:101 BW is primair vormge-
geven als ‘eigen causaliteit’. In Hoofdstuk 5, waar ik de wettelijke verplichting 
tot schadevergoeding van Afdeling 6.10 BW bespreek, komt dit artikel in para-
graaf 5.6 aan de orde. In het onderhavige hoofdstuk bespreek ik de omstandig-
heid dat de gelaedeerde minder zorg heeft genomen dan hij had moeten doen. 

 Hierboven bleek dat foutaansprakelijkheid zonder eigenschuldverweer al tot de 
optimale uitkomst leidt, als de regel goed wordt toegepast. Het verweer versterkt 
de zorgprikkels voor de gelaedeerde, omdat hij nu ook zorgvuldig zal willen zijn 
als de laedens dat niet is. Het verzwakt de zorgprikkels van de laedens, omdat 
deze nu geen zorg zal nemen als de gelaedeerde dat ook niet doet. De uitkomst 
verandert echter niet: beide partijen hebben een prikkel om zorgvuldig te zijn als 
ze denken dat de ander onzorgvuldig is, omdat in dat geval de ander voor de he-
le schade opdraait. Geen van beiden zal daarom onzorgvuldig zijn, omdat ze we-
ten dat de ander dan zorgvuldig zal zijn, zodat ze zelf de schade moeten dragen. 
De optimale uitkomst wordt zodoende bereikt.97 

 In het Anglo-Amerikaanse recht staat het verweer waarbij een gelaedeerde met 
eigen schuld helemaal geen schadevergoeding krijgt, bekend onder de naam con-
tributory negligence. Het verweer waarbij de gelaedeerde een gedeeltelijke schade-
vergoeding krijgt, heet comparative of relative negligence. Omdat beide verweren 
tot optimale zorg leiden, bestaat er in beginsel een voorkeur voor het verweer 
van contributory negligence. De systeemkosten zijn daar namelijk lager, omdat 
er geen vergelijking hoeft te worden gemaakt tussen de ernst van de fouten van 
laedens en gelaedeerde en omdat er bij eigen schuld helemaal geen schadever-
goeding hoeft te worden betaald. Als echter rekening wordt gehouden met bij-
voorbeeld mogelijke fouten van de rechter, dan verandert de analyse. Bij de ver-
gelijking van de verschillende rechtsregels hieronder zal ik daar uitgebreider op 
ingaan. 

• Risicoaansprakelijkheid met een verweer van eigen schuld: risicoaansprakelijkheid 
legt de gedragsprikkels eenzijdig bij de laedens, zodat de gelaedeerde onzorgvul-
dig is. Een eigenschuldverweer zorgt ervoor dat zorgprikkels aan beide partijen 
worden gegeven. Bij een verweer van contributory negligence zal de gelaedeerde 
steeds zorgvuldig zijn om te voorkomen dat hij helemaal geen schadevergoeding 
krijgt. De laedens is dan dus aansprakelijk en zal volgens de bekende redenering 

                                                      
96. Dit komt overeen met de visie van bijvoorbeeld de Rotterdammer Ribbius, dat bij dit leerstuk schuld 

in eigenlijke zin geen rol speelt. Hij spreekt daarom liever van onvoorzichtigheid van de benadeelde. 
Het komt er uiteindelijk op neer wie van beide partijen door zijn handeling of gedraging het grootste 
risico voor de teweeggebrachte gevolgen heeft gelopen, waarbij Ribbius de term ‘risico’ en ‘gevaar’ als 
synoniemen gebruikt. Zie Ribbius 1906, p. 214, 215, 219. 

97. Zie bijvoorbeeld Haddock & Curran 1985, p. 62. 
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ook zorgvuldig zijn. De regel is het spiegelbeeld van foutaansprakelijkheid en 
beide rechtsregels leiden tot de optimale uitkomst. Beide regels verschillen wel in 
de uiteindelijke verdeling van de schade. Bij foutaansprakelijkheid draagt de ge-
laedeerde de schade, bij risicoaansprakelijkheid met een eigenschuldverweer de 
laedens. Dit verschil is niet relevant als alleen gekeken wordt naar het verstrek-
ken van correcte zorgprikkels, maar kan wel van belang zijn als ook gekeken 
wordt naar welke partij het gemakkelijkst de schade zou kunnen dragen of zou 
kunnen spreiden over een grotere groep mensen, bijvoorbeeld via verzekeringen 
of door de schade door te berekenen in de prijs van een product. 
Bij comparative negligence leidt eigen schuld tot een verdeling van de schade 
tussen laedens en gelaedeerde en het hangt van die verdeling af of de optimale 
uitkomst wordt bereikt. Als de gelaedeerde slechts een kleine fractie van de scha-
de zelf moet dragen, bestaat de mogelijkheid dat hij niet zorgvuldig zal zijn, om-
dat de door hem te dragen schade minder groot is dan de kosten die hij zou 
moeten maken om geen eigen schuld te hebben. Het geschetste probleem lijkt 
mij uitzonderlijk. Het gedeelte van de schade dat de gelaedeerde moet dragen 
wordt vaak bepaald door de mate waarin hij is tekortgeschoten in zijn zorg-
plicht.98 Het hierboven beschreven probleem van de gelaedeerde die onzorgvul-
dig is omdat hij slechts een kleine fractie van de schade hoeft te dragen, kan zich 
dan alleen voordoen bij kleine afwijkingen van de norm en het is zeer de vraag of 
de kleine besparing in zorgkosten die hiermee kan worden behaald, groter is dan 
de fractie van de schade die de gelaedeerde nu zelf moet dragen.  
 

Uit het bovenstaande volgt, dat zowel foutaansprakelijkheid (met of zonder eigen-
schuldverweer) als risicoaansprakelijkheid met een eigenschuldverweer tot optimale 
zorg kan leiden. Net zoals bij de unilaterale ongevallen zijn er factoren die het mo-
gelijk maken een voorkeur voor een bepaalde regel uit te spreken: 
• De keuze tussen contributory en comparative negligence: in de rechtseconomie is er 

hevig gedebatteerd over de vraag of contributory dan wel comparative negligence 
tot betere uitkomsten leidt.99 Voor het Nederlandse recht is deze vraag van on-
dergeschikt belang, omdat het sinds 1916 constante jurisprudentie is dat eigen 
schuld leidt tot een verdeling van de schade over laedens en gelaedeerde, naar ra-
to van de mate van ieders schuld.100 Als de eigen schuld echter zo ernstig is dat 
de gedragingen van de aansprakelijke erbij in het niet vallen, kan de schadeplicht 
geheel vervallen. Ook de billijkheid kan volgens art. 6:101 BW tot dit resultaat 

                                                      
98. Shavell 2004, p. 187. 
99.  Zie naast de hier besproken literatuur ook Brown 1973, p. 346, 347; Orr 1991 en Chung 1993 voor 

een speltheoretische benadering. Voor duidelijke overzichten van de literatuur over dit onderwerp, 
zie Faure 2002, p. 365, 366; Cooter & Ulen 2003, p. 328 e.v.; Posner 2003, p. 172 e.v. en voor een 
synthese van de literatuur Faure 2004, p. 241 e.v. Zie Dari-Mattiacci & De Geest 2005 over de wel-
vaartseffecten van diverse rechtsregels (waaronder comparative negligence) waarmee kosten over de 
betrokken partijen worden verdeeld en niet geheel aan een van hen worden toegerekend. 

100. Hoge Raad 4 februari 1916, NJ 1916, 450 (m.nt. Meijers in WPNR 1916, p. 301 e.v.; Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij/Morré). Zie ook Asser-Hartkamp 4-I 2004, nr. 449. 
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leiden.101 En bij bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid uit art. 7:658 BW 
leidt het verweer van opzet of bewuste roekeloosheid wel tot een alles-of-niets 
uitkomst: ofwel er is geen opzet of bewuste roekeloosheid en dan is de werkgever 
volledig aansprakelijk, ofwel er is wel sprake van opzet of bewuste roekeloosheid 
en dan is de werkgever niet aansprakelijk. De rechtseconomische inzichten be-
treffende contributory negligence en comparative negligence zijn daarom toch 
relevant voor het Nederlandse recht. 
Hierboven bleek reeds dat bij foutaansprakelijkheid beide verweren tot optimale 
zorg leiden, hetgeen Haddock en Curran tot de conclusie voert dat er geen effi-
ciëntiemotief bestaat om een van beide verweren te prefereren.102 Er kunnen zich 
echter complicaties voordoen die wel tot een voorkeur voor een van beide verwe-
ren kunnen leiden. Een eerste punt is de mogelijkheid dat rechters bij foutaan-
sprakelijkheid fouten kunnen maken bij het bepalen of de actor de vereiste zorg 
heeft gehanteerd, hetgeen tot onzekerheid (evidentiary uncertainty) leidt. Dit 
geeft bij een alles-of-niets regel te sterke zorgprikkels aan de ene partij (zie ook 
paragraaf 3.4.3.2) en te zwakke aan de andere. Dit probleem is minder groot als 
het eigenschuldverweer leidt tot een verdeling van de schade, omdat een partij 
dan naar verwachting slechts voor een deel van de schade zal opdraaien als zijn 
gedrag ten onrechte als onzorgvuldig wordt aangemerkt.103 Beide partijen krij-
gen op deze manier gematigde zorgprikkels, hetgeen volgens Cooter en Ulen be-
ter is als het optimale zorgniveau voor beide partijen ongeveer even hoog is.104 
De verdeling van schade waartoe comparative negligence leidt, reduceert tevens 
de secundaire ongevalskosten.105 
Een volgend voordeel van comparative negligence zou zijn, dat het partijen in 
staat stelt hun zorgniveau aan te passen aan hun persoonlijke eigenschappen. De 
zorgvuldigheidsnorm wordt abstract ingevuld, gebaseerd op het optimale niveau 
voor een bepaalde groep. Voor sommige mensen ligt dit niveau hoger dan hun 
persoonlijke optimum, voor anderen lager. Rubinfeld betoogt dat als de rechter 
het vereiste zorgniveau voor alle partijen te hoog vaststelt, partijen daar vaak niet 
aan kunnen voldoen, zodat bij comparative negligence de schade wordt ver-
deeld. Mensen met relatief lage zorgkosten kunnen kiezen voor een relatief hoog 
zorgniveau, zodat ze slechts een kleine fractie van de schade hoeven dragen. 
Mensen met relatief hoge zorgkosten kiezen liever voor gedeeltelijke aansprake-
lijkheid dan voor een hoger zorgniveau. Mensen kunnen zo, ondanks de uni-
forme gedragsstandaard, handelen overeenkomstig hun eigen zorgkosten.106 
Bar-Gill en Ben-Shahar bestrijden de bovenstaande argumenten pro comparative 
negligence. De redenering dat het tot een gelijkmatiger verdeling van zorgprik-

                                                      
101. Van Wassenaer Van Catwijck & Jongeneel 1995, p. 17 e.v. 
102. Haddock & Curran 1985, p. 60. 
103. Haddock & Curran 1985, p. 65, 66. 
104. Cooter & Ulen 1986, p. 1092. Zie ook Cooter & Ulen 2004, p. 364 e.v. 
105. Cooter & Ulen 1986, p. 1094. 
106. Rubinfeld 1987, p. 393. Zie ook Chung 1998, p. 354. 
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kels onder evidentiary uncertainty leidt, gaat er van uit dat de excessieve zorg-
prikkels die foutaansprakelijkheid zonder eigenschuldverweer aan de laedens 
geeft net zo groot zijn als de excessieve zorgprikkels die foutaansprakelijkheid 
met een verweer van contributory negligence aan de gelaedeerde geeft, en dat 
foutaansprakelijkheid met een verweer van comparative negligence daar tussenin 
ligt. Volgens de auteurs zijn de excesprikkels voor de laedens echter groter dan 
die voor de gelaedeerde, omdat de laedens bij foutaansprakelijkheid door exces-
sieve zorg geheel aan aansprakelijkheid kan ontkomen, terwijl de gelaedeerde 
soms ook voor de schade opdraait zonder dat hem onzorgvuldig gedrag kan wor-
den verweten. Deze asymmetrische verdeling van excesprikkels kan er toe leiden 
dat de zorgprikkels bij contributory negligence evenwichtiger zijn verdeeld dan 
bij comparative negligence.107 En zelfs als de ene regel tot meer symmetrische 
afwijkingen leidt dan de andere regel, is het nog maar de vraag of symmetrische 
afwijkingen waarin beide partijen gematigd afwijken van het optimale 
zorgniveau beter zijn dan asymmetrische afwijkingen waarin de ene partij sterker 
afwijkt dan de andere. Het antwoord op die vraag hangt af van de omstandig-
heden van het geval. 
Het zelfselectieargument van Rubinfeld wordt door Bar-Gill en Ben-Shahar 
eveneens kritisch besproken. Door de discontinuïteit in de private kosten bij 
foutaansprakelijkheid krijgen alle actoren de prikkel zich aan de norm te houden 
om die hoge kosten te vermijden, zodat geen zelfselectie optreedt. Comparative 
negligence verwijdert de discontinuïteit, mits beide partijen zich niet aan de 
norm hebben gehouden. De redenering van Rubinfeld gaat daarom alleen op als 
de zorgvuldigheidsnorm zo hoog wordt vastgesteld dat niemand er aan kan vol-
doen.108 Los daarvan kunnen ook andere mechanismen dan comparative negli-
gence tot zelfselectie leiden. Als er bijvoorbeeld verschillen bestaan in de omvang 
van de schade die slachtoffers lijden en als die verschillen voor anderen dan het 
slachtoffer zelf niet observeerbaar zijn (denk hierbij met name aan immateriële 
schade), dan zullen actoren die een hoge schade vrezen meer voorzorgsmaatrege-
len treffen dan slachtoffers die een lage schade vrezen.109 Evidentiary uncertainty 
op zichzelf zorgt trouwens reeds voor zelfselectie omdat het de discontinuïteit 
verwijdert. Er bestaat altijd een kans op aansprakelijkheid, zelfs als de laedens 
zich aan de norm heeft gehouden. Deze kans kan worden verkleind door een 
hoger zorgniveau te kiezen. Naarmate de persoonlijke zorgkosten lager zijn, zal 
de betreffende laedens voor een hoger zorgniveau kiezen, zodat ook zonder 
comparative negligence zelfselectie optreedt.110 
De hierboven beschreven discussie betreft foutaansprakelijkheid met een eigen-
schuldverweer. Bij risicoaansprakelijkheid met een eigenschuldverweer bestaat 
het probleem dat comparative negligence te weinig zorgprikkels aan de gelae-

                                                      
107. Bar-Gill & Ben-Shahar 2003, p. 446 e.v. Zie ook Bar-Gill 2001. 
108. Bar-Gill & Ben-Shahar 2003, p. 458 e.v. 
109. Bar-Gill & Ben-Shahar 2003, p. 461. 
110. Bar-Gill & Ben-Shahar 2003, p. 462, 463. 
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deerde geeft, maar zoals al eerder is opgemerkt, zal dit probleem zich niet snel 
voordoen. 
Empirisch onderzoek betreffende verkeersongevallen suggereert dat de zorgprik-
kels bij dat type ongevallen zwakker zijn bij comparative negligence dan bij con-
tributory negligence.111 De verklaring is dat het hier ongevallen betreft waar een 
actor van tevoren niet weet of hij laedens of gelaedeerde of beide tegelijk zal zijn. 
Bij contributory negligence hoeft automobilist A, ongeacht of hij onzorgvuldig 
was, in het geheel niet mee te betalen aan de schade van automobilist B, als B’s 
gedrag als onzorgvuldig wordt aangemerkt (en vice versa). B krijgt zodoende bij 
contributory negligence een prikkel om meer zorg te nemen, om zo de kans te 
verkleinen dat deze situatie zich voordoet. Bij comparative negligence daarente-
gen moet een nalatige A wel aan de schade van een nalatige B meebetalen, zodat 
B minder sterke prikkels heeft om onzorgvuldigheid te vermijden.112 

• Distributionele gevolgen: hierbij geldt hetzelfde als bij unilaterale schadegevallen. 
• Informatie van de rechter: net zoals bij de unilaterale schadegevallen kan de rech-

ter als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie fouten maken bij het vast-
stellen van de vereiste zorg en/of de werkelijke zorg, hetgeen tot excessieve zorg 
kan leiden. Bij unilaterale schadegevallen gaf dit een voorkeur voor risicoaan-
sprakelijkheid, bij bilaterale schadegevallen hangt het er van af of de rechter be-
tere informatie over werkelijke en optimale zorg van de laedens of van de gelae-
deerde heeft. Immers, bij risicoaansprakelijkheid is een eigenschuldverweer no-
dig, zodat de rechter daar het optimale en werkelijke zorgniveau voor de gelae-
deerde moet vaststellen. Bij foutaansprakelijkheid moet hij het optimale en wer-
kelijke niveau voor de laedens bepalen. 

 Om het optimale niveau voor de ene partij te kunnen bepalen, is het ook nodig 
het optimale niveau voor de ander te bepalen. Het belangrijkste verschil tussen 
fout- en risicoaansprakelijkheid is derhalve niet de benodigde informatie over 
het optimale zorgniveau, maar over het werkelijke zorgniveau. Bij foutaanspra-
kelijkheid is het werkelijke zorgniveau van de laedens van belang, bij 
risicoaansprakelijkheid met een eigenschuldverweer dat van de gelaedeerde. 
Hieruit volgt dat risicoaansprakelijkheid beter is als de rechter relatief goede 
informatie over de werkelijke zorg van de gelaedeerde heeft, terwijl 
foutaansprakelijkheid beter is als de informatie betreffende de laedens beter is.113 

• Informatie gelaedeerde: hierbij geldt hetzelfde als bij unilaterale schadegevallen. 
• Zorg heeft meerdere dimensies: net zoals bij de unilaterale schadegevallen geldt bij 

de bilaterale gevallen dat als zorg meerdere dimensies heeft die niet allemaal in 
de zorgvuldigheidsnorm worden opgenomen, risicoaansprakelijkheid betere 
zorgprikkels aan de laedens geeft dan foutaansprakelijkheid. Maar dit betekent 
niet dat er steeds een voorkeur is voor risicoaansprakelijkheid, omdat nu ook het 

                                                      
111. White 1989, p. 329; White 1998, p. 451. 
112. White 1989, p. 318 en 329. 
113. Shavell 2004, p. 189. 
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gedrag van de gelaedeerde van belang is. Als zijn zorg ook meerdere dimensies 
heeft en niet iedere dimensie is opgenomen in zijn zorgvuldigheidsnorm, dan 
kan hij te weinig zorgprikkels ontvangen. Bij risicoaansprakelijkheid met een ei-
genschuldverweer houdt de gelaedeerde alleen rekening met de dimensies van 
zorg die in zijn gedragsnorm zijn neergelegd. Bij foutaansprakelijkheid daarente-
gen moet hij zijn eigen schade dragen en houdt daarom rekening met alle di-
mensies van zorg. Dit betekent dat risicoaansprakelijkheid met een eigenschuld-
verweer goede zorgprikkels in alle dimensies aan de laedens geeft, maar dat de 
gelaedeerde alleen zorgprikkels ontvangt met betrekking tot de dimensies die in 
zijn gedragsnorm zijn opgenomen. Foutaansprakelijkheid (met of zonder ver-
weer van eigen schuld) daarentegen geeft goede zorgprikkels in alle dimensies 
aan de gelaedeerde, maar de laedens ontvangt alleen prikkels met betrekking tot 
de dimensies die zijn opgenomen in de zorgvuldigheidsnorm. Er moet dus een 
keuze worden gemaakt tussen twee suboptimale regels: als het belangrijker is om 
de laedens in alle dimensies goede prikkels te geven, verdient risicoaansprake-
lijkheid met een eigenschuldverweer de voorkeur. Als het juist belangrijker is om 
de gelaedeerde prikkels in alle dimensies te verstrekken, moet worden gekozen 
voor foutaansprakelijkheid. 

• Insolventie van de laedens: hierbij geldt hetzelfde als bij unilaterale schadegeval-
len. 

• Spreiding van de schade: naast hetgeen reeds bij de unilaterale schadegevallen is 
gezegd, geeft het spreidingsargument een voorkeur voor een eigenschuldverweer 
waarbij de schade wordt verdeeld over laedens en gelaedeerde. Zo’n verdeling 
leidt immers tot betere spreiding van de schade dan een eigenschuldverweer 
waarbij de gelaedeerde de gehele schade zelf moet dragen. Maar als verzekerin-
gen in de analyse worden betrokken, verliest dit argument zijn waarde, omdat de 
spreiding dan reeds via de verzekering wordt bereikt. Omdat de problemen van 
averechtse selectie en moreel risico bij first party verzekeringen kleiner zijn dan 
bij third party verzekeringen, ontstaat zelfs weer een voorkeur voor een eigen-
schuldverweer waarbij de schade geheel ten laste van de gelaedeerde blijft. 

• Systeemkosten: de voorkeur die bij unilaterale schadegevallen voor risicoaanspra-
kelijkheid kon worden uitgesproken, is bij bilaterale schadegevallen minder 
sterk. Het benodigde eigenschuldverweer verhoogt immers de systeemkosten per 
zaak bij risicoaansprakelijkheid en vanwege de grotere complexiteit van de zaak 
gaat het argument dat bij risicoaansprakelijkheid meer geschikt zal worden niet 
langer op. Wel kan er een voorkeur worden uitgesproken voor een eigenschuld-
verweer waarbij de gelaedeerde helemaal geen schadevergoeding krijgt, omdat er 
geen betaling hoeft plaats te vinden in situaties waarin de gelaedeerde zelf ook 
nalatig was en hij dus meer zorgprikkels had moeten krijgen.114  

 
 

                                                      
114. Landes & Posner 1987, p. 80; Posner 2003, p. 172, 173. 
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4.5.5 Bilaterale schadegevallen - het activiteitenniveau 
 
Voor een bilateraal schadegeval zijn zowel de laedens als de gelaedeerde nodig. Als 
een van beiden af zou zien van de activiteit, zou de schade ook niet ontstaan. Het 
optimale activiteitenniveau van beide partijen wordt gevonden door het nut van de 
activiteit te vergelijken met de kosten die erdoor worden veroorzaakt. Een stijging 
in het activiteitenniveau is alleen wenselijk als het extra nut opweegt tegen de extra 
kosten. Elke actor moet dus met de totale kosten die de activiteit veroorzaakt, wor-
den geconfronteerd om het correcte activiteitenniveau te kiezen. Bij bilaterale scha-
degevallen is dit problematisch, want de schade blijft ofwel liggen bij de gelaedeer-
de, ofwel wordt verschoven naar de laedens. Het is niet mogelijk dat beide partijen 
de schade volledig dragen. Alleen degene die uiteindelijk de schade draagt, zal het 
correcte activiteitenniveau kiezen. Dit impliceert het volgende voor de verschillende 
aansprakelijkheidsregels: 
• Geen aansprakelijkheid: de schade wordt nooit op de laedens afgewenteld en hij 

zal geen voorzorgsmaatregelen treffen, zoals hierboven bleek. Hij zal de activiteit 
verrichten zolang het extra nut dat hij eraan ontleent positief is. Hij houdt geen 
rekening met de veroorzaakte schade en evenmin met eventuele zorgkosten. Zijn 
activiteitenniveau zal dus veel te hoog zijn. De gelaedeerde daarentegen draagt 
zijn eigen schade en zal de voorzorgsmaatregelen treffen die meer opleveren dan 
zij kosten. Hij weegt derhalve het nut van de activiteit af tegen de kosten die hij 
verwacht te moeten dragen. Hij kiest dus wel voor het optimale niveau. 

• Risicoaansprakelijkheid: de laedens is steeds aansprakelijk voor de veroorzaakte 
schade. Hij zal zorgvuldig zijn en hij zal ook het juiste activiteitenniveau kiezen, 
omdat hij de kosten van zijn handelen internaliseert. De gelaedeerde, die zijn 
schade steeds volledig vergoed krijgt, zal geen zorg betrachten en zal de activiteit 
verrichten zolang hij daaraan nut ontleent. Hij heeft dus een veel te hoog activi-
teitenniveau, want hij houdt er geen rekening mee dat er schade ontstaat door-
dat hij de activiteit verricht. 

• Foutaansprakelijkheid: de laedens zal zorgvuldig zijn en ontsnapt aan aansprake-
lijkheid. Hij zal de activiteit verrichten zolang het extra nut groter is dan de kos-
ten van zorgvuldigheid. Hij heeft dus een te hoog activiteitenniveau, maar min-
der extreem dan bij afwezigheid van aansprakelijkheid. De gelaedeerde moet zijn 
eigen schade dragen (omdat de laedens zorgvuldig is) en internaliseert derhalve 
alle kosten. Hij zal daarom het juiste activiteitenniveau kiezen. 

• Risicoaansprakelijkheid met het verweer van eigen schuld: door de mogelijkheid 
van een eigenschuldverweer zal de gelaedeerde nu zorgvuldig zijn, om te voor-
komen dat hij zijn eigen schade moet dragen. Hij zal echter nog steeds een te 
hoog activiteitenniveau hebben, omdat hij alleen zijn eigen zorgkosten internali-
seert. Het probleem zal minder groot zijn dan bij afwezigheid van een eigen-



HOOFDSTUK 4 

154  

schuldverweer.115 De laedens is aansprakelijk, handelt zorgvuldig en kiest het 
correcte activiteitenniveau. 

• Foutaansprakelijkheid met een verweer van eigen schuld: de laedens is zorgvuldig 
om aansprakelijkheid te vermijden. Hij internaliseert derhalve alleen zijn zorg-
kosten, zodat zijn activiteitenniveau te hoog zal zijn. De gelaedeerde draagt zijn 
eigen schade en kiest het correcte activiteitenniveau. 

 
Geen enkele regel geeft zowel de juiste zorgprikkels als de juiste activiteitenprikkels 
aan beide partijen. Bij het kiezen van de aansprakelijkheidsregel komt het er dan op 
neer het probleem zo klein mogelijk te houden. In elk geval zal er voor een regel 
moeten worden gekozen die beide partijen de juiste zorgprikkels geeft, zodat de re-
gels van geen aansprakelijkheid en van risicoaansprakelijkheid zonder eigenschuld-
verweer moeten afvallen. Vervolgens gaat het erom wat belangrijker is: het beheer-
sen van het activiteitenniveau van de laedens of van de gelaedeerde. Als het belang-
rijker is om ervoor te zorgen dat de laedens zijn activiteit niet te vaak verricht, is een 
regel van risicoaansprakelijkheid met een verweer van eigen schuld wenselijk, omdat 
daar zijn activiteitenniveau in elk geval optimaal is. Dat de gelaedeerde een excessief 
activiteitenniveau heeft, is onvermijdelijk. Als het daarentegen belangrijker is om de 
gelaedeerde de correcte activiteitenprikkels te geven, is een regel van foutaansprake-
lijkheid beter.116 
Het hangt van het type schadegeval af welke aansprakelijkheidsregel het beste is. 
Net zoals bij de unilaterale schadegevallen is het zo dat gevaarlijke activiteiten, dus 
activiteiten die zelfs bij zorgvuldig gedrag nog een aanzienlijk risico opleveren, tot 
een voorkeur voor risicoaansprakelijkheid leiden. Op die manier wordt immers het 
aantal gevaarlijke activiteiten beperkt. Shavell geeft hier het voorbeeld van wandelen 
met honden van een agressief ras.117 Het is beter dat deze activiteit wordt beperkt, 
dan van de potentiële slachtoffers te verlangen dat zij hun activiteiten (een wande-
lingetje maken, even naar de winkel lopen, buiten spelen en dergelijke) beperken. 
Het eigenschuldverweer moet voorkomen dat de gelaedeerde de hond pest of uit-
lokt en toch in aanmerking komt voor schadevergoeding. In andere situaties is de 
activiteit van de laedens niet echt gevaarlijk (bijvoorbeeld een potje voetballen op 
een veldje) en is het beter dat de activiteit van het slachtoffer (zoals met een kin-
derwagen dwars over het veld lopen terwijl er wordt gespeeld) wordt beperkt. 
Het activiteitenniveau is in het Nederlandse recht in zoverre van belang, dat de 
rechter kan oordelen dat een van beide partijen de activiteit helemaal niet had mo-
gen verrichten, ongeacht hoe zorgvuldig hij dit deed. Denk bijvoorbeeld aan het 

                                                      
115. Bij comparative negligence hangt de (on)zorgvuldigheid van de gelaedeerde af van de fractie van de 

schade die hij zelf moet dragen. Bij een kleine fractie kiest hij wellicht voor onzorgvuldigheid en han-
teert hij hetzelfde activiteitenniveau als bij afwezigheid van het verweer. Hierboven heb ik reeds uit-
eengezet dat dit probleem mij uitzonderlijk lijkt. 

116. Shavell 1980a, p. 7; Landes & Posner 1987, p. 70; Faure 2002, p. 366, 367; Posner 2003, p. 179; 
Shavell 2004, p. 202 

117. Shavell 2004, p. 202. 
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uitoefenen van activiteiten zonder de daartoe benodigde vergunningen of in strijd 
met de vergunningsvoorwaarden.118 Er zijn mij echter geen uitspraken bekend 
waarin de rechter oordeelt dat de actor de betreffende activiteit wel mocht uitoefe-
nen, maar dat hij dit te vaak heeft gedaan en dat hij daarom aansprakelijk is. Juist 
omdat het activiteitenniveau niet in de rechterlijke oordeelsvorming wordt meege-
nomen, is de keuze voor fout- of risicoaansprakelijkheid belangrijk. Bij foutaan-
sprakelijkheid zal de gelaedeerde prikkels krijgen om zijn activiteitenniveau te be-
perken, bij risicoaansprakelijkheid de laedens. Een rechterlijk oordeel is daarvoor 
niet nodig. 
 
 
4.6 Beoordeling van het Nederlandse recht 
 
4.6.1 Inleiding 
 
In de vorige paragraaf heb ik criteria gegeven die bepalen of fout- dan wel risicoaan-
sprakelijkheid beter geschikt is om de doelstellingen van het onrechtmatigedaads-
recht te bereiken. In de onderhavige paragraaf onderzoek ik of het Nederlandse 
recht in overeenstemming is met die criteria. Aan de orde komen de aansprakelijk-
heid voor personen en zaken uit Afdeling 6.3.2 BW, de invloed van geestelijke of 
lichamelijke tekortkomingen (art. 6:165 BW), de regeling van productenaansprake-
lijkheid uit Afdeling 6.3.3 BW en de aansprakelijkheid uit art. 185 WVW 1994. 
In paragraaf 4.4.1 heb ik een onderscheid gemaakt in twee typen risicoaansprake-
lijkheid, te weten risicoaansprakelijkheid voor de gedragingen van anderen en risi-
coaansprakelijkheid voor eigen gedrag en zaken. Hieronder volg ik dat onderscheid, 
omdat de argumenten voor beide groepen risicoaansprakelijkheid verschillen. In de 
eerste groep gevallen, die ik in paragraaf 4.6.2 bespreek, is met name van belang dat 
de aansprakelijke het gedrag van de handelende beter kan beïnvloeden dan het aan-
sprakelijkheidsrecht dat kan, bijvoorbeeld omdat de handelende insolvent is. De 
aansprakelijkheid van ouders, werkgevers, opdrachtgevers en vertegenwoordigden 
verstrekt financiële prikkels aan degene die daardoor kan worden aangezet om an-
dersoortige prikkels (bijvoorbeeld via de opvoeding of de arbeidsrelatie) te geven 
aan de handelende.  
In de tweede groep gevallen, die in paragraaf 4.6.3 aan bod komt, is het de hande-
lende zelf die risicoaansprakelijk is. Met name het beperken van het activiteitenni-
veau blijkt in deze groep een belangrijk argument te zijn. Bij toerekening van een 
onrechtmatige daad ondanks een geestelijke of lichamelijke tekortkoming kan er 
zowel sprake zijn van foutaansprakelijkheid buiten schuld als van risicoaansprake-
lijkheid, maar om verbrokkeling te voorkomen, behandel ik beide vormen in de-
zelfde paragraaf. De risicoaansprakelijkheid voor zaken betreft steeds nauw om-
schreven situaties die op essentiële punten afwijken van situaties die door de Kelder-

                                                      
118. Asser-Hartkamp 4-III 2002, nr. 34. 
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luikcriteria worden beheerst. Bij opstallen gaat het bijvoorbeeld om unilaterale on-
gevalssituaties, terwijl bij gevaarlijke stoffen de relatief hoge ongevalskans risicoaan-
sprakelijkheid rechtvaardigt. 
 
 
4.6.2 Risicoaansprakelijkheid voor de gedragingen van anderen 
 
4.6.2.1 Kinderen tot veertien jaar (art. 6:169 BW) 
 
Volgens art. 6:164 BW kan een gedraging van een kind jonger dan veertien jaar 
niet als onrechtmatige daad aan hem worden toegerekend. Art. 6:169 BW maakt 
degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind heeft, risicoaansprakelijk 
voor gedragingen van deze kinderen die als een doen zijn te beschouwen. De risico-
aansprakelijkheid betreft alleen de niet-toerekenbaarheid aan het kind op grond van 
de leeftijd. Voor schade, toegebracht door een fout van een kind tussen de veertien 
en zestien jaar, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind heeft 
alleen aansprakelijk als hem kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind 
niet heeft belet. 
Dat een onrechtmatige daad niet aan een klein kind kan worden toegerekend, is 
economisch verdedigbaar. Het kind heeft geen inzicht in de gevolgen van zijn han-
delen, zodat aansprakelijkheid geen gedragsbeïnvloeding teweegbrengt. Dit is ook 
de reden waarom het niet zinnig is om bij kleine kinderen te spreken van eigen 
schuld. Wel is het de vraag of de leeftijdsgrens van veertien jaar niet aan de hoge 
kant is. Van een kind van twaalf jaar mag meer inzicht in de mogelijke gevaren van 
zijn handelen worden verwacht dan van een kind van zes en het oudere kind is ook 
beter in staat om zijn gedrag aan het gevaar aan te passen. Van den Bergh beschrijft 
hoe het Duitse recht hiermee omgaat.119 Volgens §828 BGB is een kind onder de 
zeven jaar niet verantwoordelijk voor de schade die hij een ander toebrengt en kin-
deren tussen de zeven en achttien jaar zijn alleen verantwoordelijk als ze de gevaar-
lijkheid van de handeling konden inzien en het gedrag daaraan konden aanpas-
sen.120 In de Duitse rechtspraak is een indeling in drie leeftijdsgroepen ontstaan: 
zeven tot tien jaar, elf tot veertien jaar en ouder dan veertien jaar. 
Is de risicoaansprakelijkheid van art. 6:169 lid 1 BW economisch wenselijk? Het 
argument betreffende het activiteitenniveau is hier niet sterk. De hoeveelheid kin-
deren die iemand krijgt, wordt waarschijnlijk niet beïnvloed door aansprakelijkheid 

                                                      
119. Van den Bergh 1995, p. 1319. 
120. De tekst van §828 BGB luidt: 
 (1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, 

nicht verantwortlich.  
 (2) Wer das siebente, aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem 

anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur 
Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Das Gleiche gilt von einem Taubstummen. 
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voor onrechtmatige daden van de kinderen.121 Voor wat betreft de zorgprikkels gaat 
het er om of fout- dan wel risicoaansprakelijkheid betere prikkels geeft om op de 
kinderen te letten. Zoals hierboven reeds bleek, maakt dat in beginsel niet uit. Maar 
omdat het waarschijnlijk erg moeilijk is voor de gelaedeerde om aan te tonen dat de 
ouders onvoldoende zorgvuldig zijn geweest bij het op het kind letten, is foutaan-
sprakelijkheid problematisch en kan tot een te laag zorgniveau leiden. Risicoaan-
sprakelijkheid is dan beter. Ook voorkomt risicoaansprakelijkheid dat er twee fou-
ten nodig zijn voor aansprakelijkheid: van het kind én van de aansprakelijk gestelde. 
De enige reden waarom het kind niet zelf aansprakelijk is, is omdat de onrechtma-
tige daad op grond van de jonge leeftijd niet aan hem kan worden toegerekend. 
Voor de rest is aan alle vereisten voldaan. Er is dus sprake van een onrechtmatige 
daad, van schade en van causaal verband. Normaliter zorgt aansprakelijkheid er 
voor dat de laedens zorgprikkels krijgt, maar bij art. 6:169 BW worden die prikkels 
indirect verstrekt. De ouder of voogd heeft er vanwege de risicoaansprakelijkheid 
namelijk een eigen belang bij dat het kind geen onrechtmatige daad pleegt, zodat de 
zorgprikkels via de opvoeding worden gegeven. 
De aansprakelijkheid voor kinderen van 14 en 15 jaar is geen risicoaansprakelijk-
heid, omdat vereist is dat de ouder of voogd kan worden verweten dat hij de gedra-
ging van het kind niet heeft belet. De bewijslast ten aanzien van dit verwijt is om-
gekeerd. Het kind zelf kan aansprakelijk worden gesteld op grond van art. 6:162 
BW. Hier kan echter het probleem spelen dat het kind onvoldoende vermogen 
heeft om de schadevergoeding te betalen. Het slachtoffer staat dan met lege handen 
als hij de ouder of voogd geen verwijt kan maken.122  
Dat laatste geldt natuurlijk ook bij een kind van 16 of 17 jaar. Eerder is reeds ge-
bleken dat insolventie er voor kan zorgen dat de laedens te weinig zorgprikkels via 
het aansprakelijkheidsrecht ontvangt. Het kan daarom wenselijk zijn de leeftijds-
grens waaronder ouders aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daden van hun kin-
deren op te hogen tot 18 jaar. Op die manier is er een grotere kans dat de gelae-
deerde een solvente debiteur aantreft en de ouders hebben andere dan financiële 
prikkels ter beschikking om (te proberen) het gedrag van hun kind te beïnvloe-
den.123 

                                                      
121. Het betreft hier het activiteitenniveau van de aansprakelijke ouders, dus het aantal kinderen dat ze 

krijgen. De invloed die ouders hebben op de activiteiten die ze hun kinderen toestaan, zoals het al 
dan niet mogen voetballen in de buurt van geparkeerde auto’s, is mijns inziens onderdeel van het 
zorgniveau van de ouders. Het verbieden van zulke activiteiten en zo’n verbod effectueren middels 
straf en/of beloning bepaalt het activiteitenniveau van het kind, niet van de ouders. 

122. De aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering waarbij alle gezinsleden zijn verzekerd, voor-
komt dit probleem. Als de premie van zo’n verzekering hoger is naarmate er meer kinderen zijn en 
naarmate er meer gebruik van de verzekering wordt gemaakt, worden via de verzekering toch correcte 
gedragsprikkels gegeven. 

123. CDA Tweede Kamerlid Cörüz heeft begin februari 2004 een voorstel in deze richting gedaan. Minis-
ter van Justitie Donner ziet hier geen heil in omdat ouders van kinderen in deze leeftijd toch niet 
meer zouden kunnen voorkomen dat hun kinderen schade aanrichten. GroenLinks kamerlid Vos is 
bang dat het voorstel er toe leidt dat het kind de schade op deze manier afwentelt op zijn ouders. 
Beide bezwaren zijn mijns inziens niet sterk. Wellicht is het moeilijk om een kind van 16 of 17 jaar 
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4.6.2.2 Ondergeschikten (art. 6:170 BW) 
 
Degene in wiens dienst (in navolging van Klaassen wordt hiervoor de term ‘werkge-
ver’ gebruikt, maar deze term heeft hier een ruimere betekenis dan in titel 7.10 
BW)124 een ondergeschikte zijn taak vervult, is aansprakelijk voor de schade die 
door een fout van die ondergeschikte aan een derde is toegebracht, indien de kans 
op de fout door de opdracht tot het verrichten van de taak vergroot is en indien de 
werkgever uit hoofde van de rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedraging 
waarin de fout gelegen is.  
Uit de Parlementaire Geschiedenis blijkt dat verschillende gedachten aan de risico-
aansprakelijkheid van art. 6:170 BW ten grondslag liggen:125 
• Profijtgedachte: de werkgever heeft profijt van de door zijn ondergeschikten uit-

gevoerde werkzaamheden en moet daarom ook het risico ervan dragen; 
• Risicospreidingsgedachte: bij ondernemingen worden de kosten van aansprakelijk-

heid gespreid over de afnemers; 
• Eenheidsgedachte: de benadeelde moet de onderneming als eenheid kunnen be-

schouwen, zodat hij niet hoeft aan te tonen welke ondergeschikte de schade 
heeft veroorzaakt en dat deze in de vervulling van zijn taak handelde. 

Economisch gezien blijken deze punten, samen met een aantal andere argumenten, 
inderdaad voor risicoaansprakelijkheid te pleiten. Het is ten eerste van belang dat 
het slachtoffer geen invloed heeft op de beslissing van de werkgever wie hij inhuurt 
en welke activiteiten hij laat uitvoeren. Als werkgevers onzorgvuldigheid bij hun 
ondergeschikten zouden kunnen voorkomen door zelf zorgvuldig te zijn bij selectie 
en toezicht, dan zou foutaansprakelijkheid voor de werkgever voldoende zijn om 
optimaal gedrag te bewerkstelligen. Maar zelfs bij goede sollicitatieprocedures en 
goed toezicht kunnen ondergeschikten soms onzorgvuldig zijn. Er zijn allerlei ande-
re maatregelen die werkgevers kunnen treffen om de ongevalskans te verlagen, die 
niets te maken hebben met aanstellingsbeleid of toezicht, bijvoorbeeld meer werk 
uitbesteden aan onafhankelijke aannemers en de eigen ondergeschikten eenvoudiger 
taken geven.126 
Een ander belangrijk argument voor risicoaansprakelijkheid is de omstandigheid dat 
de ondergeschikte mogelijk onvoldoende middelen heeft om de schadevergoeding 
te kunnen betalen. De financiële zorgprikkel werkt dan niet goed. De werkgever zal 

                                                      
nog te beïnvloeden, maar de aansprakelijkheid kan ook prikkels geven om al eerder in te grijpen, als 
het kind nog wel beïnvloedbaar is. Ook zouden de ouders, via inhoudingen op zak- of kleedgeld, het 
kind (deels) voor de veroorzaakte schade kunnen laten opdraaien. En zelfs als het kind niet meer is te 
beïnvloeden, kan het beter zijn de schade door de ouders te laten dragen dan door het slachtoffer. 
Ouders weten het beste wat voor type kind ze hebben en weten dus ook het beste wat voor verzeke-
ringsdekking ze tegen aansprakelijkheid willen aanschaffen. Het ‘afwentelargument’ van Vos ziet over 
het hoofd dat op dit moment de schade wordt afgewenteld op willekeurige slachtoffers en het is de 
vraag of dat beter is dan afwenteling op de ouders. 

124. Klaassen 1991, p. 50. 
125. Klaassen 1991, p. 49. 
126. Landes & Posner 1987, p. 121. 
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veel vaker solvent zijn en hij kan de ondergeschikte op een andere manier tot zorg 
aanzetten: de dreiging van ontslag bij slecht functioneren. Hij zal die prikkel echter 
alleen inzetten als hij zelf het nadeel lijdt van onzorgvuldig gedrag van de werkne-
mer. Vanwege de risicoaansprakelijkheid is dat het geval. Ook kan hij veiliger mate-
riaal ter beschikking stellen, werknemers overplaatsen naar veiliger werkplekken, et 
cetera.127 Dit is met name een voordeel van risicoaansprakelijkheid in situaties waar-
in de werkgever betere informatie over de risico’s heeft dan de ondergeschikte. 
Een volgend argument voor risicoaansprakelijkheid van de werkgever is de in de 
Parlementaire Geschiedenis genoemde eenheidsgedachte. Het slachtoffer zal lang 
niet altijd kunnen aantonen welke ondergeschikte de schade heeft veroorzaakt. Als 
dat zou leiden tot geen aansprakelijkheid, zouden ondergeschikten te weinig zorg-
prikkels krijgen.128 Dit argument gaat natuurlijk alleen op in de gevallen waarin het 
slachtoffer niet in staat is de ondergeschikte te herkennen, maar de werkgever dat 
wel kan.129 Ook zullen de systeemkosten dalen als niet exact hoeft worden vastge-
steld welke ondergeschikte de schade heeft veroorzaakt. 
Voorts heeft risicoaansprakelijkheid het voordeel dat het slachtoffer niet hoeft te 
bewijzen dat de werkgever nalatig is geweest bij het treffen van bepaalde maatrege-
len. Dit bespaart op systeemkosten en bevrijdt de eiser van een zware bewijslast. 
Hoe moet hij immers aantonen dat de werkgever bepaalde maatregelen had kunnen 
treffen die de kans verkleinen dat de ondergeschikte op een later tijdstip onrecht-
matig schade zou toebrengen? Foutaansprakelijkheid zou dus wel eens te weinig 
zorgprikkels aan de werkgever kunnen geven.130 
De profijtgedachte die in de Parlementaire Geschiedenis wordt genoemd, pleit 
eveneens voor risicoaansprakelijkheid. De werkgever neemt optimale investerings-
beslissingen als hij niet alleen de baten, maar ook alle kosten die zijn onderneming 
veroorzaakt, moet dragen. De schade die in de uitvoering van werkzaamheden door 
zijn ondergeschikten wordt veroorzaakt, vormen externe effecten die via risicoaan-
sprakelijkheid worden geïnternaliseerd. 
Ook de reeds aangehaalde risicospreidingsgedachte is een argument voor risicoaan-
sprakelijkheid. De werkgever is beter in staat de schade te spreiden dan de onderge-
schikte. Hij kan de aansprakelijkheid immers via de prijs omslaan over alle afne-
mers. De secundaire ongevalskosten worden door de risicoaansprakelijkheid derhal-
ve verlaagd.131 
In situaties waar de hierboven beschreven omstandigheden zich niet voordoen, dus 
als de werkgever bijvoorbeeld niet meer solvent is dan de ondergeschikte of als hij 
geen invloed kan uitoefenen op diens zorgniveau, ligt risicoaansprakelijkheid van de 
werkgever minder voor de hand. Het is daarom goed dat art. 6:170 lid 2 BW stren-

                                                      
127. Faure & Van den Bergh 1989, p. 196. 
128. Shavell 2004, p. 234, 235. 
129. Schwartz 1996, p. 1755. 
130. Schwartz 1996, p. 1760. 
131. Sykes 1998, p. 675. 
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gere eisen stelt indien de werkgever een natuurlijke persoon is en de ondergeschikte 
niet werkzaam was voor een beroep of bedrijf van de werkgever. 
 
 
4.6.2.3 Niet-ondergeschikten en vertegenwoordigers (artt. 6:171 en 172 BW) 
 
De economische argumenten die pleiten voor risicoaansprakelijkheid van de werk-
gever voor fouten van zijn ondergeschikten zijn van overeenkomstige toepassing op 
de aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten en vertegenwoordigers van artt. 
6:171 en 172 BW. Hartkamp geeft aan dat er ook juridisch gezien geen reden is om 
onderscheid te maken tussen de aansprakelijkheid voor ondergeschikten en niet-
ondergeschikten. Het doel van art. 6:171 BW is er voor te zorgen dat het voor de 
gelaedeerde geen verschil maakt of zijn schade is veroorzaakt door een onderge-
schikte of een niet-ondergeschikte. Vanuit de benadeelde bezien is deze keuze om 
de werkzaamheid door een ondergeschikte of een niet-ondergeschikte te laten uit-
voeren een toevallige omstandigheid, waarvan zijn rechtspositie niet afhankelijk 
mag zijn.132  
Voor aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde voor fouten van de vertegen-
woordiger is vereist dat de vertegenwoordiger handelde in de uitoefening van zijn 
bevoegdheid.133 Dat is economisch gezien voor de hand liggend, omdat de verte-
genwoordigde geen invloed heeft op handelingen van de vertegenwoordiger die niet 
zelf bestaan in het uitoefenen van de bevoegdheid. 
 
 
4.6.3 Risicoaansprakelijkheid voor eigen gedrag en voor zaken 
 
4.6.3.1 Mensen met een geestelijke of lichamelijke tekortkoming (art. 6:165 BW) 
 
Een lichamelijke of geestelijke tekortkoming is geen beletsel voor toerekening van 
een onrechtmatige daad aan de dader, aldus art. 6:165 BW. Het gaat hier meestal 
om toerekening buiten schuld, op grond van de wet. Er is in mijn terminologie dan 
geen sprake van risicoaansprakelijkheid, maar van foutaansprakelijkheid buiten 
schuld. Deze aansprakelijkheid heeft echter kenmerken van risicoaansprakelijkheid, 
want het is goed denkbaar dat het voor iemand die onder invloed van een lichame-
lijke of geestelijke tekortkoming handelt, onmogelijk is om zich aan de geldende 
gedragsnormen te houden, omdat deze normen gebaseerd zijn op de redelijk hande-
lende mens die deze tekortkomingen niet heeft. De handelende is dan steeds aan-
sprakelijk als hij schade veroorzaakt, omdat zijn gedrag steeds tekortschiet bij de 
geldende norm. In zoverre is er voor deze persoon geen verschil met een regel van 
risicoaansprakelijkheid. In situaties waarin het voor de handelende wèl mogelijk is 
om zich volgens de geldende norm te gedragen, is de regel wel anders dan risicoaan-
                                                      
132. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 153. 
133. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 156. 
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sprakelijkheid, omdat het nu mogelijk is om aan aansprakelijkheid te ontsnappen. 
Hartkamp geeft aan dat art. 6:165 BW er ook toe kan leiden dat een handeling als 
onrechtmatige daad kan worden toegerekend terwijl de tekortkoming de onrecht-
matigheid doet wegvallen.134 In zo’n geval is er in mijn terminologie wel sprake van 
risicoaansprakelijkheid. 
Is het economisch gezien zinnig om een onrechtmatige daad toe te rekenen aan ie-
mand die op grond van een lichamelijke of geestelijke tekortkoming geen schuld 
heeft? Dat hangt van de situatie af. Als de tekortkoming zo ernstig is dat de laedens 
zijn gedrag totaal niet onder controle heeft, dan leidt aansprakelijkheid niet tot een 
gedragswijziging van deze persoon. Aansprakelijkheid heeft dan geen effect op de 
primaire ongevalskosten en leidt tot een toename van de tertiaire ongevalskosten. 
Als de laedens daarentegen wel enige invloed op zijn handelingen heeft, maar niet 
kan voldoen aan de gedragsnorm, dan kan aansprakelijkheid er toe leiden dat hij de 
activiteit niet uitoefent, om op deze manier aansprakelijkheid te vermijden. Via de-
ze activiteitenprikkel worden de primaire ongevalskosten gereduceerd. Risicoaan-
sprakelijkheid (waar de foutaansprakelijkheid buiten schuld voor deze laedens feite-
lijk op neerkomt) is dan dus wenselijk. Als het voor de laedens wèl mogelijk is om 
zich ondanks zijn stoornis aan de gedragsnorm te houden, dan kan hij via aanspra-
kelijkheid een prikkel krijgen om zich inderdaad aan de norm te houden, om zo 
aansprakelijkheid te ontlopen. Voor deze individuele laedens betekent dat wel, dat 
hij een hoger zorgniveau moet hanteren dan voor hem optimaal is. De zorgkosten 
van iemand met een geestelijke of lichamelijke stoornis zijn immers hoger dan die 
van iemand zonder die stoornis. Zo kan het bijvoorbeeld voor iemand met een 
geestelijke stoornis moeilijk zijn om net zo voorzichtig aan het verkeer deel te ne-
men als iemand zonder die stoornis, omdat het moeilijker is om een goed overzicht 
van de verkeerssituatie te krijgen, om het gedrag van anderen in te schatten, et cete-
ra. Mocht deze persoon een fout maken, dan gelden echter wel dezelfde aansprake-
lijkheidsregels.135 
Als de mogelijke aansprakelijkheid van degene met de tekortkoming er toe leidt dat 
zijn toezichthouder de gedragingen van de betreffende persoon beter controleert, 
bijvoorbeeld door hem niet in bepaalde situaties te brengen, dan kan de aansprake-
lijkheid ook in gevallen waarin de aansprakelijke zelf zijn gedrag niet kan aanpassen, 
zinnig zijn. De gewenste gedragsverandering wordt dan via de tussenschakel van de 
toezichthouder tot stand gebracht. Ook de mogelijke eigen aansprakelijkheid van 
de toezichthouder, die volgens art. 6:165 lid 2 BW de schade dan moet vergoeden, 
kan prikkels tot beter toezicht geven.  
Faure en Van den Bergh bespreken het Belgische recht op dit gebied. Volgens art. 
1386bis BW kan iemand die zich in een staat van krankzinnigheid of ernstige gees-
tesstoornis of zwakzinnigheid bevindt die hem voor de controle van zijn daden on-
geschikt maakt, veroordeeld worden tot de (gedeeltelijke) vergoeding van hetgeen 

                                                      
134. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 89. Dit zal alleen bij hoge uitzondering het geval zijn.  
135. Zie ook paragraaf 3.4.2.1.  
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waartoe hij zou zijn gehouden als hij zijn daden wel onder controle zou hebben ge-
had. Deze aansprakelijkheid leidt niet tot een gedragsverandering en is vanuit het 
oogpunt van de reductie van primaire kosten derhalve niet geïndiceerd. Indien de 
handelende niet volledig onbekwaam is om zijn handelingen te controleren, geldt 
de normale regel van art. 1382 BW. Omdat het voor de handelende vaak onmoge-
lijk zal zijn om de vereiste zorg te betrachten, zal hij er voor kiezen de activiteit niet 
uit te oefenen. Deze regel is economisch gezien wel wenselijk, juist omdat het een 
prikkel geeft het activiteitenniveau te verlagen.136 Beide groepen geestesgestoorden 
kunnen in het Belgische recht dus aansprakelijk worden gesteld. 
Het Nederlandse recht maakt geen onderscheid naar de ernst van de stoornis, zodat 
ook hier zowel daders die volledig onbekwaam zijn om hun handelingen te contro-
leren als daders die daartoe niet volledig onbekwaam zijn, aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. Dezelfde bezwaren die Faure en Van den Bergh aanvoeren tegen 
aansprakelijkheid voor de eerste groep, bestaan derhalve ook in Nederland. 
Het Nederlandse en het Belgische recht maken dus geen onderscheid tussen perso-
nen die hun handelingen niet onder controle hebben en personen die dat (tot op 
zekere hoogte) wel hebben. Een voordeel hiervan is, dat de rechter niet hoeft te be-
palen in hoeverre de dader in staat was zijn handelingen te controleren, omdat dit 
voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid niet relevant is. Dit bespaart op sys-
teemkosten. Er bestaat dus een afruil tussen de besparing in systeemkosten bij het 
niet maken van een onderscheid enerzijds en de geschetste nadelen hiervan ander-
zijds. Naarmate het eenvoudiger is om mensen die hun handelingen niet onder 
controle hebben te onderscheiden van mensen die dat wel hebben, is het dus wense-
lijker om dat onderscheid inderdaad te maken. De secundaire kosten leveren geen 
argument voor of tegen aansprakelijkheid van geestelijk gestoorden, omdat niet in 
zijn algemeenheid kan worden gezegd dat deze groep personen beter of slechter in 
staat is de schade te dragen. 
 
 
4.6.3.2 Gebrekkige zaken (art. 6:173 BW) 
 
Art. 6:173 BW legt een risicoaansprakelijkheid op de bezitter of de bedrijfsmatige 
gebruiker (art. 6:181 BW) van roerende zaken, met uitzondering van dieren, mo-
torrijtuigen, schepen en luchtvaartuigen. Voor aansprakelijkheid is vereist dat: 
1. de roerende zaak niet aan de eisen voldoet die men daaraan in de gegeven om-

standigheden mag stellen.137 Hierbij wordt met name gedacht aan de eisen die 
vanuit een oogpunt van veiligheid zijn te stellen;138 

                                                      
136. Faure & Van den Bergh 1988, p. 1115-1117; Faure & Van den Bergh 1989, p. 199-200.  
137. In eerdere versies van dit artikel werd gesproken van een gebrekkige zaak, maar uiteindelijk is voor 

deze definitie gekozen omdat zij iets ruimer is dan de term ‘gebrekkig’. Nu is er bijvoorbeeld ook een 
risicoaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een geladen vuurwapen dat in de gegeven om-
standigheden niet behoorde te zijn geladen. Zie Parl.Gesch. Boek 6 NBW, p. 747. Toch spreek ik 
kortheidshalve in het vervolg van een gebrekkige zaak. 

138. Hartlief 1996, p. 202. 
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2. de roerende zaak vanwege dit gebrek een bijzonder gevaar voor personen of za-
ken oplevert; 

3. bekend is dat de roerende zaak bij een gebrek zo’n gevaar oplevert; 
4. het gevaar zich heeft verwezenlijkt. 
De risicoaansprakelijkheid is er in gelegen, dat het risico van het bestaan van een 
(onbekend) gebrek bij de bezitter of beroepsmatige gebruiker wordt gelegd. Dit 
wordt tot uitdrukking gebracht door de tenzij-indien-formule: er is geen aansprake-
lijkheid als dat volgens art. 6:162 BW ook niet zo zou zijn geweest indien de bezit-
ter of bedrijfsmatige gebruiker had geweten dat er een bijzonder gevaar als gevolg 
van het gebrek aan de zaak was verbonden. Via deze formule gelden de normale 
regels betreffende causaliteit, relativiteit en omvang en vergoedbaarheid van de 
schade.139 Alleen van onrechtmatigheid en toerekenbaarheid wordt geabstraheerd, 
voor het overige blijven alle verweren mogelijk.140 Een beroep op rechtvaardigings-
gronden is dus mogelijk, maar niet voor wat betreft het niet kennen van het gebrek, 
omdat daarvoor nu juist de risicoaansprakelijkheid geldt. 
Deze risicoaansprakelijkheid past in de rechtseconomische benadering. Het geeft 
aan de bezitter en bedrijfsmatige gebruiker van roerende zaken een prikkel om zijn 
zaken goed te onderhouden, regelmatig te controleren, onderdelen te vervangen en 
dergelijke, maar ook foutaansprakelijkheid zou die prikkel kunnen verstrekken. Het 
bezwaar van foutaansprakelijkheid is echter dat de gelaedeerde dan moet aantonen 
dat de laedens het gebrek had behoren te kennen. Dit zal vaak erg moeilijk zijn, 
zodat de laedens vaak aan aansprakelijkheid zal ontsnappen, hetgeen zijn zorgprik-
kels frustreert. Voorts is het belangrijker het activiteitenniveau van de bezitter of 
bedrijfsmatige gebruiker te beheersen dan dat van de gelaedeerde. Omdat de gelae-
deerde in dit type ongevallen vrijwel geen invloed op het ongeval heeft, gaat het 
welhaast om een unilaterale ongevalssituatie, waarin risicoaansprakelijkheid de 
voorkeur heeft. Dit betekent geenszins dat in alle gevallen waarin een roerende zaak 
schade veroorzaakt, er sprake zou zijn van een unilateraal ongeval met een bijbeho-
rende voorkeur voor risicoaansprakelijkheid. Indien een supermarktklant bijvoor-
beeld uitglijdt over een stuk bladgroente op de groenteafdeling is er immers duide-
lijk sprake van een bilateraal ongeval waarin de klant zelf het ongeval had kunnen 
voorkomen door beter uit te kijken. Er zal dan moeten worden bepaald of de su-
permarkt voldoende heeft gedaan om de schade te voorkomen. Het gaat daar echter 
om een situatie die niet onder art. 6:173 BW valt, omdat er geen sprake is van een 
gebrekkige roerende zaak.141 
Het Acetyleencilinder-arrest uit 1933142 past goed in de economische zienswijze dat 
voor gebrekkige roerende zaken risicoaansprakelijkheid moet gelden, ook al was de 
toepasselijke aansprakelijkheidsregel art. 1401 BW (oud), dus foutaansprakelijk-

                                                      
139. Parl. Gesch. Boek 6 NBW, p. 748; Nieuwenhuis 1983, p. 587; Klaassen 1991, p. 100. 
140. Klaassen 1991, p. 101; Sterk 1994, p. 240.  
141. Zie bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 21 augustus 2002, VR 2003, 7  (De Voogd/Albert Heijn). Zie ook 

Sterk 1994, p. 185. 
142. Hoge Raad 6 april 1933, NJ 1933, 881 (concl. A.-G. Besier; m.nt. Meijers). 
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heid. De laedens had de cilinder tweedehands van een onbekende gekocht en daar-
na zonder nader onderzoek op deugdelijkheid verhuurd aan de werkgever van de 
gelaedeerde, alwaar de cilinder tijdens laswerkzaamheden ontplofte. Vast komt te 
staan dat het niet mogelijk is om de deugdelijkheid van de vulmassa te onderzoe-
ken, anders dan door middel van steekproeven, waarbij de cilinder verloren gaat. 
Omdat het hier echter ging om één tweedehands cilinder, die van een onbekende 
werd gekocht, kon niet worden achterhaald of het om een product uit een grote 
serie ging en was onderzoek door middel van een steekproef dus niet mogelijk. Dit 
is dan ook het verwijt dat aan de laedens wordt gemaakt: door op deze manier een 
cilinder te kopen, kan deze niet op haar deugdelijkheid worden onderzocht en het is 
onzorgvuldig om zo’n cilinder vervolgens aan een ander te verhuren.143 De Hoge 
Raad kan niet eigenhandig een risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige zaken invoe-
ren, maar bereikt een vergelijkbaar resultaat: het niet kunnen kennen van het ge-
brek is geen beletsel voor aansprakelijkheid. 
Schut vraagt zich terecht af, of bezit dan wel beheer tot schadevergoeding ver-
plicht.144 Vaak zal de beheerder tevens bezitter zijn, maar het kan ook zo zijn dat de 
beheerder houder is. Vanuit economisch oogpunt is het duidelijk: degene die de 
zaak en de daaraan verbonden risico’s het beste kent, is degene die risicoaansprake-
lijk moet zijn. Dit is doorgaans de beheerder, maar als de zaak slechts kortstondig 
wordt uitgeleend, is het de bezitter. Door de aansprakelijkheid in beginsel bij de 
beheerder te leggen, wordt het onderscheid tussen bedrijfsmatige gebruikers en an-
dere gebruikers, dat vanuit rechtseconomisch optiek niet is gerechtvaardigd, opge-
heven. In beginsel is het immers steeds de gebruiker, bedrijfsmatig of niet, die de 
zaak het beste kent. Bedrijfsmatige gebruikers zullen waarschijnlijk over meer ken-
nis beschikken dan andere gebruikers, hetgeen een extra argument voor risicoaan-
sprakelijkheid vormt. 
 
 
4.6.3.3 Opstallen (art. 6:174 BW) 
 
Art. 6:174 BW vestigt een risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van een opstal 
die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag 
stellen (beoordeeld vanuit het oogpunt van veiligheid), waardoor gevaar voor per-
sonen of zaken ontstaat. Niet alleen gebouwen en alle bestanddelen daarvan (zoals 
brandladders), maar ook muren, schuttingen, verharde wegen, telefoonpalen, lei-
dingen, dijken en dergelijke vallen onder deze risicoaansprakelijkheid.145 Art. 6:174 
lid 2 en art. 6:181 BW vestigen de risicoaansprakelijkheid voor anderen dan de be-
zitter. De tenzij-indien-formulering geeft de grenzen van de risicoaansprakelijkheid 
aan: het is niet van belang of de bezitter het gevaar kende of kon kennen. 

                                                      
143. Zie Van Dunné 2004, p. 537 e.v. voor een overzicht van meer rechtspraak die in deze visie past. 
144. Schut 1976, p. 642. 
145. Sterk 1994, p. 193; Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 187. 
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De economische rechtvaardiging voor de risicoaansprakelijkheid is vergelijkbaar 
met die bij art. 6:173 BW: het verstrekken van goede zorg- en activiteitprikkels aan 
de laedens, terwijl de gelaedeerde vrijwel geen invloed op het ongeval heeft.146 Bij 
bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van wegbeheerders is het belangrijker dat de weg-
beheerder zorgt voor goede kwaliteit en onderhoud van de wegen, dan dat de weg-
gebruiker moet anticiperen op allerlei mogelijke gebreken. Het is niet alleen de 
weggebruiker die door zijn rijgedrag de verwachte schade kan beïnvloeden, maar 
ook de wegbeheerder die door onderhoud, vormgeving et cetera de verkeersveilig-
heid mede bepaalt.147 Hierbij moet de wegbeheerder er ook rekening mee houden 
dat niet alle verkeersdeelnemers steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid 
zullen betrachten.148 Dit betekent vanzelfsprekend niet dat de weggebruiker hele-
maal geen zorgprikkels zou hoeven ontvangen. In het arrest Rook/Staat149 is auto-
mobilist Rook geslipt op het beijzelde wegdek en hij stelt de Staat aansprakelijk 
omdat deze voor Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) als wegdek heeft gekozen in 
plaats van voor Dicht Asfalt Beton (DAB), dat bij ijzel minder snel glad wordt. De 
Rechtbank oordeelde dat de Staat van weggebruikers mag verwachten dat zij zich 
via de media op de hoogte stellen van de heersende weersomstandigheden en de 
gevolgen daarvan. Omdat in de media herhaaldelijk was gewaarschuwd voor glad-
heid en met name voor plaatselijke gladheid veroorzaakt door ijzel, moest Rook 
daarop bedacht zijn. Interessant in dit arrest is de argumentatie van de Staat waar-
om een weg met ZOAB-wegdek niet gebrekkig is. Weliswaar wordt een ZOAB-
wegdek bij ijzel sneller glad en is deze gladheid moeilijker te bestrijden dan bij een 
DAB-wegdek, maar ZOAB heeft bij regen juist weer als voordeel dat het regenwater 
sneller wordt afgevoerd. Aangezien het in Nederland vaker regent dan ijzelt, wegen 
de voordelen zwaarder dan de nadelen. Deze afweging van voor- en nadelen van 
beide soorten wegdek past goed in het economische denkkader. 
Een recent voorbeeld van de plicht van de wegbeheerder om te zorgen voor veilige 
rijomstandigheden zijn de snelheidsbeperkingen die op verschillende snelwegen in 
Zuid-Holland hebben gegolden vanwege gladheid als gevolg van slijtage. De maxi-
mumsnelheid is op deze wegen tijdelijk verlaagd naar 70 km/u en Rijkswaterstaat 
heeft reeds snel het gladde wegdek vervangen.150 
 
 

                                                      
146. Zie voor het Belgische recht Faure & Van den Bergh 1989, p. 198. 
147. Dewees, Duff & Trebilcock 1996 geven op p. 51 aan, dat er meer dan 50 elementen in het ontwerp 

en onderhoud van wegen worden onderscheiden die invloed hebben op de veiligheid. Denk bijvoor-
beeld aan het materiaal van het wegdek, de breedte van de weg, het aantal rijstroken, het gebruik van 
verkeersborden, -tekens en -lichten, de scherpte van bochten, de steilheid van hellingen, et cetera. 

148. Zie bijvoorbeeld het Bussluis-arrest (Hoge Raad 20 maart 1992, NJ 1993, 547 (concl. A.-G. Mok; 
m.nt. Brunner)). 

149. Hoge Raad 3 mei 2002, NJ 2002, 465 (concl. A.-G. Spier). 
150. Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Snelwegen gevaarlijk glad ten gevolge van slijtage’ op p. 2 van De Volks-

krant van woensdag 10 november 2004. 



HOOFDSTUK 4 

166  

4.6.3.4 Gevaarlijke stoffen (art. 6:175 BW) 
 
Art. 6:175 BW maakt degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een 
stof gebruikt of onder zich heeft, terwijl van deze stof bekend is dat ze zodanige ei-
genschappen heeft dat ze een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen of 
zaken oplevert, aansprakelijk indien het gevaar zich verwezenlijkt. Hierbij is niet 
van belang of die persoon al dan niet zorgvuldig met de stof is omgesprongen. 
Deze risicoaansprakelijkheid is economisch goed verklaarbaar. Bij gevaarlijke stoffen 
blijft er, ook bij hoge zorg, steeds een behoorlijke verwachte schade bestaan.151 Ver-
laging van de totale ongevalskosten moet dus met name via een beperking van het 
activiteitenniveau van de laedens worden nagestreefd en risicoaansprakelijkheid 
geeft hiervoor betere prikkels.152 Het activiteitenniveau van de gelaedeerde is min-
der relevant. 
Het is goed dat art. 6:175 BW de aansprakelijkheid legt op degene die de stof ge-
bruikt of onder zich heeft, omdat dat degene is die de gedragsprikkels moet krijgen. 
Het is niet logisch dat dit alleen geldt voor degene die dit in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf doet, omdat ook andere gebruikers of beheerders optimale zorg- 
en activiteitprikkels moeten krijgen. Een reden om de schade door een onderne-
ming te laten dragen is volgens de MvT dat de kosten dan worden doorberekend in 
de prijs, zodat de afnemers uiteindelijk de schade dragen.153 Dit argument past in 
de rechtseconomische benadering. Bij risicoaansprakelijkheid worden meer kosten 
in de prijs doorberekend dan bij foutaansprakelijkheid, zodat de vraag naar het 
product sterker afneemt en de productie daalt. Op deze manier wordt het activitei-
tenniveau van de onderneming verlaagd.154 Ook wordt de schade over alle afnemers 
gespreid en blijft het individuele slachtoffer er niet alleen mee zitten.  
Het is opvallend dat in de Toelichting expliciet wordt vermeld dat de regeling niet 
is gebaseerd op de idee dat van risicoaansprakelijkheid een preventieve werking uit-
gaat die bij schuldaansprakelijkheid zou ontbreken. Wel wordt erkend dat de voor-
gestelde regeling een dergelijke werking indirect kan hebben en dat zij kan stimule-
ren tot het treffen van voorzorgsmaatregelen, maar dit is niet in de eerste plaats be-
oogd. De regeling is primair ontworpen om slachtoffers van verhoogd gevaar te be-
schermen, zodat zij pas directe werking heeft nadat het verhoogde gevaar zich heeft 
verwezenlijkt. De aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen is een van de terreinen 

                                                      
151. De idee dat het gevaar niet wordt opgeheven door gebruikelijke voorzorgsmaatregelen blijkt goed uit 

de tekst van art. 6.3.2.6 lid 1 van de Vaststellingswet: ‘De bezitter van een stof waarvan bekend is dat 
zij zodanige eigenschappen heeft, dat zij een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, dat 
niet door de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen wordt opgeheven, is, wanneer dit gevaar zich verwezen-
lijkt, aansprakelijk (…)’ (mijn cursivering, LTV). Zie Klaassen 1991, p. 123.  

152. De economische benadering komt overeen met Schuts opmerking dat het buitengewone van gevaar-
lijke stoffen is dat zelfs gebruikelijke voorzorgsmaatregelen niet altijd kunnen voorkomen dat het ge-
vaar intreedt. Schut 1976, p. 643. 

153. Kamerstukken II 1988/89, 21 202, nr. 3, p. 7; Parl. Gesch. Boek 6 NBW, p. 745-746. 
154. Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 209. 
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waar het preventiedoel en het doel van slachtofferbescherming dezelfde richting uit 
werken, beide doelen leiden tot een voorkeur voor risicoaansprakelijkheid. 
 
 
4.6.3.5 Stortplaatsen (art. 6:176 BW) en boorgaten (art. 6:177 BW) 
 
De risicoaansprakelijkheid van exploitanten van stortplaatsen en boorgaten is op 
soortgelijke gronden te verklaren als die voor gevaarlijke stoffen. Het is met name 
het activiteitenniveau van de laedens dat moet worden beheerst. Het slachtoffer 
heeft vaak weinig tot geen invloed op het ongeval, zodat er eerder sprake is van 
unilaterale dan van bilaterale situaties. Foutaansprakelijkheid kan weliswaar tot het 
juiste niveau van zorg leiden, maar het activiteitenniveau kan dan te hoog zijn. Ook 
is het de vraag of het voor de slachtoffers goed mogelijk is om fouten van de exploi-
tant te bewijzen. Als dat moeilijk is, zullen exploitanten bij het bepalen van hun 
zorgniveau niet alle veroorzaakte schade meewegen, zodat ze een te laag zorgniveau 
kiezen. Risicoaansprakelijkheid kent deze problemen niet. Met dezelfde argumen-
ten is risicoaansprakelijkheid van een mijnexploitant voor bodemschade als gevolg 
van verzakkingen te verdedigen. Uit bestendige jurisprudentie naar aanleiding van 
art. 15 van de inmiddels vervallen Mijnwet blijkt dat de Hoge Raad van mening 
was dat dit artikel geen risicoaansprakelijkheid vestigde, maar via het aannemen van 
een vermoeden van schuld wordt een resultaat bereikt dat hier zo dicht mogelijk bij 
in de buurt komt.155 In het arrest Kasteel Strijthagen156 bijvoorbeeld gaan Hof en 
Hoge Raad niet mee met de opvatting van Rechtbank Maastricht dat volgens de 
Mijnwet de laedens ‘absoluut aansprakelijk is voor elke schade, door hare exploita-
tie aan den bovengrond toegebracht’. Het oordeel van het Hof dat elke verzakking 
in de regel te voorkomen is als de exploitant de nodige voorzorg neemt en voortdu-
rend toezicht houdt, zodat een toch ontstane verzakking wordt vermoed door 
schuld van de exploitant te zijn ontstaan, wordt door de Hoge Raad in stand gela-
ten.157 
Art. 6:176 lid 3 BW bepaalt dat, indien na het bekend worden van de schade een 
ander exploitant van de stortplaats wordt, de aansprakelijkheid voor die schade 
blijft rusten op degene die tijdens het bekend worden exploitant was. Dit zorgt er 
voor dat de prikkel tot zorgvuldig gedrag wordt gegeven aan degene die daadwerke-
lijk de schade kan voorkomen. Ook voorkomt het dat de stortplaats kan worden 
overgenomen door een exploitant met weinig vermogen om zo de financiële gevol-
gen van aansprakelijkheid te beperken, met alle reeds besproken problemen van 
dien. Ook geeft de regel een prikkel aan de potentiële nieuwe exploitant om, voor-

                                                      
155. Zie Zweigert & Kötz 1998, p. 649 e.v. en Kötz 2001, p. 135 e.v. voor voorbeelden van manieren 

waarop rechters om rechtspolitieke redenen via het hanteren van een zware zorgvuldigheidsnorm, het 
omkeren van de bewijslast of het hanteren van bewijsvermoedens risicoaansprakelijkheid probeerden 
te benaderen in situaties waarin de wetgever (nog) geen risicoaansprakelijkheid had geïntroduceerd. 

156. Hoge Raad 31 december 1920, NJ 1921, 230 (concl. A.-G. Ledeboer). 
157. Zie Van Dunné 2004b, p. 835 e.v. 
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dat hij een stortplaats overneemt waarvan nog niet bekend is of zij schade heeft ver-
oorzaakt, onderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van schade. Hetzelfde 
geldt voor exploitanten van boorgaten, volgens art. 6:177 lid 3 BW. 
De regel uit art. 6:176 lid 4 BW, die bepaalt dat aansprakelijkheid voor schade die 
bekend wordt na sluiting van de stortplaats op de laatste exploitant rust, verstrekt 
een soortgelijke prikkel. Uitsluiten van de risicoaansprakelijkheid indien de schade 
meer dan twintig jaar na correcte sluiting van de stortplaats bekend wordt, strookt 
niet met het preventiedoel, omdat op deze manier niet de volledige verwachte scha-
de ten laste van de exploitant komt, zeker nu het bij schade zoals bedoeld in art. 
6:176 BW (verontreiniging van lucht, water of bodem met de gestorte stoffen) lang 
kan duren voordat de schade ontstaat en/of bekend wordt. In art. 6:177 lid 4 BW is 
die termijn voor boorgaten zelfs op vijf jaar gesteld. De redenering dat deze verja-
ringstermijnen nodig zijn voor verzekerbaarheid, miskent dat voorspelbaarheid van 
het risico weliswaar belangrijk is voor de verzekerbaarheid, maar dat een risico niet 
per definitie onverzekerbaar wordt als het lastiger te voorspellen is dan normaal. In 
de verzekeringspremie kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met deze onze-
kerheidsfactor of de omvang van de dekking kan worden beperkt.158 
 
 
4.6.3.6 Dieren (art. 6:179 BW) 
 
De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, 
tenzij hij dat volgens art. 6:162 BW ook niet zou zijn geweest als hij de schadetoe-
brengende gedraging in zijn macht zou hebben gehad. De risicoaansprakelijkheid 
betreft dus het al dan niet onder controle hebben van het dier. Het is niet van be-
lang of de bezitter iets fout heeft gedaan waardoor hij het dier niet meer in zijn 
macht heeft. 
Bij gevaarlijke dieren is risicoaansprakelijkheid duidelijk geïndiceerd, omdat dit tot 
een correct activiteitenniveau van de aansprakelijke leidt. Dit kan gebeuren doordat 
iemand bijvoorbeeld liever een hond neemt dan een wolf. Voor andere dieren, zoals 
normale huisdieren, is dit argument minder sterk. De kans op schade is niet groot, 
zodat via een goed zorgniveau de verwachte schade kan worden beperkt. Natuurlijk 
is het wel zo dat risicoaansprakelijkheid ook hier invloed heeft op het activiteitenni-
veau, omdat mensen er misschien voor kiezen om helemaal geen huisdier te nemen, 
maar omdat de verwachte schade bij normale dieren laag is, zal dit effect gering zijn. 
Toch lijkt risicoaansprakelijkheid mij ook hier beter dan foutaansprakelijkheid. 
Hondenbezitters kunnen via aanlijnen, muilkorven en dergelijke veel verwachte 
schade voorkomen zodat ook foutaansprakelijkheid tot de optimale uitkomst kan 
leiden, maar dat ligt bij bijvoorbeeld katten anders. Als het niet maatschappelijk 
onzorgvuldig is om een kat naar buiten te laten, is het moeilijk om via zorgmaatre-
gelen te voorkomen dat de kat schade veroorzaakt. Als de kat een weg oprent, 

                                                      
158. Zie bijvoorbeeld Faure & Hartlief 2002, p. 139 en 157 e.v. 
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waardoor een automobilist in een ontwijkingmanoeuvre schade lijdt, kan niet wor-
den gezegd dat de katbezitter onzorgvuldig is geweest. De bezitter houdt derhalve 
geen rekening met de mogelijke schade die zijn kat op deze en andere wijzen kan 
veroorzaken. Bij risicoaansprakelijkheid doet hij dat wel. Hij zal er misschien voor 
kiezen om zijn katten niet naar buiten te laten, om een buitenkooi in de tuin te 
plaatsen, om de katten aangelijnd uit te laten, of om helemaal geen katten te ne-
men. Ook is het mogelijk dat de bezitter de mogelijke schade verzekert. Op deze 
manier worden de kosten gespreid over een grotere groep. Als de verzekeringspre-
mie nu mede afhangt van het al dan niet aanwezig zijn van een huisdier, kan er zelfs 
voor worden gezorgd dat de kosten worden gespreid over de groep huisdierbezitters.  
Bij de risicoaansprakelijkheid voor dieren is een eigenschuldverweer belangrijk, 
omdat bijvoorbeeld beten kunnen worden uitgelokt. Het is beter zulke beten te 
vermijden door het uitlokken te voorkomen, dan door de bezitter van het dier 
maatregelen te laten treffen. 
Faure en Van den Bergh bespreken bij hun beoordeling van de Belgische risicoaan-
sprakelijkheid voor dieren, waar evenmin een onderscheid wordt gemaakt tussen 
wilde en andere dieren, de one bite rule uit de common law. Deze regel houdt in dat 
voor bezitters van huisdieren foutaansprakelijkheid geldt, totdat het dier iemand 
bijt. Dan blijkt namelijk dat dit dier gevaarlijker is dan normaal en de hogere ver-
wachte schade rechtvaardigt risicoaansprakelijkheid.159 De auteurs vinden risicoaan-
sprakelijkheid voor huisdieren economisch niet gerechtvaardigd. De one bite rule 
kan worden gebruikt om voor een deel van de huisdieren (de gevaarlijke) toch risi-
coaansprakelijkheid te laten gelden, maar de systeemkosten van deze regel kunnen 
zodanig hoog zijn, dat toepassing toch niet wenselijk is. Het onderscheid tussen 
huisdieren en gevaarlijke dieren (zoals tijgers, beren en dergelijke) is echter eenvou-
dig te maken, zodat de Belgische regel (en dus ook die van art. 6:179 BW) volgens 
de auteurs ruimer is dan op grond van economische factoren te verklaren valt.  
Zoals hierboven al bleek ben ik dit niet met de auteurs eens, omdat zowel argumen-
ten ten aanzien van het activiteitenniveau als ten aanzien van de spreiding van de 
schade mijns inziens ook pleiten voor risicoaansprakelijkheid voor huisdieren. Bo-
vendien zullen juist de systeemkosten van het onderscheiden van gevaarlijke en on-
gevaarlijke huisdieren van eenzelfde soort (bijvoorbeeld honden) hoog zijn, en niet 
zozeer de systeemkosten van het onderscheiden van gevaarlijke en ongevaarlijke 
diersoorten. Binnen elk hondenras zullen er gevaarlijke en minder gevaarlijke hon-
den zijn (alhoewel de proportie van beide groepen per ras kan verschillen, vergelijk 
bijvoorbeeld de Pit Bullterriër met de Golden Retriever) en het vaststellen welke 

                                                      
159. Faure & Van den Bergh 1989, p. 197. Zie ook Landes & Posner 1987, p. 107, 108. Daar blijkt dat 

het strikt gezien niet gaat om de eerste beet, maar om een incident waardoor een redelijk persoon be-
gint te geloven dat het dier gevaarlijk genoeg is om in de toekomst waarschijnlijk weer letsel te ver-
oorzaken. 
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individuele hond gevaarlijk is en welke niet, zal moeilijk zijn. Het is derhalve beter 
om ook de bezitters van huisdieren risicoaansprakelijk te maken.160 
 
 
4.6.3.7 Productenaansprakelijkheid (art. 6:185 e.v. BW) 
 
In afdeling 6.3.3 wordt de aansprakelijkheid van een producent voor schade veroor-
zaakt door een gebrekkig product geregeld. Een volledige bespreking van alle artike-
len uit deze afdeling gaat het bestek van dit hoofdstuk te buiten. Ik zal de regeling 
bespreken voor zover relevant in het kader van de keuze tussen fout- en risicoaan-
sprakelijkheid. 
Startpunt van de rechtseconomische analyse van productenaansprakelijkheid is de 
theoretische situatie dat consumenten volledige informatie hebben over de risico’s 
die aan de door hen gekochte producten zijn verbonden. In die situatie is het niet 
van belang of de producent al dan niet aansprakelijk is voor schade die door zijn 
producten werd veroorzaakt, en evenmin of eventuele aansprakelijkheid dan fout- 
of risicoaansprakelijkheid is. De consument telt namelijk bij de winkelprijs een be-
drag op voor de verwachte schade die niet door de producent wordt vergoed. Hij 
kijkt zodoende naar de ‘volle prijs’, die wordt bepaald door zowel de productiekos-
ten als de verwachte schade. Vanwege de volledige informatie maakt de consument 
een juiste inschatting van deze volle prijs, en hij koopt het product met de laagste 
volle prijs. De fabrikant krijgt zodoende prikkels tot optimale zorg, omdat hij zo de 
volle prijs minimaliseert.161 In wezen gaat het in deze situatie van volledige informa-
tie om Coaseaanse onderhandelingen tussen de fabrikant en de consument, zodat 
het niet verbazingwekkend is dat de conclusie is dat ongeacht de toepasselijke 
rechtsregel de optimale uitkomst wordt bereikt.162 
In realiteit zullen consumenten vaak onvolledige informatie hebben, zodat hun in-
schatting van de volle prijs fout kan zijn. Hierbij zal de aard van het product een rol 
spelen.163 Faure geeft aan dat consumenten van sommige risico’s goede inschattin-
gen kunnen maken en dat via regulering informatie aan consumenten kan worden 

                                                      
160. In het strafrecht is het voor de kwalificatie ‘gevaarlijk dier’ ook niet nodig dat het gevaar zich heeft 

geconcretiseerd. Een Pit Bullterriër is een gevaarlijke hond, omdat het ras wordt gefokt op agressief 
gedrag. Een individuele Pit Bullterriër hoeft niet eerst iemand te bijten voordat hij als gevaarlijk 
wordt gezien. Zie de conclusie van A.-G. Leijten bij Hoge Raad 10 maart 1992, NJ 1992, 517. Leij-
ten verwijst naar Hoge Raad 16 januari 1922, NJ 1922, p. 343, dat een solitaire olifant betreft. Zo’n 
verstoten, in het wild levende olifant is agressiever en dus gevaarlijker dan in groepsverband levende 
olifanten. Daar gaat het dus om een gevaarlijk exemplaar van een veel minder gevaarlijke soort, ter-
wijl het bij de Pit Bullterriër om een gevaarlijk ras gaat. 

161. Zie bijvoorbeeld Landes & Posner 1985, p. 539; Finsinger & Simon 1989, p. 192; Holzhauer & 
Teijl 1995, p. 207 e.v.; Van Velthoven & Van Wijck 1997, p. 203, 204; Geistfeld 2000, p. 360; 
Faure 2002, p. 376; Cooter & Ulen 2004, p. 346; Shavell 2004, p. 212. 

162. McKean 1970, p. 31 e.v.; Oi 1973, p. 5; Landes & Posner 1985, p. 540; Faure 2002, p. 376, 377, 
381. 

163. Shavell 2004, p. 215. 
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verstrekt.164 Als consumenten de verwachte schade te hoog inschatten, is hun in-
schatting van de volle prijs te hoog, kopen ze het product te weinig en nemen ze 
teveel voorzorg bij het gebruiken van het product. Bij een te lage inschatting van de 
verwachte schade ontstaat het tegenovergestelde probleem. Als de producent risico-
aansprakelijk is, dan komt de volle prijs overeen met de winkelprijs, omdat de fa-
brikant de verwachte aansprakelijkheid omslaat in de prijs van het product. Als de 
fabrikant betere informatie heeft over de risico’s van zijn product dan de consu-
ment, verdient risicoaansprakelijkheid de voorkeur. De marktprijs geeft dan immers 
een betere benadering van de volle prijs dan de inschatting die de consument zou 
moeten maken bij afwezigheid van aansprakelijkheid of bij foutaansprakelijkheid, 
zodat de gekochte hoeveelheid beter is.165 Het probleem dat de consument niet 
weet hoe voorzichtig hij met het product moet omgaan, blijft wel bestaan. 
Een ander voordeel van risicoaansprakelijkheid ten opzichte van foutaansprakelijk-
heid is, dat bij laatstgenoemde regel de rechter een vereist zorgniveau moet vaststel-
len, hetgeen met name bij gespecialiseerde productieprocessen lastig is. De informa-
tie die de producent zelf heeft over mogelijke voorzorgsmaatregelen en de effecten 
daarvan is waarschijnlijk beter dan de informatie van de rechter, en risicoaansprake-
lijkheid geeft de producent een prikkel die betere informatie daadwerkelijk te ge-
bruiken.166 Ook worden de problemen van een foutief vastgestelde zorgvuldig-
heidsnorm zo vermeden.167 Voorts zal het voor de consument vaak moeilijk zijn om 
te bewijzen dat de fabrikant een fout heeft gemaakt, zodat de fabrikant bij foutaan-
sprakelijkheid vaak aansprakelijkheid zal ontlopen, met alle gevolgen voor zorg- en 
activiteitenniveau van dien. 
Een derde argument in het voordeel van risicoaansprakelijkheid is dat de producent 
beter in staat is dan de consument om de schade te spreiden. Hij kan de verwachte 
schade immers omslaan in de prijs, zodat zij wordt gespreid over alle afnemers. Ook 
is het aannemelijk dat de fabrikant minder risicomijdend is dan de individuele con-
sument, omdat het vermogen van de producent in verhouding tot de schade groter 
is. Dit geldt echter niet indien er sprake is van een relatief kleine schade per consu-
ment en een groot aantal gedupeerde consumenten. De totale schade die de fabri-
kant moet dragen, kan dan zeer groot zijn.168 Indien beide partijen de schade kun-
nen afdekken middels verzekeringen, is van belang of de problemen van averechtse 
selectie en moreel risico goed kunnen worden bestreden. In beginsel zijn deze pro-
blemen groter bij aansprakelijkheidsverzekeringen dan bij schadeverzekeringen, zo-
dat de voorkeur voor risicoaansprakelijkheid weer iets afneemt.169 
Om te voorkomen dat consumenten voor allerlei kleine zaakschades het dure aan-
sprakelijkheidsrecht gaan gebruiken, een mogelijkheid die onder een regel van risi-

                                                      
164. Faure 2002, p. 377. 
165. Shavell 2004, p. 215. 
166. Shavell 2004, p. 218. 
167. Zie hiervoor paragraaf 4.5.2 . 
168. Holzhauer & Teijl 1995, p. 218. 
169. Holzhauer & Teijl 1995, p. 219. 
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coaansprakelijkheid zeker niet kan worden uitgesloten, is het vanuit het oogpunt 
van een reductie van tertiaire ongevalskosten wenselijk om bagatelclaims uit te slui-
ten. De franchise uit art. 6:190 lid 1 sub b BW moet vanuit deze optiek positief 
worden beoordeeld.  
Indien de consument zelf ook invloed kan uitoefenen op de ongevalskans en/of de 
omvang van de schade, is een eigenschuldverweer nodig om ook hem de juiste 
prikkels te geven. Art. 6:185 lid 2 BW opent deze mogelijkheid voor de producent. 
Als de rechter betere informatie heeft dan de consument, dan kan het formuleren 
van een duidelijke norm er toe bijdragen dat de consument de gewenste zorg 
neemt, ook al kan hij zelf de risico’s niet goed inschatten. Ook een duidelijke ge-
bruiksaanwijzing kan hier aan bijdragen, omdat de producent zijn superieure in-
formatie dan gebruikt om aan de consument duidelijk te maken hoe hij met zijn 
product moet omgaan. Zo begrijp ik als leek niet waarom ik de USB-kabel tussen 
mijn digitale fototoestel en mijn computer niet mag loshalen als beide apparaten 
nog aanstaan, maar omdat de fabrikant dit in de gebruiksaanwijzing heeft verteld, 
weet ik wel dat ik het niet moet doen. Art. 6:186 BW noemt de presentatie van het 
product dan ook terecht als een van de factoren die mede bepalend zijn voor de vei-
ligheid die men van het product mag verwachten. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat er goede redenen voor risicoaansprakelijkheid bestaan, 
alhoewel er ook argumenten tegen zijn. Het bijzondere van art. 6:185 BW is nu, 
dat er geen risicoaansprakelijkheid voor alle door producten veroorzaakte schade 
bestaat, maar alleen voor schade die door een gebrek in het product is veroorzaakt. 
Volgens art. 6:186 BW is een product gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die 
men daarvan mag verwachten. De vraag is dus of het product veilig genoeg was. 
Deze vraag heeft vanuit rechtseconomische optiek veel parallellen met de vraag of 
een laedens zorgvuldig genoeg is geweest: waren de marginale kosten van zorg hoger 
of lager dan de verwachte baten ervan? De regeling uit Afdeling 6.3.3 bevat derhal-
ve zowel elementen van risicoaansprakelijkheid als van foutaansprakelijkheid. Het 
verschil met risicoaansprakelijkheid is, dat de fabrikant niet voor alle schadegevallen 
aansprakelijk is, maar alleen als er een gebrek is. Het verschil met foutaansprake-
lijkheid is, dat de fabrikant ook aansprakelijk is als hem geen verwijt treft aangaande 
het gebrek. Dus zelfs als het zorgniveau van de fabrikant hoog genoeg is maar er 
toch incidenteel een product wordt gemaakt dat niet veilig genoeg is, is de laedens 
aansprakelijk.170 
Hoe moet deze constructie, dus risicoaansprakelijkheid alleen voor gebrekkige pro-
ducten worden beoordeeld? Ten eerste is het aannemelijk dat de invloed die con-
sumenten op de verwachte schade hebben, groter is bij niet-gebrekkige producten 
dan bij gebrekkige producten. Door de fabrikant niet risicoaansprakelijk te maken 
voor schade veroorzaakt door niet-gebrekkige producten, krijgt de consument in-

                                                      
170. Zie bijvoorbeeld Trebilcock 1987, p. 949; Shavell 1987, p. 58; Faure 2002, p. 381. 
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derdaad prikkels om zorgvuldig met het product om te gaan.171 Ten tweede zijn er 
veel manieren waarop een product schade kan veroorzaken, zonder dat er sprake is 
van ongewenst gedrag van de fabrikant. Aansprakelijkheid kan dan geen wenselijke 
gedragsprikkels verstrekken en is derhalve niet geïndiceerd. Denk bijvoorbeeld aan 
de schade die kan ontstaan als ik een zware pan uit mijn handen op mijn tenen laat 
vallen. Aansprakelijkheid is wel zinnig als ik de pan liet vallen doordat de handva-
ten bijvoorbeeld te heet werden of doordat ze afbraken. Als ik de pan door onhan-
digheid liet vallen, is aansprakelijkheid van de producent echter niet wenselijk. Als 
het product veilig genoeg is, leidt een aansprakelijkheidsactie alleen tot tertiaire kos-
ten, zonder dat er een reductie in primaire kosten tegenover staat. Het gebrekkig-
heidsvereiste voorkomt derhalve rechtszaken in situaties waarin het product veilig 
genoeg was. 
 
Het laatste onderwerp dat ik in deze paragraaf bespreek, is de aansprakelijkheid 
voor onbekende risico’s. In art. 6:185 lid 1 sub e BW staat het zogenaamde ‘ont-
wikkelingsrisicoverweer’, inhoudende dat de fabrikant niet aansprakelijk is voor de 
schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product, als het op grond van de stand 
van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het pro-
duct in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdek-
ken. Onbekendheid van een risico kan ook tot de conclusie leiden dat het product 
niet gebrekkig was in de zin van art. 6:186 lid 1 BW, omdat kan worden beargu-
menteerd dat een consument niet mag verwachten dat een product ook vrij is van 
onbekende risico’s. Art. 6:185 lid 1 sub e BW leidt tot de conclusie dat het product 
wel gebrekkig was, maar dat de producent niet aansprakelijk is, terwijl art. 6:186 lid 
1 BW tot de conclusie leidt dat het product helemaal niet gebrekkig was. Omdat 
het ontwikkelingsrisicoverweer vereist dat het echt onmogelijk was het gebrek te 
ontdekken, zal dit verweer zelden of nooit tot verval van aansprakelijkheid leiden.172 
Het verweer dat het product niet gebrekkig was, heeft derhalve meer kans van sla-
gen. 
Bij de vraag of de producent aansprakelijk zou moeten zijn voor onbekende risico’s, 
spelen dezelfde overwegingen een rol die reeds aan de orde zijn gekomen bij de be-
spreking van het kenbaarheidsvereiste in paragraaf 3.4.3.6. Aansprakelijkheid kan 
derhalve prikkels geven tot het doen van meer onderzoek. De bijzonderheid van het 
ontwikkelingsrisicoverweer is echter, dat het onmogelijk moet zijn geweest het ge-
brek te ontdekken. Als nader onderzoek het risico aantoonde, was het niet onken-
baar en derhalve geen ontwikkelingsrisico. Alleen als het onderzoek zelf de stand 
van wetenschap en techniek verder ontwikkelt, kan worden volgehouden dat het 
risico bij de vorige stand van wetenschap en techniek niet kenbaar was. 
Een mogelijk probleem bij aansprakelijkheid voor onbekende risico’s is, dat produ-
centen zich wellicht van de markt terugtrekken uit angst voor aansprakelijkheid. 

                                                      
171. Shavell 1987, p. 60. 
172. Zie bijvoorbeeld Hodges 2001, p. 4. 
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Ook zou de dreiging van aansprakelijkheid innovatie kunnen belemmeren, omdat 
nieuwe producten wellicht nieuwe risico’s met zich meebrengen en producenten 
daarom liever geen nieuwe producten op de markt brengen. Deze angst kan be-
lemmeren dat een nieuw maar beter product op de markt wordt gebracht, zoals in-
derdaad blijkt uit empirisch onderzoek naar de introductie van de nieuwe zoetstof 
aspartaam ter vervanging van de bestaande zoetstof sacharine.173 Dezelfde angst be-
lemmert het op de markt komen van nieuwe vaccins. 
Door het kenbaarheidsvereiste economisch in te vullen, dus een risico als kenbaar 
aan te duiden als de onderzoekskosten lager zijn dan de verwachte baten van het 
onderzoek, kan aan producenten een prikkel worden gegeven onderzoek te doen, 
zonder dat innovatie teveel wordt gehinderd. Een ontwikkelingsrisicoverweer is 
derhalve zinvol om innovatie niet teveel te belemmeren. De eis dat het onmogelijk 
moet zijn om het gebrek te ontdekken, is echter te streng, omdat het soms mogelijk 
is om met onderzoek dat vanuit economisch oogpunt de kosten niet waard is, toch 
het gebrek te ontdekken. Door in zulke gevallen te oordelen dat het product de vei-
ligheid biedt die de consument mag verwachten, kan aansprakelijkheid toch wor-
den uitgesloten. 
 
 
4.6.4 Art. 185 WVW 1994 
 
Volgens dit artikel is de eigenaar of, indien aanwezig, de houder van een motorrij-
tuig waarmee op de weg wordt gereden en dat betrokken is bij een verkeersongeval 
waardoor schade wordt toegebracht aan niet door dat motorrijtuig vervoerde perso-
nen of zaken, verplicht die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het onge-
val is te wijten aan overmacht. De risicoaansprakelijkheid geldt alleen als de bedoel-
de personen of zaken zich niet zelf in een ander motorrijtuig bevonden. Het gaat 
dus bijvoorbeeld om voetgangers en fietsers. Hierna wordt de eigenaar of houder 
kortheidshalve met de term ‘automobilist’ aangeduid en het slachtoffer met de term 
‘voetganger’. 
Voor de risicoaansprakelijkheid zijn goede rechtseconomische argumenten te geven. 
Deze aansprakelijkheidsregel beperkt namelijk het activiteitenniveau van de auto-
mobilist en niet van de voetganger. Het is aannemelijk dat het activiteitenniveau 
van de automobilist meer invloed heeft op de verwachte schade. Hij kan besluiten 
om minder auto te rijden en eventueel gedragsalternatieven te gebruiken die tot 
minder verwachte schade leiden (openbaar vervoer, fiets, lopen). De voetganger 
heeft die mogelijkheden veel minder. 
Vervolgens is het zo dat veel dimensies van zorg bij foutaansprakelijkheid niet aan 
bod komen, terwijl de automobilist er bij risicoaansprakelijkheid wel rekening mee 
zal houden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een goede zonnebril bij zonnig 

                                                      
173. Huber 1985, p. 308. 
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weer en het goed schoon en vetvrij houden van de ramen om goed zicht te houden. 
Ook mobiel telefoneren (zelfs handsfree) is hier een voorbeeld van.174 
Voorts kan het moeilijk zijn een fout aan te tonen die niet bestaat in een makkelijk 
vaststelbare overtreding van een wettelijke norm, zoals een voorrangsregel of snel-
heidslimiet. Denk hier bijvoorbeeld aan het afstellen van de radio tijdens het rijden, 
waardoor onvoldoende op het verkeer wordt gelet. Door de bewijsmoeilijkheden zal 
een automobilist die zo’n fout maakt bij foutaansprakelijkheid vaak vrijuit gaan, 
zodat hij onvoldoende zorgprikkels krijgt. Die bewijsmoeilijkheid geldt natuurlijk 
ook bij botsingen van auto’s onderling, maar daar is het probleem symmetrisch ver-
deeld omdat het automobilisten onderling betreft, zodat het argument voor risico-
aansprakelijkheid daar minder zwaar weegt. 
Er is wel een eigenschuldverweer vereist, om ook de voetganger de juiste gedrags-
prikkels te verstrekken. In de discussie over het Wetsvoorstel Verkeersongevallen is 
de mening verkondigd dat dit verweer niet nodig is, omdat de voetganger vanwege 
de angst voor (mogelijk dodelijk) letsel toch wel zorgvuldig is. Het onvoorzichtige 
verkeersgedrag van veel voetgangers, fietsers, scooterrijders et cetera (oversteken of 
afslaan zonder uit te kijken, fietsen zonder licht of met teveel alcohol op, door rood 
rijden, en dergelijke) doet echter anders vermoeden. Hoe dit ook zij, het argument 
introduceert het probleem van onvolledige schadevergoeding in de analyse. Daar zal 
ik in paragraaf 5.4.7 uitgebreid op ingaan, maar hier vermeld ik alvast dat dit pro-
bleem voor wat betreft de zorgprikkels die het aansprakelijkheidsrecht verstrekt, 
foutaansprakelijkheid aantrekkelijker maakt dan risicoaansprakelijkheid.175 
Bij art. 185 WVW 1994 is inderdaad een verweer van eigen schuld mogelijk, maar 
volgens bestendige rechtspraak van de Hoge Raad komt bij voetgangers van 14 jaar 
of ouder tenminste 50% van de schade ten laste van de automobilist en bij jongere 
voetgangers is dit zelfs 100%. Voor hele jonge kinderen is deze regel efficiënt, om-
dat zij de gevolgen van hun handelen niet kunnen overzien, zodat er feitelijk sprake 
is van een unilaterale ongevalssituatie. Bij oudere kinderen en volwassenen is de 
(gedeeltelijke) uitsluiting van het verweer rechtseconomisch bezien niet verant-
woord.176 Als een ongeval is te wijten aan een fout van de voetganger, maar de au-
tomobilist is (volledig) aansprakelijk, dan krijgt de voetganger geen (of onvoldoen-
de) zorgprikkels en de automobilist wellicht teveel. Of hij besluit nog minder auto 
                                                      
174. Zie voetnoot 81. 
175. In paragraaf 5.4.7 zal ik uiteenzetten dat als de schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt onvol-

ledig is, de dader dus niet alle schade vergoedt die hij heeft veroorzaakt. Dit is bij risicoaansprakelijk-
heid een groter probleem dan bij foutaansprakelijkheid, omdat de dader bij foutaansprakelijkheid 
zijn kosten van voorzorg afweegt tegen het geheel kunnen ontlopen van aansprakelijkheid. Bij risico-
aansprakelijkheid kan hij door zorgvuldig te zijn slechts de verwachte schade, waarvoor hij steeds aan-
sprakelijk is, verlagen. Omdat hij bij onvolledige schadevergoeding niet voor de gehele schade op-
draait maar de zorgkosten wel volledig zelf draagt, zal hij voor een te laag zorgniveau kiezen. Zie Vis-
scher 1998 en Visscher & Van den Bergh 1998. Als de rechter fouten maakt bij het vaststellen van de 
vereiste zorg, wordt risicoaansprakelijkheid weer meer aantrekkelijk, zie Van Velthoven 2000, p. 319. 
Dit past in het algemene beeld dat risicoaansprakelijkheid beter functioneert dan foutaansprakelijk-
heid als dit probleem zich voordoet.  

176. Zie ook Van den Bergh 1995, p. 1321. 
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te rijden of er geheel mee te stoppen, omdat hij ook de kosten moet dragen die 
door onzorgvuldig gedrag van anderen zijn veroorzaakt.  
Van den Bergh vraagt aandacht voor dit probleem van crushing liability. Ook als de 
automobilist is verzekerd, kan dit probleem ontstaan, als zijn premie wordt geba-
seerd op aansprakelijkheid en niet op het gedrag van de automobilist. Als in de 
rechtszaak niet meer wordt vastgesteld of de automobilist zich zorgvuldig heeft 
gedragen, wordt het voor een verzekeraar moeilijker om de premie, waarmee hij het 
gedrag van de verzekerde automobilist kan beïnvloeden, aan te passen aan het ge-
drag van de automobilist. Dit probleem speelt zelfs indien de no claim korting 
wordt vervangen door een no blame korting, omdat de verzekeraar nu zelfstandig zal 
moeten vaststellen of de automobilist een verwijt kan worden gemaakt. Hierbij kan 
hij geen gebruik maken van een rechterlijke beoordeling van het gedrag van de au-
tomobilist.177 
Een beroep op overmacht kan alleen slagen als het ongeval uitsluitend is te wijten is 
aan een derde of aan het slachtoffer zelf, de bestuurder mag rechtens geen enkel 
verwijt zijn te maken. Fouten van andere weggebruikers kunnen alleen overmacht 
opleveren als zij zo onwaarschijnlijk waren, dat de bestuurder er bij het bepalen van 
zijn verkeersgedrag geen rekening mee hoefde te houden.178 
Via verzekeringen kan de schade worden gespreid over een grotere groep, zodat de 
secundaire ongevalskosten dalen. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen wordt de 
schade gespreid over de automobilisten, bij schadeverzekeringen over de voetgan-
gers. De problemen van averechtse selectie en moreel risico die in paragraaf 4.5.2 
zijn besproken, leiden tot een voorkeur voor foutaansprakelijkheid.179 
 
Art. 185 WVW 1994 kent nog een tweede soort risicoaansprakelijkheid: volgens lid 
2 is de eigenaar of houder die een ander het motorrijtuig doet of laat rijden, aan-
sprakelijk voor de gedragingen van die ander. Deze risicoaansprakelijkheid kan niet 
worden gebaseerd op het argument van reductie van primaire ongevalskosten: de 
feitelijke bestuurder is niet steeds minder solvent dan de eigenaar of houder, zodat 
het bijbehorende probleem van onvoldoende zorgprikkels niet optreedt. Ook heeft 
de eigenaar of houder geen beschikking over extra prikkels die hij aan de feitelijke 
bestuurder kan geven. Wel kan de regel er toe leiden dat de eigenaar of houder de 
auto niet door iedereen doet of laat rijden, hij zal hier voorzichtig mee zijn. Hier 
staat tegenover dat de feitelijke bestuurder wellicht onvoorzichtiger wordt, omdat 
hij niet zelf opdraait voor de veroorzaakte schade. 
Voor wat betreft de reductie van secundaire ongevalskosten geldt dat de kenteken-
houder een verplichte aansprakelijkheidsverzekering heeft, zodat de schade wordt 
gespreid en niet wordt gedragen door de feitelijke bestuurder die niet tevens kente-
kenhouder is. 

                                                      
177. Van den Bergh 1995, p. 3121 en 1322. 
178. Klaassen 1991, p. 188, 189; M. van Dam 2001, p. 86. Zie ook paragraaf 3.4.2.7. 
179. Van den Bergh 1995, p. 1318. Zie ook voetnoot 84. 
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De tertiaire kosten stijgen door de risicoaansprakelijkheid. Immers, er komen nu 
extra procedures tussen de aansprakelijke eigenaar of houder en de feitelijke be-
stuurder, waarbij de eerste via art. 6:162 BW verhaal probeert te nemen op de laats-
te. Samenvattend zijn er vanuit rechtseconomisch oogpunt geen goede argumenten 
voor de risicoaansprakelijkheid van art. 185 lid 2 WVW 1994. 
 
 
4.6.5 Conclusie 
 
Uit het overzicht van risicoaansprakelijkheden blijkt dat deze in veel gevallen vrij 
goed overeenstemmen met de rechtseconomische theorie, maar niet steeds. Bij 
mensen met een tekortkoming die zo ernstig is dat aansprakelijkheid hun gedrag 
niet beïnvloedt, leidt aansprakelijkheid niet tot gedragsverandering, maar wel tot 
systeemkosten van het voeren van rechtszaken. Anderzijds wordt op systeemkosten 
bespaard als niet hoeft worden vastgesteld hoe ernstig de tekortkoming van de lae-
dens is. Het is uiteindelijk een empirische kwestie welke besparing in systeemkosten 
het grootste is: die van het niet hoeven vaststellen van de ernst van de stoornis, of 
die van het niet hoeven voeren van zaken in situaties waarin dat toch geen gedrags-
effecten heeft. Bij de minder ernstige tekortkomingen kan risicoaansprakelijkheid 
tot een lager activiteitenniveau leiden. 
Onrechtmatige daden kunnen aan kinderen jonger dan veertien jaar niet worden 
toegerekend. Die leeftijdsgrens is te hoog. Het zou beter zijn om een onderscheid te 
maken tussen jongere en oudere kinderen, zoals in Duitsland gebeurt. De risicoaan-
sprakelijkheid voor ouders en voogden zal weinig invloed hebben op het activitei-
tenniveau, maar voorkomt dat de gelaedeerde steeds moet bewijzen dat de ouder in 
zijn zorg is tekortgeschoten. Omdat dat bewijs vaak onmogelijk is, zou foutaan-
sprakelijkheid onvoldoende zorgprikkels geven. 
De risicoaansprakelijkheid voor ondergeschikten past goed in de economische be-
nadering. Het slachtoffer heeft geen invloed op de beslissing van de werkgever wie 
hij inhuurt en welke werkzaamheden hij door de ondergeschikte laat uitvoeren, dus 
het activiteitenniveau van het slachtoffer is irrelevant. Voorts kan de werkgever al-
lerlei maatregelen treffen, waarvan het nalaten niet tot een fout leidt, zodat alleen 
risicoaansprakelijkheid een prikkel geeft die maatregelen ook daadwerkelijk te tref-
fen. De mogelijke insolventie van de ondergeschikte, gecombineerd met de prikkel 
die de dreiging van ontslag kan vormen, wijst ook in de richting van risicoaanspra-
kelijkheid, evenals de omstandigheid dat het slachtoffer niet hoeft aan te geven wel-
ke ondergeschikte zijn schade veroorzaakte. Voorts is de werkgever beter in staat de 
schade te spreiden. 
De risicoaansprakelijkheid bij gebrekkige roerende zaken ziet alleen op de onbe-
kendheid met het gebrek. De bezitter of bedrijfsmatige gebruiker krijgt zo een prik-
kel om zich van kwalitatief goede zaken te bedienen en om ze te onderhouden. Het 
slachtoffer heeft geen invloed op het ongeval, zodat diens zorg- en activiteitenni-
veau irrelevant zijn. Het onderscheid tussen beroepsmatige en andere gebruikers is 
vanuit economische optiek niet gerechtvaardigd. Voor beroepsmatige gebruikers 
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bestaat wel een extra argument voor risicoaansprakelijkheid, namelijk dat ze de 
schade via de prijs over hun afnemers kunnen spreiden. De economische rechtvaar-
diging van de risicoaansprakelijkheid voor opstallen is vergelijkbaar met die voor 
gebrekkige roerende zaken. 
Bij gevaarlijke stoffen is er, ondanks voldoende zorg, nog steeds een behoorlijke 
verwachte schade. Daarom is het van belang het activiteitenniveau goed te beheer-
sen, zodat risicoaansprakelijkheid geïndiceerd is. De beperking tot beroeps- of be-
drijfsmatige gebruikers is niet gerechtvaardigd, maar ook hier geldt dat voor deze 
groep het extra argument van schadespreiding via de prijs bestaat. De risicoaanspra-
kelijkheid voor exploitanten van stortplaatsen en boorgaten is op dezelfde argumen-
ten gebaseerd als die voor gevaarlijke stoffen: het slachtoffer heeft weinig invloed en 
het is van belang het activiteitenniveau van de laedens te beheersen. De termijnen 
waarna de risicoaansprakelijkheid niet meer geldt, staan op gespannen voet met het 
beginsel van volledige internalisering van de veroorzaakte schade. 
Ook bij gevaarlijke dieren is het onvoldoende om schade alleen via zorg te vermij-
den, het is van belang het activiteitenniveau in te dammen. Het argument voor risi-
coaansprakelijkheid is bij wilde dieren dan ook sterker dan bij huisdieren. Daar gaat 
het met name om de prikkels die risicoaansprakelijkheid geeft om maatregelen te 
treffen die niet in het foutcriterium worden meegenomen. Het is van belang om 
een eigenschuldverweer te kunnen voeren. 
Bij schade veroorzaakt door gebrekkige producten is het vaak zo dat de producent 
betere informatie over productrisico’s heeft dan de consument of de rechter. Risico-
aansprakelijkheid zet de producent er toe aan deze informatie daadwerkelijk te ge-
bruiken. Ook kan hij de verwachte schade via de prijs eenvoudig spreiden over alle 
consumenten. 
Bij ongevallen tussen automobilisten en voetgangers is het waarschijnlijk belangrij-
ker om het activiteitenniveau van de eerste in te perken dan dat van de tweede, zo-
dat risicoaansprakelijkheid wat dat betreft goed is. Ook geeft het prikkels om maat-
regelen te nemen die niet onder het foutcriterium vallen. Verzekeringsproblemen 
daarentegen leveren een voorkeur voor foutaansprakelijkheid op, evenals het pro-
bleem van onvolledige schadevergoeding. Bij een regel van risicoaansprakelijkheid is 
een goed eigenschuldverweer nodig, zodat de 50%- en de 100%-regel moeten wor-
den verworpen. Ook is de leeftijdsgrens van 14 jaar te hoog. Bij kleine kinderen is 
een ongevalssituatie unilateraal, zodat risicoaansprakelijkheid zonder eigenschuld-
verweer goed kan zijn, maar bij wat oudere kinderen niet. De risicoaansprakelijk-
heid van de eigenaar of houder voor gedragingen van degene die hij de auto doet of 
laat rijden, is niet verdedigbaar op grond van rechtseconomische argumenten. 
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4.7 Samenvatting en conclusies 
 
In dit hoofdstuk heb ik het toerekenbaarheidsvereiste uit art. 6:162 BW vanuit 
rechtseconomische optiek onderzocht. In paragraaf 4.2 bespreek ik juridische litera-
tuur betreffende het schuldvereiste. Er bestaat veel verschil van mening over de on-
derlinge samenhang tussen de elementen onrechtmatigheid en schuld, die in art. 
1401 oud BW beide voorkwamen.  
Vanuit economische optiek hangt de rol die het schuldvereiste kan vervullen, af van 
hoe het onrechtmatigheidsvereiste is ingevuld. Als daar al rekening wordt gehouden 
met alle omstandigheden van het geval, is de vraag reeds beantwoord of deze lae-
dens in deze omstandigheden anders heeft gehandeld dan hij had moeten doen, en 
is er geen zelfstandige rol meer weggelegd voor het schuldvereiste. Als de zorgvul-
digheidsnorm de relevante onrechtmatigheidsvorm is, dan moet deze norm niet op 
het concrete geval worden toegespitst, maar een bepaalde mate van abstractie be-
houden. Op die manier kan de zorgvuldigheidsnorm voor toekomstige gevallen een 
richtsnoer voor gedrag geven en wordt op systeemkosten bespaard. Dat laatste is 
alleen het geval indien wordt verondersteld dat met de onzorgvuldigheid de schuld 
behoudens tegenbewijs is gegeven. Er hoeft dan alleen in de bijzondere gevallen 
waarin schuld ontbreekt, aandacht te worden besteed aan meer subjectieve factoren. 
Dit leidt ook tot betere zorgprikkels, omdat het probleem wordt vermeden dat in-
dien de gelaedeerde wel onzorgvuldigheid maar geen schuld kan aantonen, de lae-
dens niet aansprakelijk zou kunnen zijn. 
Bij de schulduitsluitingsgronden gaat het steeds om situaties waarin niet kan wor-
den gesteld dat de laedens anders heeft gehandeld dan hij in de gegeven omstandig-
heden had moeten doen. Omdat die bijzondere omstandigheden nog niet in de ob-
jectieve gedragsstandaard (objectief ingevulde zorgvuldigheidsnorm, strijd met een 
wettelijke plicht, rechtsinbreuk) zijn meegewogen, moeten ze in de schuldfase aan 
bod komen. 
 
Paragraaf 4.3 betreft de toerekening buiten schuld van art. 6:162 lid 3 BW. Het 
kan hier gaan om toerekening krachtens de wet, zoals de toerekening ondanks een 
geestelijke of lichamelijke tekortkoming van art. 6:165 BW, of om toerekening 
krachtens de in het verkeer geldende opvattingen. Die laatste vorm moet volgens de 
Toelichting terughoudend worden gebruikt. Zij dient er vooral toe gerechtvaardig-
de aansprakelijkheid op een meer reële wijze te funderen dan door het begrip schuld 
tot in het extreme uit te rekken. 
 
Paragraaf 4.4 gaat over risicoaansprakelijkheid. In de rechtseconomische benadering 
is het kenmerkende element van risicoaansprakelijkheid, dat niet wordt beoordeeld 
of de aansprakelijk gestelde zich anders heeft gedragen dan hij in de gegeven om-
standigheden had moeten doen. Het is dus niet van belang of hij onrechtmatig 
heeft gehandeld en het is evenmin relevant of hij schuld heeft. Korter gezegd, het is 
irrelevant of de laedens een fout heeft gemaakt. Ik maak de volgende indeling: 
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• Foutaansprakelijkheid 
a. Schuldaansprakelijkheid: onrechtmatigheid van het gedrag van de laedens is 

vereist, toerekening geschiedt op grond van schuld; 
b. Foutaansprakelijkheid buiten schuld: onrechtmatigheid van het gedrag van de 

laedens is vereist, toerekening geschiedt op grond van wet of verkeersopvat-
ting. 

• Risicoaansprakelijkheid 
a. Risicoaansprakelijkheid voor eigen gedrag en voor zaken: de laedens is aanspra-

kelijk voor de gevolgen van eigen gedragingen of voor schade veroorzaakt 
door zijn zaken. Onrechtmatigheid en toerekenbaarheid zijn niet vereist;  

b. Risicoaansprakelijkheid voor gedragingen van anderen: de aansprakelijkgestelde 
is aansprakelijk voor het gedrag van anderen, maar hoeft zelf niet onrechtma-
tig te hebben gehandeld. Toerekenbaarheid is evenmin vereist. 

Risicoaansprakelijkheid is dus te definiëren als aansprakelijkheid ongeacht on-
rechtmatigheid en/of toerekenbaarheid, of nog korter als aansprakelijkheid onge-
acht fout. 
In de rechtsgeleerde literatuur is gezocht naar een grondslag voor risicoaansprake-
lijkheid, maar geen enkele theorie kan alle gevallen van risicoaansprakelijkheid ver-
klaren. De rechtseconomische benadering, waarin het minimaliseren van de som 
van primaire, secundaire en tertiaire kosten centraal staat, combineert en nuanceert 
de verschillende theorieën en vult ze aan. Er wordt aangegeven waarom voor gevaar-
lijke activiteiten risicoaansprakelijkheid moet gelden (gevaarzettingsleer), waarom 
het zinnig kan zijn om degene die zich het gemakkelijkste kan verzekeren risicoaan-
sprakelijk te maken (verzekerbaarheid), waarom het goed is het risico te spreiden 
over een grotere groep (risicospreiding) en waarom het van belang is om te kijken 
naar het vermogen van de laedens (verhaalsmogelijkheid). Vanzelfsprekend spelen 
ook het voorkomen van schade (activiteitstheorie) en het internaliseren van externe 
effecten (profijttheorie) een belangrijke rol. 
 
In paragraaf 4.5 analyseer ik fout- en risicoaansprakelijkheid vanuit rechtseconomi-
sche optiek. Bij foutaansprakelijkheid fungeert de rechtsnorm als het ware als om-
slagpunt. Ik ga steeds uit van strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid als on-
rechtmatigheidsgrondslag, maar hetzelfde geldt mutatis mutandis voor strijd met de 
wettelijke plicht en inbreuk op een recht. Zolang de laedens zich aan de zorgvul-
digheidsnorm houdt, is hij niet aansprakelijk en draagt hij alleen zijn eigen zorgkos-
ten. Als hij daarentegen onzorgvuldig is, is hij aansprakelijk en draagt hij niet alleen 
zijn zorgkosten maar ook de verwachte schade. Bij risicoaansprakelijkheid draait de 
laedens altijd op voor zowel de zorgkosten als de verwachte schade, mits zijn gedrag 
in een categorie valt waarvoor risicoaansprakelijkheid geldt. Beide vormen van aan-
sprakelijkheid kunnen tot optimale zorg leiden (mits risicoaansprakelijkheid in ge-
vallen waar ook de gelaedeerde invloed op de verwachte schade kan uitoefenen, ver-
gezeld gaat van een eigenschuldverweer), maar er zijn verschillende factoren die de 
keuze tussen beide regels beïnvloeden. 
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Ten eerste is er een verschil in wie uiteindelijk de schade draagt. Bij foutaansprake-
lijkheid is dat de gelaedeerde, bij risicoaansprakelijkheid de laedens. Ten tweede is 
het van belang wie de beste informatie heeft. Is dat de rechter, dan is foutaansprake-
lijkheid beter. De rechter gebruikt zijn superieure informatie dan om de gedrags-
norm op te stellen. Heeft de laedens daarentegen betere informatie, dan is risico-
aansprakelijkheid beter omdat de laedens dan zelf de afweging tussen zorgkosten en 
verwachte schade maakt. Een volgende relevante factor is de mogelijke insolventie 
van de laedens. Doordat de ‘beloning’ op zorgvuldig gedrag bij foutaansprakelijk-
heid groter is dan bij risicoaansprakelijkheid, is het insolventieprobleem groter bij 
risicoaansprakelijkheid dan bij foutaansprakelijkheid. Vervolgens kan ook vanuit 
het oogpunt van schadespreiding een voorkeur voor een van beide regels bestaan. 
Als de laedens een bedrijf is, leidt risicoaansprakelijkheid er toe dat de schade via de 
prijs over alle afnemers wordt gespreid. Bij foutaansprakelijkheid zou de individuele 
gelaedeerde met de schade blijven zitten, tenzij hij is verzekerd. In dat laatste geval 
wordt de schade via de verzekeringspremie over alle verzekerden gespreid. Proble-
men van averechtse selectie en moreel risico zijn groter bij aansprakelijkheidsverze-
keringen dan bij schadeverzekeringen, wat weer een argument in het voordeel van 
foutaansprakelijkheid is. Ook het activiteitenniveau van actoren is van invloed op 
de verwachte schade. Alleen degene die zowel zijn zorgkosten als de verwachte 
schade moet dragen, krijgt prikkels om een optimaal activiteitenniveau te hanteren. 
Hij zal immers alleen aan de activiteit deelnemen als de baten ervan groter zijn dan 
de som van zorgkosten en verwachte schade. Bij risicoaansprakelijkheid krijgt de 
laedens derhalve de juiste activiteitenprikkels en bij foutaansprakelijkheid de gelae-
deerde. De keuze tussen de rechtsregels hangt er dan van af wiens activiteitenniveau 
meer invloed heeft op de verwachte schade. 
 
In paragraaf 4.6 bespreek ik de risicoaansprakelijkheden uit het Nederlandse recht. 
In veel gevallen stemmen deze vrij goed overeen met de rechtseconomische theorie, 
maar niet steeds. 
De risicoaansprakelijkheid voor ondergeschikten past goed in de rechtseconomische 
benadering, omdat het activiteitenniveau van de gelaedeerde irrelevant is en de 
werkgever allerlei maatregelen kan treffen, waarvan het nalaten niet als een fout 
wordt aangemerkt. Ook het probleem van insolventie, de bewijsproblemen van de 
gelaedeerde en de mogelijkheid van schadespreiding wijzen in deze richting. 
De risicoaansprakelijkheid bij gebrekkige roerende zaken en opstallen (die unilate-
rale ongevalssituaties betreft) geeft de bezitter of bedrijfsmatige gebruiker een prik-
kel om kwalitatief goede zaken te gebruiken en om ze te onderhouden. 
Bij gevaarlijke stoffen, stortplaatsen, boorgaten en gevaarlijke dieren is het van groot 
belang het activiteitenniveau van de laedens te beheersen, zodat risicoaansprakelijk-
heid geïndiceerd is.  
Bij productaansprakelijkheid heeft de producent vaak betere informatie over pro-
ductrisico’s dan de consument of de rechter, hetgeen voor risicoaansprakelijkheid 
pleit. Ook kan hij de verwachte schade via de prijs eenvoudig spreiden over alle 
consumenten.  
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Bij ongevallen tussen automobilisten en voetgangers is het waarschijnlijk belangrij-
ker om het activiteitenniveau van de eerste in te perken dan dat van de tweede, zo-
dat risicoaansprakelijkheid wenselijk is. Er is dan wel een eigenschuldverweer nodig, 
zodat de 50%- en de 100%-regel moeten worden verworpen. Bij kleine kinderen is 
een ongevalssituatie unilateraal, zodat risicoaansprakelijkheid zonder eigenschuld-
verweer goed kan zijn, maar bij wat oudere kinderen niet. 
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Appendix bij Hoofdstuk 4 
 
A4.1 Fout en risico bij unilaterale ongevalssituaties 
 
Fout- en risicoaansprakelijkheid kunnen beide leiden tot de optimale situatie, waar-
in de laedens het optimale zorgniveau hanteert waarbij de primaire ongevalskosten 
worden geminimaliseerd. 
 
 
Figuur A4.1  Verwachte kosten voor de laedens bij foutaansprakelijkheid 
 

 
Als de laedens zich niet aan de juridische norm houdt door maatschappelijk on-
zorgvuldig te zijn of door in strijd met een wettelijke plicht iets te doen of na te la-
ten, draagt hij zowel zijn zorgkosten als de verwachte schade. Zijn private kosten 
zijn daar gelijk aan de totale ongevalskosten. Als hij zich daarentegen wel aan de 
gedragsnorm houdt of nog zorgvuldiger is, is hij niet aansprakelijk. Hij draagt dan 
alleen zijn zorgkosten. De laedens wil zijn verwachte kosten minimaliseren en ge-
draagt zich overeenkomstig de norm.180 

                                                      
180. Die norm is veronderstellenderwijs op het optimale niveau vastgesteld. Voor de problemen die ont-

staan als dit niet het geval is, zie Hoofdstuk 3. 
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Figuur A4.2  Verwachte kosten voor de laedens bij risicoaansprakelijkheid 

 
Bij risicoaansprakelijkheid draagt de laedens altijd zowel zijn zorgkosten als de ver-
wachte schade, zodat zijn verwachte kosten overeenkomen met de totale ongevals-
kosten. Hij minimaliseert deze door het optimale zorgniveau te kiezen, dat over-
eenkomt met het niveau dat bij foutaansprakelijkheid rechtens vereist is. Risicoaan-
sprakelijkheid leidt dus niet tot een hoger zorgniveau dan foutaansprakelijkheid. 
 
 
A4.2 Bilaterale schadegevallen - het niveau van zorg 
 
Tabel 4.3 met zorgkosten- en verwachte schade wordt hier nogmaals weergegeven, 
omdat de getallen van belang zijn bij de analyse: 
 

Zorgniveau Zorgkosten Ongevalskans Verwachte Totale 

Laedens 
(L) 

Gelaedeerde 
(G) 

L G  schade ongevalskosten 

Geen zorg Geen zorg 0 0 15% 15 15 
Geen zorg Wel zorg 0 2 12% 12 14 
Wel zorg Geen zorg 3 0 10% 10 13 
Wel zorg Wel zorg 3 2 6% 6 11 

 
Om de effecten van het aansprakelijkheidsrecht te analyseren, wordt hier gebruik 
gemaakt van speltheorie. Deze theorie is ontwikkeld om het gedrag van actoren te 
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analyseren die zich in een interactiesituatie bevinden. De spelsituatie kan worden 
weergegeven in een spelmatrix, waarin de payoffs (uitbetalingen) van de spelers (de 
actoren die met elkaar interageren) worden weergeven. Deze payoffs bestaan in de 
verwachte kosten (van zorg en/of aansprakelijkheid) van de spelers. De payoffs 
worden gescheiden door een komma. Het eerste getal is de payoff voor de rijspeler 
(de laedens), het tweede getal die voor de kolomspeler (de gelaedeerde). Beide spe-
lers moeten kiezen of ze wel of geen zorg zullen betrachten. Hun keuze wordt be-
paald door de payoffs. Omdat het om kosten gaat, willen ze hun payoffs minimali-
seren. De pijltjes in de matrix geven aan welke keuze de spelers maken. 
 
 
Geen aansprakelijkheid 
Als beide spelers zorgvuldig zijn, is de verwachte schade 6 (zie de onderste rij van 
tabel 4.3). Deze schade wordt door de gelaedeerde gedragen, die ook zijn zorgkos-
ten van 2 heeft. In totaal bedragen zijn kosten derhalve 8. De laedens heeft alleen 
zorgkosten van 3. Als alleen de laedens zorgvuldig is, draagt hij zijn zorgkosten van 
3. De gelaedeerde draagt alleen de verwachte schade van 10. Als de laedens niet 
zorgvuldig is, heeft hij helemaal geen kosten. De gelaedeerde heeft zorgkosten van 2 
en een verwachte schade van 12 als hij zorgvuldig is (in totaal 14) of een verwachte 
schade van 15 als hij niet zorgvuldig is: 
 
 Gelaedeerde 
 Wel zorg  Geen zorg 
 Wel zorg 3 , 8  3 , 10 
Laedens     

 Geen zorg 0 , 14  0 , 15 
 

De laedens zal onzorgvuldig zijn, ongeacht wat de gelaedeerde doet. Zijn kosten 
zijn immers altijd lager als hij geen zorg neemt. In de speltheorie staat dit bekend 
als een dominante strategie.181 In de matrix is dit duidelijk te zien, omdat beide ver-
ticale pijlen dezelfde kant op wijzen, in de richting van geen zorg. De gelaedeerde 
heeft een dominante strategie om zorgvuldig te zijn, omdat hij zo de som van zijn 
eigen zorgkosten en verwachte schade minimaliseert (8 is kleiner dan 10 en 14 is 
kleiner dan 15). De cel linksonder is het zogenaamde evenwicht: geen van beide 
partijen zal van deze cel afwijken. Omdat beide spelers een dominante strategie 
hebben, heet dit evenwicht een dominante strategie evenwicht. De optimale uit-
komst wordt niet bereikt. 
 

 

                                                      
181. Zie bijvoorbeeld Dixit & Skeath 2004, p. 90. 
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Risicoaansprakelijkheid 
De laedens is altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade. De gelae-
deerde ontvangt volledige schadevergoeding en is dus indifferent tussen wel of geen 
ongeluk. Hij heeft derhalve een dominante strategie voor geen zorg, omdat hij toch 
al zijn schade vergoed krijgt als er een ongeluk gebeurt. Het heeft voor hem dus 
geen zin om zorg te nemen, omdat dat kosten met zich meebrengt. De laedens weet 
dat hij altijd aansprakelijk is en zal zorgvuldig zijn om de som van zijn eigen zorg-
kosten en de verwachte schade te minimaliseren. De optimale uitkomst wordt niet 
bereikt: 
 
 Gelaedeerde 
 Wel zorg  Geen zorg 
 Wel zorg 9 , 2  13 , 0 
Laedens     

 Geen zorg 12 , 2  15 , 0 
 
 
Foutaansprakelijkheid 
De laedens is aansprakelijk indien hij zich anders heeft gedragen dan het recht van 
hem verlangt, dus als hij ‘geen zorg’ kiest. Als de laedens zorgvuldig is, draagt de 
gelaedeerde zijn eigen schade; als de laedens onzorgvuldig (en dus aansprakelijk) is, 
wordt de schade verplaatst van de gelaedeerde naar de laedens: 
 
 Gelaedeerde 
 Wel zorg  Geen zorg 
 Wel zorg 3 , 8  3 , 10 
Laedens     

 Geen zorg 12 , 2  15 , 0 
 

De laedens heeft een dominante strategie voor zorg, omdat het voor hem altijd 
goedkoper is om de zorgkosten van het rechtens vereiste zorgniveau te dragen, dan 
om aansprakelijk te zijn. De gelaedeerde heeft geen dominante strategie: als de lae-
dens onzorgvuldig is, is de gelaedeerde dat ook, omdat hij zijn schade toch vergoed 
krijgt. Als de laedens zorgvuldig is, is de gelaedeerde dat ook, omdat hij zijn eigen 
schade moet dragen. Omdat de gelaedeerde weet dat de laedens een dominante 
strategie voor zorg heeft, zal hij er voor kiezen om zelf ook zorgvuldig te zijn. Hij 
heeft een zogenaamde iteratief dominante strategie voor zorg. Het evenwicht is op-
timaal: beide spelers zijn zorgvuldig. Dit is een zogenaamd Nash-evenwicht:182 geen 
van beide spelers heeft de neiging van dit evenwicht af te wijken, als de andere spe-
ler dat tenminste ook niet doet. Een Nash-evenwicht is te herkennen aan de pijltjes: 
er wijzen alleen pijlen naar deze cel toe, niet er vandaan. Dit betekent dat het do-
                                                      
182. Dixit & Skeath 2004, p. 86 e.v. 
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minante strategie evenwicht ook een Nash-evenwicht is, maar dan een bijzondere 
vorm ervan. 
 
 
Risicoaansprakelijkheid met een eigenschuldverweer 
Als de gelaedeerde bij eigen schuld helemaal geen schadevergoeding ontvangt, ziet 
de matrix er als volgt uit: 
 
 Gelaedeerde 
 Wel zorg  Geen zorg 
 Wel zorg 9 , 2  3 , 10 
Laedens     

 Geen zorg 12 , 2  0 , 15 
 

De laedens is risicoaansprakelijk en draagt de schade als de gelaedeerde zorgvuldig 
was; als de gelaedeerde eigen schuld heeft, draagt hij zijn eigen schade. De gelae-
deerde heeft een dominante strategie voor zorg, om te voorkomen dat hij zijn eigen 
schade moet dragen. De laedens heeft een iteratief dominante strategie voor zorg. 
Het evenwicht bevindt zich in de cel linksboven, waar beide spelers zorgvuldig zijn. 
De regel van risicoaansprakelijkheid met een verweer van eigen schuld is het spie-
gelbeeld van de regel van schuldaansprakelijkheid, beide rechtsregels leiden tot de 
optimale uitkomst. 
Als de gelaedeerde bij eigen schuld een gedeeltelijke schadevergoeding ontvangt, 
hangt het van de hoogte van deze vergoeding af of hij wel of geen zorg zal betrach-
ten. Als hij naar verwachting minder dan 2 van zijn schade zelf zal moeten dragen, 
zal hij onzorgvuldig zijn, omdat dat voor hem goedkoper is. 
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5 De wettelijke verplichting tot schadevergoeding 
 
 
5.1 Inleiding 
 
In Hoofdstuk 3 en 4 heb ik de vereisten van onrechtmatigheid en toerekenbaarheid 
uit art. 6:162 BW rechtseconomisch onderzocht. Uit die analyse bleek dat alle drie 
de onrechtmatigheidsvormen zelfstandig bestaansrecht hebben. Ook heb ik criteria 
aangegeven die bepalen welk type aansprakelijkheidsregel in een bepaalde situatie 
het beste werkt: schuldaansprakelijkheid, foutaansprakelijkheid buiten schuld of 
risicoaansprakelijkheid. 
De combinatie van onrechtmatigheid en toerekenbaarheid maakt het mogelijk om 
actoren zodanige gedragsprikkels te geven, dat zij zich zorgvuldig gedragen. Ook 
kan het activiteitenniveau van de actoren worden beïnvloed. Onrechtmatigheid en 
toerekenbaarheid betreffen dus de vraag of een laedens aansprakelijk moet zijn. In 
het onderhavige hoofdstuk onderzoek ik de vraag waarvoor de laedens aansprakelijk 
dient te zijn. Hierbij zal ik Afdeling 6.1.10 BW (artt. 6:95-110 BW) als uitgangs-
punt nemen, door de afzonderlijke wetsartikelen vanuit rechtseconomisch oogpunt 
te bespreken. In dit hoofdstuk komen dus zowel vragen van schade en schadever-
goeding als van causaliteit aan bod. Soms wijk ik van de volgorde van de wetsartike-
len af, als dat voor de duidelijkheid van de analyse wenselijk is. 
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat het vanuit economisch 
oogpunt van belang is om actoren zulke gedragsprikkels te geven, dat zij zich opti-
maal gedragen. Via het aansprakelijkheidsrecht kunnen actoren worden gedwongen 
de door hen veroorzaakte externe effecten te internaliseren. Dit gebeurt door ze de 
veroorzaakte schade te laten vergoeden. Uitgangspunt hierbij is dat die schade volle-
dig moet worden vergoed, omdat de laedens alleen dan de veroorzaakte schade goed 
in zijn beslissingen laat meewegen.1 Voor deze prikkelwerking is het niet strikt 
noodzakelijk dat de schadevergoeding in geld wordt voldaan. Ook andere vormen 
van schadevergoeding kunnen er voor zorgen dat de laedens wordt geconfronteerd 
met de negatieve gevolgen die zijn gedragingen voor anderen hebben. Als de laedens 
bijvoorbeeld een door hem beschadigde zaak moet herstellen, of als hij een door 
hem onrechtmatig geplaatst bouwwerk moet verwijderen, zal hij evenzeer prikkels 
tot zorgvuldig gedrag kunnen krijgen als wanneer hij een bedrag aan schadevergoe-
ding moet betalen. Het is daarom goed dat art. 6:103 BW de mogelijkheid van 
schadevergoeding in een andere vorm dan de betaling van een geldsom openhoudt, 
zeker omdat op die manier de problemen van het vaststellen van de juiste geldsom 
worden vermeden. Schadevergoeding in geld is echter de hoofdregel, zodat ik daar 
in de rest van dit hoofdstuk van uitga.  

                                                      
1. Zie bijvoorbeeld Nentjes 1993, p. 76; Posner 2003, p. 192; Cooter & Ulen 2004, p. 323 e.v.; Shavell 

2004, p. 236. 
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Er bestaan economische argumenten voor schadevergoeding die de omvang van de 
schade overschrijdt, zodat de laedens meer schadevergoeding betaalt dan dat hij aan 
schade heeft veroorzaakt. Het belangrijkste argument is, dat de veroordelingskans 
lager dan 100% is. Als een laedens niet in alle gevallen waarin hij aansprakelijk zou 
moeten zijn voor de door hem veroorzaakte schade tot het betalen van een schade-
vergoeding wordt veroordeeld, bijvoorbeeld doordat de gelaedeerde geen zaak be-
gint of het causaal verband niet kan worden aangetoond, dan wordt niet alle schade 
door de laedens geïnternaliseerd. Hij ontvangt zodoende te weinig zorgprikkels en 
zal de activiteit te vaak uitoefenen. Door nu de schadevergoeding in gevallen waarin 
er wel een veroordeling plaatsvindt op te hogen tot een bedrag groter dan de ver-
oorzaakte schade, kan de te lage veroordelingskans worden gecompenseerd. Als de 
veroordelingskans bijvoorbeeld 50% is, maar de schade moet dubbel worden ver-
goed, dan wordt de laedens toch geconfronteerd met 100% van de verwachte scha-
de.2 Omdat het Nederlandse recht deze punitive damages niet kent, ga ik verder 
niet op dit onderwerp in. 
Het uitgangspunt van volledige vergoeding impliceert dat niet alleen vermogens-
schade, maar ook ander nadeel door de aansprakelijke laedens moet worden ver-
goed. Art. 6:95 BW, waarin staat dat de te vergoeden schade bestaat in vermogens-
schade en ander nadeel voor zover de wet op vergoeding daarvan recht geeft, past in 
beginsel dus goed in dit economische denkkader, mits de wet ‘ander nadeel’ ruim 
genoeg voor vergoeding in aanmerking laat komen. 
Eventuele voordelen voor de gelaedeerde als gevolg van de onrechtmatige daad ver-
kleinen zijn netto nadeel en moeten derhalve met de schade worden verrekend om 
de gelaedeerde niet een te grote schadevergoeding te geven waardoor hij uiteindelijk 
zou profiteren van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Dat zou hem namelijk te 
weinig prikkels kunnen geven om de gebeurtenis te voorkomen. De voordeelsverre-
kening van art. 6:100 BW zorgt er voor dat de voordelen inderdaad met de schade 
kunnen worden verrekend. 
 
 
5.2 Vermogensschade (art. 6:96 BW) 
 
5.2.1 Verschillende soorten vermogensschade 
 
Het staat zowel in de juridische als in de rechtseconomische literatuur buiten kijf 
dat vermogensschade voor vergoeding in aanmerking dient te komen. Volgens art. 
6:96 BW gaat het dan om geleden verlies en gederfde winst, maar ook om onder 
andere de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg 
van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht. 
Vermogensschade wordt ook wel onderverdeeld in zaakschade, persoonsschade en 
zuivere vermogensschade. Zaakschade is de schade die het gevolg is van de bescha-

                                                      
2. Zie bijvoorbeeld Kerkmeester 1998a, p. 1808; Shavell 2004, p. 244. 



DE WETTELIJKE VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING 

191 

diging of vernietiging of het verloren gaan van een zaak.3 Persoonsschade is de 
schade die het gevolg is van de aantasting van de menselijke persoon en zuivere 
vermogensschade is de vermogensschade die niet uit zaakschade of persoonsschade 
bestaat. Het onderscheid is onder andere van belang voor het causaal verband (art. 
6:98 BW) en het matigingsrecht (art. 6:109 BW). Ook spelen bij persoonsschade 
de sociale verzekeringen een grote rol, terwijl dat bij zaakschade niet zo is.4 
 
 
5.2.2 Zaak- en persoonsschade 
 
In de economische analyse van het onrechtmatigedaadsrecht is vooral het onder-
scheid tussen zaak- en persoonsschade enerzijds en zuivere vermogensschade ander-
zijds van belang. Bij zaak- en persoonsschade wordt namelijk niet gediscussieerd of 
deze moet worden vergoed, maar is alleen de vraag aan de orde hoe deze schade 
moet worden vastgesteld. Zaak- en persoonsschade houden steeds een daling in de 
maatschappelijke welvaart in en vormen daarmee maatschappelijke schade die moet 
worden afgewogen tegen de kosten die moeten worden gemaakt om deze schade te 
voorkomen. Hierop ga ik in paragraaf 5.4 nader in. Bij zuivere vermogensschade is 
het vanuit economisch oogpunt nog maar de vraag of er wel sprake is van maat-
schappelijke schade, of dat het louter gaat om een herverdeling van welvaart die be-
staat in een private schade van de één die wordt gecompenseerd door een private 
winst van een ander. In de volgende paragraaf bespreek ik dit onderwerp. 
 
 
5.2.3 Zuivere vermogensschade 
 
5.2.3.1 De economische analyse 
 
1. Uitgangspunt: geen vergoeding, want geen maatschappelijke schade 
 
Zuivere vermogensschade is vermogensschade, anders dan zaakschade of persoons-
schade. Hartkamp geeft als voorbeelden schade door oneerlijke mededinging of 
door het niet tijdig nakomen van een verbintenis.5 In Nederland is vergoeding van 
zuivere vermogensschade in beginsel mogelijk, maar er zijn uitzonderingen. Uit 
rechtspraak en literatuur blijkt dat het niet geheel duidelijk is in welke gevallen ver-
goeding wel en niet mogelijk is en verschillende auteurs vinden dat in bepaalde uit-
gesloten gevallen toch vergoeding mogelijk zou moeten zijn.6 

                                                      
3. Salomons 1993, p. 27; Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 413; Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 95, 

aant. 7. 
4. Salomons 1993, p. 28. 
5. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 413. 
6. Zie bijvoorbeeld Barendrecht 1998; Van Dunné 1999; Vranken 2001; Van Dam 2001a; Hartlief 

2003. 
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In de rechtseconomie is de vraag of zuivere vermogensschade moet worden vergoed 
uitgebreid bediscussieerd, maar ook hier lopen de meningen over de gevallen waarin 
vergoeding wel en niet mogelijk zou moeten zijn, uiteen. Het beginpunt van deze 
discussie ligt bij Bishop, die een argument heeft ontwikkeld waarom zuivere vermo-
gensschade niet zou moeten worden vergoed.7 Om partijen gedragsprikkels te geven 
die er voor zorgen dat de maatschappelijke kosten van schadeveroorzakende gebeur-
tenissen worden geminimaliseerd, moet de schadevergoeding worden gebaseerd op 
die maatschappelijke kosten. Een probleem bij zuivere vermogensschade is dat er 
wel steeds sprake is van private schade bij de gelaedeerde, maar dat de maatschappe-
lijke schade lang niet altijd met die private schade overeenkomt, omdat er een derde 
partij kan zijn die profiteert van de gebeurtenis die de schade van het slachtoffer 
heeft veroorzaakt. Dit verschil tussen private en maatschappelijke schade wordt in 
de rechtseconomie als een belangrijke reden gezien om zuivere vermogensschade 
niet te vergoeden.8 Als bijvoorbeeld een aannemer bij graafwerkzaamheden on-
rechtmatig een telefoonkabel beschadigt waardoor een verderop gelegen pizzeria die 
avond geen telefonische bestellingen kan ontvangen (aannemende dat er in de fol-
der en de telefoongids niet tevens een mobiel nummer wordt vermeld), dan derft 
deze pizzeria winst. Als een andere pizzeria de extra bestellingen krijgt, dan maakt 
deze tweede pizzeria extra winst ten opzichte van een normale avond. Er is dus niet 
alleen gederfde winst van de ene pizzeria, maar ook extra winst van de andere. De 
situatie kan dan ontstaan dat er geen sprake is van een daling van de maatschappe-
lijke welvaart, maar slechts van een herverdeling daarvan. Omdat er geen maat-
schappelijke schade is, moet er ook geen schadevergoeding worden betaald. 
Ook bij andere dan zuivere vermogensschade kan het zo zijn dat iemand profiteert 
van het feit dat de gelaedeerde schade lijdt (zoals de dokter die de gewonde behan-
delt of de garagehouder die de beschadigde auto repareert en die beiden daarvoor 
betaald krijgen), maar dit neemt niet weg dat de maatschappelijke welvaart door de 
schade is gedaald. Het economische begrip van de opportuniteitskosten, dat in 
Hoofdstuk 1 al aan de orde is gekomen, is hierbij van belang. Een ongeval met 
zaak- of letselschade beïnvloedt het gebruik van productiemiddelen, want de tijd en 
de middelen die de arts en garagehouder aan het ongeval kwijt zijn, kunnen ze niet 
meer aan iets anders besteden. De opportuniteitskosten van hun behandeling wor-
den gevormd door de waarde van het beste alternatieve gebruik van tijd en midde-
len. Het enkele verschuiven van geld daarentegen gaat niet ten koste van de be-
schikbare middelen en verlaagt de welvaart dus niet. In het pizzeriavoorbeeld vor-
men de ingrediënten van de eerste pizzeria die niet worden gebruikt en moeten 
worden weggegooid en de kosten van het personeel dat geen pizza’s kan bakken en 
verkopen dus wel degelijk schade die de welvaart verlaagt, omdat er productiemid-
delen verloren gaan. De winst die vanwege de storing niet door de eerste pizzeria 

                                                      
7. Bishop 1982, p. 1. 
8. Zie naast Bishop 1982 ook bijvoorbeeld Shavell 1987 p. 135 e.v.; Landes & Posner 1987, p. 251 e.v.; 

Gómez & Ruiz 2002, p. 13; Schäfer & Ott 2005, p. 301. 
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maar wel door de tweede wordt gemaakt, is echter een loutere verplaatsing van geld, 
die geen maatschappelijke schade vormt.9 
 
 
2. Kritiek op het uitgangspunt van niet-vergoedbaarheid 
 
a. Soms ontstaat wel maatschappelijke schade 
 
De redenering van Bishop is in de rechtseconomische literatuur bekritiseerd. Er be-
staat wel consensus over de stelling dat de schadevergoeding op de maatschappelijke 
schade moet worden gebaseerd en dat de private en de maatschappelijke schade uit-
een kunnen lopen, maar dat dit steeds tot de conclusie leidt dat zuivere vermogens-
schade niet moet worden vergoed, gaat te kort door de bocht. Ten eerste kan het zo 
zijn dat het vervangende product geen perfect substituut is. Als de vervangende piz-
za’s uit het voorbeeld minder lekker of duurder zijn, dan lijden de consumenten 
nutsverlies, hetgeen maatschappelijke schade is. En als de productiekosten van de 
tweede pizzeria hoger zijn dan van de eerste, dan wordt de gederfde winst van de 
eerste pizzeria wellicht niet geheel goedgemaakt door de extra winst van de tweede. 
Ook dan is er sprake van maatschappelijke schade. De private en maatschappelijke 
schade lopen wel uiteen, maar er kan niet worden gezegd dat er helemaal geen 
maatschappelijke schade is. Omdat het echter zeer moeilijk is om vast te stellen hoe 
groot die maatschappelijke schade in deze situaties is, kan het vanuit besparing op 
systeemkosten toch wenselijk zijn vergoeding van zuivere vermogensschade uit te 
sluiten.10 
 
 
b. Het overcapaciteitsargument van Rizzo 
 
Een tweede punt van kritiek is dat andere bedrijven de extra vraag als gevolg van de 
uitval van productie van een concurrent alleen kunnen opvangen als ze overcapaci-
teit hebben. Volgens Rizzo is het aanhouden van overcapaciteit op zichzelf ineffici-
ent, omdat de daarvoor gebruikte middelen niet op de meest productieve wijze 
worden aangewend. Het niet vergoeden van zuivere vermogensschade leidt tot meer 
ongevallen, omdat de laedens met lagere aansprakelijkheidskosten wordt geconfron-
teerd, zodat er nog meer overcapaciteit zal worden aangehouden.11 Het vergoeden 
via het onrechtmatigedaadsrecht leidt echter tot hoge systeemkosten, zodat Rizzo er 
voor pleit de claims betreffende zuivere vermogensschade te kanaliseren via contrac-
ten. Als de partij die zuivere vermogensschade vreest een contract sluit met de partij 
die fysieke schade vreest, waarin wordt afgesproken dat de laatste de eerste voor de 
zuivere vermogensschade compenseert, dan kan degene die de fysieke schade vreest 
                                                      
9. Zie bijvoorbeeld Landes & Posner 1987, p. 254; Posner 2003, p. 6. 
10. Zie bijvoorbeeld Gómez & Ruiz 2002, p. 22, 23. 
11. Rizzo 1982b, p. 202. 
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ook de zuivere vermogensschade op de laedens verhalen. De pizzeria uit het voor-
beeld spreekt in het contract met de telefoonmaatschappij dus af dat gederfde winst 
door het uitvallen van de telefoonlijnen door de telefoonmaatschappij moet worden 
vergoed, of er wordt een lagere prijs voor de telefoondiensten bedongen. De tele-
foonmaatschappij, die tevens eigenaar is van de door de aannemer kapot getrokken 
kabels, kan naast vergoeding voor de zaakschade ook vergoeding voor de zuivere 
vermogensschade vorderen.12 
Schäfer onderschrijft het overcapaciteitsargument van Rizzo, maar acht schadever-
goeding via het onrechtmatigedaadsrecht wel mogelijk. De omvang van de zuivere 
vermogensschade wordt bepaald door hoeveel de productiemiddelen die als overca-
paciteit worden aangehouden, elders hadden kunnen opbrengen.13 Elke vermogens-
schade als gevolg van tijdelijke of gedeeltelijke onbruikbaarheid van een inkomsten-
bron moet daarom volgens Schäfer worden vergoed.14 In het pizzeriavoorbeeld zijn 
dit de kosten van het personeel en van de ingrediënten die verloren gaan en de ge-
derfde winst. 
 
 
c. Uiteenlopende situaties vereisen een pluriforme benadering 
 
Een derde kritiekpunt betreffende de conclusie dat zuivere vermogensschade niet 
moet worden vergoed omdat er geen maatschappelijke schade zou zijn, is dat dit 
geen recht doet aan de diversiteit van situaties waarin zuivere vermogensschade kan 
ontstaan.15 Alleen in gevallen waarin er louter sprake is van een herverdeling van 
welvaart zou dat argument kunnen opgaan. Er zijn echter andere situaties denkbaar 
waarin zuivere vermogensschade intreedt en waarin er wel degelijk sprake is van 
maatschappelijke schade: 
1. De hierboven reeds besproken situatie waarin een inkomensbron tijdelijk of ge-

deeltelijk niet bruikbaar is, bijvoorbeeld als gevolg van een kabelbreuk. Het ar-
gument dat de gederfde winst niet wordt goedgemaakt door winsten elders zodat 
er geen sprake zou zijn van maatschappelijke schade is nog sterker indien het 
niet gaat om de productie van zaken, maar om diensten. De verschillen tussen 
substitueerbare zaken kunnen vrij klein zijn, maar bij diensten is er vaak sprake 
van individuele kenmerken die de ene dienst anders maken dan de andere. In-
dien bijvoorbeeld als gevolg van een milieuramp een hotel geen gasten meer kan 
ontvangen, dan kunnen hotels in andere streken of landen wellicht wel meer 
gasten verwachten, maar een hotelvakantie in land A is niet hetzelfde als in land 
B, zodat niet kan worden gezegd dat de vervangende dienst de schade geheel op-

                                                      
12. Rizzo 1982a, p. 291 e.v. Gómez en Ruiz merken op dat deze oplossing alleen mogelijk is als er een 

‘direct slachtoffer’ is waarmee zo’n contract kan worden gesloten en als de transactiekosten van het op-
nemen van zulke clausules niet te hoog zijn, zie Gómez & Ruiz 2002, p. 15. 

13. Schäfer 2001a, p. 11. 
14. Schäfer 2001a, p. 12. 
15. Zie hierover bijvoorbeeld Gómez & Ruiz 2002, p. 17 e.v.; Parisi 2003, p. 84 e.v. 
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heft. Het is niet eens zeker dat de toeristen elders een hotel zullen boeken, dus 
ook niet dat er elders extra winsten zullen worden gemaakt;16 

2. Gómez en Ruiz betogen dat de eis tot vergoeding van zuivere vermogensschade 
van degene die zelf geen zaak- of personenschade lijdt als gevolg van de on-
rechtmatige daad van de laedens, veel weg heeft van subrogatieclaims in verzeke-
ringszaken. Uit de economische literatuur blijkt dat subrogatieclaims in het al-
gemeen efficiënt zijn17 en volgens dezelfde logica zou dan ook de claim van de-
gene die zuivere vermogensschade heeft geleden, moeten worden gehonoreerd. 
Een duidelijk voorbeeld is de situatie waarin de werkgever van een gewonde 
werknemer loon moet doorbetalen tijdens de periode waarin de werknemer niet 
kan werken. Het subrogatieprincipe van de auteurs leidt er toe dat de werkgever 
het betaalde loon, dat zuivere vermogensschade voor de werkgever vormt, kan 
terugvorderen van de laedens.18 In alle gevallen waarin op basis van een contract 
een risico aan één van de partijen wordt toebedeeld en waarin dat risico door de 
laedens kan worden beïnvloed, kan het subrogatieprincipe worden toegepast. 
Indien bijvoorbeeld in een huurcontract wordt overeengekomen dat de huurder 
ook tijdens onbruikbaarheid van de zaak huur moet blijven betalen, dan is de 
huurder als het ware de verzekeraar van dit risico geworden en moet hij op basis 
van het subrogatieprincipe de betaalde huur kunnen terugvorderen van de lae-
dens door wiens onrechtmatige daad de zaak onbruikbaar is geworden. Als in 
het contract juist wordt afgesproken dat de huurder tijdens onbruikbaarheid 
geen huur hoeft te betalen, dan draagt de eigenaar het risico. Hij kan de gederf-
de huur zonder problemen op de laedens verhalen, omdat hij ook zaakschade 
lijdt. Het subrogatieprincipe betreft alleen de gelden die tevergeefs zijn betaald, 
maar niet de eventuele winsten die met behulp van de betreffende productiefac-
tor (de arbeidskracht of de gehuurde zaak) hadden kunnen worden gemaakt.19 
De vraag of ook die gederfde winsten moeten worden vergoed, moet worden be-
antwoord via het reeds besproken onderscheid tussen private en sociale kosten. 

3. Als een expert foutieve informatie in een certificaat (bijvoorbeeld een jaarverslag, 
een taxatierapport of een testament) verstrekt, kunnen partijen op basis van deze 
informatie beslissingen nemen die voor hen tot schade leiden. Vaak zal er hier 
sprake zijn van een herverdeling, bijvoorbeeld als iemand op basis van een fou-
tief jaarverslag besluit aandelen te kopen voor een te hoge prijs. De koper lijdt 
een verlies, maar de verkoper maakt een even grote winst. Volgens Schäfer is er 
in zulke gevallen naast deze herverdeling ook vaak sprake van maatschappelijke 
schade die moet worden vergoed. Zo had het teveel aan geld dat in de onderne-
ming uit het voorbeeld wordt gestoken beter elders kunnen worden geïnves-
teerd. Of het vertrouwen in de verstrekte informatie daalt zodat partijen zelf ook 
nog informatie vergaren alvorens ze een transactie aangaan. De omvang van deze 

                                                      
16. Schäfer & Ott 2005, p. 306. 
17. Zie bijvoorbeeld Shavell 1987, p. 235 e.v.; Faure 1996, p. 52. 
18. Gómez & Ruiz 2002, p. 16 e.v. 
19. Gómez & Ruiz 2002, p. 20. 
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maatschappelijke schade wordt bepaald door het verschil in opbrengst van de 
inkomstenbron bij foutieve en bij juiste informatie.20 
Bij het beantwoorden van de vraag of mogelijke aansprakelijkheid van de expert 
voor zuivere vermogensschade van derden als gevolg van onjuiste informatie effi-
ciënt is, geldt de volgende redenering: Als de aansprakelijkheidskosten, dus de 
stijging in de prijs van de financiële informatie omdat de expert het risico van 
aansprakelijkheid in die prijs verdisconteert, direct of indirect door de be-
schermde of door de opdrachtgever (degene die de informatie heeft gevraagd) 
worden gedragen, en als één of beiden toch belangstelling hebben voor deze be-
scherming via aansprakelijkheid, dan is de mogelijkheid van aansprakelijkheid 
gewenst. In twee typen gevallen zal dit zo zijn: 
a. De schade van de derde is een verwezenlijking van een risico dat de op-

drachtgever zou hebben getroffen als er geen derde was geweest en de be-
scherming van de derde leidt niet tot een hoger aansprakelijkheidsrisico van 
de expert.21 Stel bijvoorbeeld dat een potentiële koper de waarde van een huis 
laat taxeren en de makelaar stelt onrechtmatig een te hoge waarde vast. Als de 
koper het huis voor deze te hoge prijs koopt, dan lijdt hij schade die hij via 
het contractenrecht op de makelaar kan verhalen. Indien hij het huis samen 
met anderen koopt, dan moeten die anderen evenzeer hun schade op de ma-
kelaar kunnen verhalen. Het totale risico van de makelaar is niet gestegen 
doordat het huis door meerdere mensen wordt gekocht, want het bedrag 
waarvoor hij aansprakelijk is, blijft gelijk. Ook indien er een bank bij het 
voorbeeld wordt betrokken bij wie de koper een hypothecaire lening afsluit, 
wordt het risico voor de makelaar niet vergroot. De bank moet de schade die 
ontstaat door het verlenen van hypothecair krediet dat groter is dan de waar-
de van het huis rechtvaardigt daarom ook op de makelaar kunnen verhalen. 
Ook als de opdrachtgever niet zelf het huis koopt maar in opdracht van ande-
ren de taxatie heeft laten uitvoeren, dan moeten die anderen hun schade op 
de makelaar kunnen verhalen. 
De grens van de aansprakelijkheid wordt gevormd door het risico dat de op-
drachtgever zelf liep, want dat is het risico dat de expert heeft ingecalculeerd 
in zijn prijs. Het is daarom ook niet problematisch dat de kring van be-
schermden wordt uitgebreid, want het aansprakelijkheidsrisico voor de expert 
blijft gelijk.  

b. Het certificaat schept een extra risico voor een derde dat voor rekening van 
de opdrachtgever komt en de opdrachtgever handelt niet alleen in zijn eigen 
belang, maar ook in het tegengestelde belang van die derde.22 Als de eigenaar 
van een zaak deze laat taxeren om met het taxatierapport onderhandelingen 
te starten, dan is het risico van de opdrachtgever/verkoper anders dan dat van 
een potentiële koper. De opdrachtgever lijdt schade bij onderwaardering van 

                                                      
20. Schäfer 2001b, p. 7. 
21. Schäfer 2001b, p. 13 e.v. 
22. Schäfer 2001b, p. 22 e.v. 
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de zaak, de potentiële koper juist bij overwaardering. Om het economisch 
verkeer niet te belemmeren, moet de potentiële koper ook uit kunnen gaan 
van de juistheid van de taxatie. Als de expert alleen aansprakelijk zou zijn 
voor zuivere vermogensschade van de opdrachtgever, dan zou hij een prikkel 
krijgen tot overwaardering, omdat de opdrachtgever dan in elk geval geen 
schade lijdt. Door de expert ook aansprakelijk te maken voor zuivere vermo-
gensschade van de verkrijger van de zaak als gevolg van zo’n overwaardering 
wordt dit probleem opgelost en krijgt de expert prikkels om zo correct moge-
lijk te taxeren. De potentiële koper hoeft dan niet zelf ook een taxatierapport 
op te laten maken om de eerste taxatie te controleren, hetgeen tot hogere 
transactiekosten zou leiden. 

In de twee hierboven besproken typen gevallen verdisconteert de expert de ver-
wachte aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade van de opdrachtgever of 
van derden in de prijs van zijn dienst, zodat de opdrachtgever er voor betaalt. 
Uit het feit dat de opdrachtgever bereid is voor deze bescherming te betalen, 
wordt afgeleid dat de bescherming economisch gezien wenselijk is. Het gaat in 
beide gevallen om specifieke derden, die nauw bij de transactie tussen opdracht-
gever en expert zijn betrokken. In situaties waar de beschermde een willekeurige 
derde is die niet voor de bescherming betaalt, staat nog niet vast dat aansprake-
lijkheid voor zuivere vermogensschade gewenst is. De zuivere vermogensschade 
van derden is hier vaak hoger dan de maatschappelijke schade, enerzijds omdat 
de derden gratis gebruik maken van de informatie uit de certificaten en daar ook 
voordelen van ondervinden die met de eventuele schade moeten worden verdis-
conteerd en anderzijds omdat er tegenover de eventuele zuivere vermogensscha-
de van het slachtoffer vaak voordelen van anderen staan.23 Volledige vergoeding 
van zuivere vermogensschade zou dus, overeenkomstig het oorspronkelijke ar-
gument van Bishop, tot teveel aansprakelijkheid leiden.  
Hoe kan het probleem van excessieve zorgprikkels worden opgelost? Bijvoor-
beeld door vergoeding van zuivere vermogensschade uit te sluiten. Dit is echter 
alleen een acceptabele oplossing als het bij zuivere vermogensschade vrijwel al-
leen om herverdeling van welvaart gaat en er dus geen of slechts zeer beperkte 
maatschappelijke schade is. Bij foutieve financiële informatie is die maatschappe-
lijke schade er wel, omdat men in het economisch verkeer moet kunnen ver-
trouwen op de juistheid van de verstrekte informatie. Een andere oplossing is dat 
alleen het deel van de zuivere vermogensschade dat tevens maatschappelijke 
schade is, wordt vergoed. Dit vereist echter dat de rechter dit kan vaststellen of 
inschatten, hetgeen zeer de vraag is. Een derde mogelijke oplossing is om de lae-
dens alleen aansprakelijk te maken voor zuivere vermogensschade als zijn gedrag 
duidelijk tekortschiet bij de gedragsstandaard. Gewone onzorgvuldigheid is niet 
voldoende, er moet sprake zijn van ‘ernstige onzorgvuldigheid’ (grove nalatig-
heid, roekeloosheid et cetera). De overcompensatie die ontstaat bij het moeten 

                                                      
23. Schäfer 2001b, p. 26 e.v. 
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vergoeden van zuivere vermogensschade leidt nu niet tot excessieve zorg, omdat 
de aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade alleen intreedt als de laedens 
ernstig onzorgvuldig is geweest. De laedens ontloopt deze aansprakelijkheid dus 
al bij gewone onzorgvuldigheid. Hij is dan wel aansprakelijk voor bijvoorbeeld 
zaakschade, maar niet voor zuivere vermogensschade, zodat hij geen excessieve 
zorg zal nemen. Onder een regel van foutaansprakelijkheid waarbij de gedrags-
norm correct en duidelijk wordt vastgesteld, zal het probleem van excessieve 
zorgprikkels zich trouwens helemaal niet voordoen, omdat de laedens zich aan 
deze norm zal houden en zo aan aansprakelijkheid ontkomt. Het is voor hem 
dan niet relevant dat de schadevergoeding bij onrechtmatig gedrag te hoog is 
omdat zij ook zuivere vermogensschade omvat.24 Zodra de zorgvuldigheidsnorm 
echter niet exact is te voorspellen, ontstaat het probleem van excessieve zorgprik-
kels wel en dan wordt het inperken van aansprakelijkheid voor zuivere vermo-
gensschade tot gevallen van ernstige onzorgvuldigheid aantrekkelijk.25 

4. In situaties waarin de laedens toerekenbaar tekort komt bij de vervulling van zijn 
verplichtingen uit een contract, als gevolg waarvan een derde zuivere vermogens-
schade lijdt, kan de derde deze schade niet op basis van contractuele aansprake-
lijkheid vergoed krijgen. Hij is immers geen partij bij het contract. Via buiten-
contractuele aansprakelijkheid voor deze zuivere vermogensschade kan dit pro-
bleem worden opgelost, zodat de laedens toch opdraait voor de veroorzaakte 
schade. Indien een notaris bijvoorbeeld nalatig is bij het opstellen van een testa-
ment zodat een ander dan de beoogde erfgenaam erft, dan zou er volgens de be-
nadering van het onderscheid tussen private en maatschappelijke schade geen 
aansprakelijkheid moeten zijn, omdat er louter sprake is van herverdeling. Er is 
echter wel reële schade, namelijk het niet naleven van de wensen van de erflater. 
Door buitencontractuele aansprakelijkheid aan te nemen, wordt deze schade op 
eenvoudige wijze toch vergoed, ook al biedt de contractuele aansprakelijkheid 
hier geen mogelijkheden toe.26 

 
 
d. Negatieve en positieve externe effecten moeten niet worden opgeteld 
 
Een vierde en laatste kritiekpunt op de redenering dat er bij zuivere vermogens-
schade geen schadevergoeding zou moeten worden betaald omdat er geen sprake 
zou zijn van maatschappelijke schade, wordt aangevoerd door Dari-Mattiacci. Het 
uiteenlopen van private en maatschappelijke schade is volgens hem een signaal dat 
er een probleem van zuivere vermogensschade bestaat, maar het geeft geen oplos-
sing. Het is met name te simplistisch om de schade van het slachtoffer te verdiscon-
teren met de baten van derden en de schadevergoeding op de netto schade te base-
                                                      
24. Schäfer & Ott 2005, p. 302. 
25. Zie bijvoorbeeld Van den Bergh & Schäfer 1998, p. 556; Van den Bergh & Schäfer 2000, p. 386. 
26. Gómez & Ruiz 2002, p. 23. Alleen als binnen de contractuele aansprakelijkheid derdenwerking van 

het contract wordt aangenomen, zou ook hier de wenselijke situatie kunnen worden bereikt. 
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ren. Het werkelijke probleem bestaat erin dat de handeling van de laedens zowel 
negatieve als positieve externe effecten veroorzaakt.27  
Met behulp van een modelmatige analyse betoogt Dari-Mattiacci dat het eenvou-
digweg verdisconteren van schade en baten in veel gevallen niet optimaal is, omdat 
dit er niet in slaagt correcte zorgprikkels aan alle betrokken partijen te geven. Inte-
ressant hierbij is dat Dari-Mattiacci het aanhouden van overcapaciteit niet ziet als 
een inefficiënte maatregel, maar als een voorzorgsmaatregel van het slachtoffer of 
van een derde die er voor kan zorgen dat er geen of minder zuivere vermogensscha-
de intreedt. Als het slachtoffer voorraden heeft waarmee hij de tijdelijke productie-
uitval als gevolg van bijvoorbeeld een kabelbreuk kan opvangen, dan derft hij im-
mers geen winst en is er geen zuivere vermogensschade. En als de voorraden van de 
gelaedeerde niet groot genoeg zijn maar derden ook voorraden hebben, dan wordt 
voorkomen dat de afnemers schade lijden doordat ze gedurende een bepaalde tijd 
het gewenste product niet kunnen aanschaffen.28 Zoals in paragraaf 5.2.4 duidelijk 
zal worden, is er hier mijns inziens trouwens geen sprake van voorzorgsmaatregelen, 
maar van schadebeperkingsmaatregelen, waarvan de kosten in beginsel inderdaad 
door de laedens moeten worden vergoed. Door de focus van Dari-Mattiacci op 
voorraadbeheer wordt het belang van zijn analyse beperkt tot gevallen waarin zuive-
re vermogensschade wordt veroorzaakt door tijdelijke uitval van een productiemid-
del. 
Het verdisconteren van schade en baten geeft in het algemeen wel correcte zorg-
prikkels aan de laedens, maar geeft de gelaedeerde en de derde geen prikkels om een 
juiste voorraad aan te houden.29 Om ook die partijen tot correct gedrag aan te zet-
ten, moeten volgens Dari-Mattiacci de aansprakelijkheid voor het creëren van nega-
tieve en van positieve externe effecten uit elkaar worden gehaald. Dit ontkoppelen 
van de betaling door de laedens en het ontvangen door de slachtoffers staat in de 
rechtseconomie bekend onder de naam decoupling.30 De laedens zou aansprakelijk 
moeten zijn voor de schade van de gelaedeerde, maar zou moeten worden gecom-
penseerd voor de baten van de derden. Op die manier draagt hij de facto de maat-
schappelijke schade en krijgt hij de juiste zorgprikkels. De gelaedeerde zou zijn ei-
gen schade niet vergoed moeten krijgen, maar wel moeten worden gecompenseerd 
voor de baten van de derden. Zo krijgt hij prikkels tot optimaal voorraadbeheer. En 
de derde zou zijn baten moeten mogen houden, om ook optimale voorraden aan te 
houden. Dari-Mattiacci erkent dat deze situatie niet binnen het aansprakelijkheids-
recht valt te realiseren.31 
 
 

                                                      
27. Dari-Mattiacci 2003, p. 10. 
28. Dari-Mattiacci 2003, p. 11. 
29. Dari-Mattiacci 2003, p. 20. 
30. Zie Arlen 2000, p. 706. 
31. Dari-Mattiacci 2003, p. 22. 
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5.2.3.2 Het Nederlandse recht 
 
De conclusie die uit de rechtseconomische literatuur volgt, is dat het onderwerp 
van zuivere vermogensschade zeer complex is. Er zijn veel situaties waarin schade-
vergoeding wel op haar plaats is, maar waarin de omvang van die schadevergoeding 
niet zonder meer op de omvang van de zuivere vermogensschade moet worden ge-
baseerd, omdat er elders baten voor derden zijn ontstaan. In situaties waarin die 
baten van derden de zuivere vermogensschade van de gelaedeerde helemaal goed-
maken, is er geen sprake van maatschappelijke schade en moet de zuivere vermo-
gensschade niet worden vergoed. Indien er slechts een zeer kleine maatschappelijke 
schade is, verdient het uit het oogpunt van besparing op systeemkosten aanbeveling 
om ook geen schadevergoeding toe te kennen. In gevallen waarin er daarentegen 
een niet onaanzienlijke maatschappelijke schade ontstaat, moet de laedens voor die 
schade aansprakelijk zijn. Vergoeding van de hogere zuivere vermogensschade van 
de gelaedeerde leidt tot teveel aansprakelijkheid en excessieve voorzorgsmaatregelen. 
Dit probleem kan worden gereduceerd door het hanteren van een duidelijke zorg-
vuldigheidsnorm of door de laedens alleen aansprakelijk te houden voor zuivere 
vermogensschade als hij grof nalatig, roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld. In al 
die gevallen is aansprakelijkheid gewenst. 
Hoe verhoudt het Nederlandse recht zich tot deze economische uitgangspunten? 
Barendrecht onderscheidt een aantal situaties van zuivere vermogensschade: 
1. Zuivere vermogensschade van derden als gevolg van letselschade van het slachtoffer: 

indien het slachtoffer letsel heeft opgelopen, beperkt art. 6:107 BW de mogelijke 
schadevergoeding aan derden tot de kosten die de derde anders dan krachtens 
een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, 
als hij ze zelf zou hebben gemaakt, ook vergoed zou hebben gekregen. In dit ka-
der geeft Barendrecht het voorbeeld van familie van de gelaedeerde die de kosten 
van de medische behandeling heeft betaald, alhoewel kan worden betoogd dat 
dit geen kosten van de derde maar van de gelaedeerde zelf betreft, die door de 
derde zijn voorgeschoten.32 Andere zuivere vermogensschade van derden komt 
niet voor vergoeding in aanmerking, op één uitzondering na. Art. 6:107a BW 
geeft de werkgever die krachtens art. 7:629 lid 1 BW of krachtens een arbeids-
overeenkomst verplicht is tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gelae-
deerde het loon door te betalen, recht op vergoeding van dit doorbetaalde loon, 
mits de ongeschiktheid tot werken een gevolg is van de gebeurtenis waarvoor de 
laedens aansprakelijk is. Bij de vaststelling van de schadevergoeding die de gelae-
deerde ontvangt, wordt met deze loondoorbetaling rekening gehouden.  

 De situatie dat de werkgever schadevergoeding van de laedens kan vorderen 
vanwege het doorbetaalde loon, past in de rechtseconomische benadering. Er 
staat immers voor de werkgever geen prestatie tegenover het betaalde loon, zodat 
hij reële schade lijdt, die niet wordt goedgemaakt door extra baten elders. Er 

                                                      
32. Barendrecht 1998, p. 125. Zie ook Van Boom 1999, p. 85. 
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ontstaat dus maatschappelijke schade door de tijdelijke niet-beschikbaarheid van 
de arbeidskracht van de gelaedeerde. Overeenkomstig het subrogatieprincipe van 
Gómez en Ruiz is schadevergoeding op haar plaats: de werkgever betaalt het 
loon door, zodat het werkelijke slachtoffer geen loondervingschade lijdt. Maar 
nu is het de werkgever die schade lijdt. Om de laedens correcte prikkels te geven, 
moet hij deze schade vergoeden en dat kan door de zuivere vermogensschade van 
de werkgever door de laedens te laten vergoeden.33  

 De beperking van art. 6:107 BW gaat vanuit rechtseconomisch oogpunt te ver. 
Met name inkomensschade van ouders die minder gaan werken of helemaal 
stoppen met werken om hun kind te verzorgen dat ernstig gewond is geraakt bij 
een ongeval waarvoor de laedens aansprakelijk is en dat blijvend extra verzorging 
behoeft, zou voor vergoeding in aanmerking moeten komen. Deze schade wordt 
immers niet goedgemaakt door extra baten elders, zodat er sprake is van maat-
schappelijke schade. Ook hier speelt het subrogatieprincipe van Gómez en Ruiz 
een rol: hadden de ouders gekozen voor professionele verzorging, dan zouden de 
kosten daarvan overeenkomstig art. 6:107 BW door de laedens moeten worden 
vergoed. Ouders hebben in het systeem van art. 6:107 BW wel recht op een ver-
goeding van de door hen zelf uitgevoerde verpleging en verzorging,34 hetgeen 
economisch gezien juist is omdat de kosten van professionele verzorging worden 
uitgespaard. De ouders besteden hun tijd aan de verzorging en schieten zo als 
het ware de kosten van verzorging voor. Die kosten moeten ze vervolgens kun-
nen verhalen op de aansprakelijke. Indien de vrije tijd van de ouders onvoldoen-
de is om de zorgtaak uit te voeren en ze minder gaan werken, dan moet volgens 
dezelfde logica ook deze inkomensderving worden vergoed, om zo de volledige 
schade door de laedens te laten dragen. Voor vergoedbaarheid geldt natuurlijk 
wel dat de gemaakte kosten redelijk zijn, dus de beslissing om minder te gaan 
werken om zelf het kind te kunnen verzorgen moet redelijk zijn. Als de inko-
mensschade van de ouders veel hoger is dan de kosten van professionele verzor-
ging, zou matiging van de schadevergoeding middels art. 6:109 BW op haar 
plaats kunnen zijn. 

2. Zuivere vermogensschade als gevolg van zaakschade van het slachtoffer: Barendrecht 
onderscheidt twee belangrijke categorieën gevallen:35  
a. De eerste categorie betreft situaties waarin zaken van de gelaedeerde die voor 

productie bestemd zijn, worden beschadigd, waardoor de gelaedeerde geen 
zaken aan zijn afnemers kan leveren, zodat die afnemers zelf niet kunnen 
produceren en daardoor minder verkopen. Kabelzaken vallen in deze catego-
rie. Volgens Barendrecht valt de schade vaak mee omdat zich diverse buffers 
in de causale keten bevinden, zoals de aanwezigheid van voorraden, de moge-
lijkheid om de beschadigde zaak snel te repareren of te vervangen en de mo-
gelijkheid van de afnemer om de zaken van een andere leverancier te betrek-

                                                      
33. Gómez & Ruiz 2002, p. 17. 
34. Zie bijvoorbeeld Van Boom 1999 en Van Dam 2001a, p. 7. 
35. Barendrecht 1998, p. 125 e.v. 
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ken. Deze buffers vormen volgens Barendrecht een argument tegen vergoe-
ding van zuivere vermogensschade, om zo aan partijen prikkels te geven deze 
buffers daadwerkelijk in te bouwen en om de risico’s contractueel te regelen. 
De afnemer van het product van de gelaedeerde is het beste in staat het intre-
den van zuivere vermogensschade tegen te gaan door voorraden aan te hou-
den en het afwijzen van aansprakelijkheid geeft hem de prikkel om dit inder-
daad te doen. Schade in kabelzaken zou wel voor vergoeding in aanmerking 
moeten komen, omdat afnemers bezwaarlijk voorraden gas en elektriciteit 
kunnen opslaan, alhoewel mijns inziens de aanschaf van een noodaggregaat 
wel een mogelijke maatregel is. En ook in het voorbeeld van het hotel dat 
omzetschade lijdt als gevolg van de verontreiniging van de kust is vergoeding 
op haar plaats, omdat het hotel hier zelf geen maatregelen tegen kan treffen. 
De vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade in situaties waarin geen 
maatregelen konden worden getroffen, stemt overeen met de economische 
benadering zoals weergegeven door Schäfer, Gómez en Ruiz en Dari-
Mattiacci. De niet vergoedbaarheid in zaken waar middels buffers de zuivere 
vermogensschade had kunnen worden voorkomen, is overeenkomstig de 
wens van Rizzo om zuivere vermogensschade via contracten te kanaliseren en 
het argument van Dari-Mattiacci dat voorraden als voorzorgsmaatregel kun-
nen worden gezien. Mijns inziens zou het echter beter zijn de zuivere vermo-
gensschade wel voor vergoeding in aanmerking te laten komen, maar de om-
vang van de vergoeding te baseren op de schade zoals deze bij goed voorraad-
beheer zou zijn geweest, waarbij de kosten van het aanhouden van voorraden 
worden afgewogen tegen de zuivere vermogensschade die ermee kan worden 
vermeden. Indien bij goed voorraadbeheer geen zuivere vermogensschade zou 
zijn ingetreden, volgt geen vergoeding van de zuivere vermogensschade, maar 
alleen van de kosten van het aanhouden van de optimale voorraad. Dit geeft 
prikkels tot optimaal voorraadbeheer en de laedens internaliseert de kosten 
daarvan. Totale uitsluiting van aansprakelijkheid zou de laedens elke prikkel 
tot vermijding van zuivere vermogensschade ontnemen, hetgeen onwenselijk 
is. Indien optimale voorraden onvoldoende zijn om de tijdelijke productie-
uitval op te vangen, dan vormt de toch ingetreden zuivere vermogensschade 
maatschappelijke schade, die moet worden vergoed. 

b. De tweede categorie betreft situaties waarin zaken van de gelaedeerde die 
voor productie zijn bestemd, worden beschadigd, zodat het productieproces 
stilvalt en de gelaedeerde ook andere zaken die hij voor de productie gebruikt 
tijdelijk niet nodig heeft. De leverancier van die zaken verkoopt nu dus min-
der. Het gevaar van een leverancier dat hij door wat voor reden dan ook een 
afnemer kwijtraakt, wordt volgens Barendrecht als een gewoon onderne-
mingsrisico gezien, zodat vergoeding van de zuivere vermogensschade in het 
algemeen niet geïndiceerd is. Alleen als de leverancier sterk afhankelijk is van 
deze afnemer zou dat anders kunnen zijn. Dit lijkt mij correct. Ondernemin-
gen moeten rekening houden met allerlei mogelijke veranderingen die in-
vloed kunnen hebben op hun afzet, dat zullen ze in hun prijzen verdisconte-
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ren, zodat afzonderlijke vergoeding van omzetverlies niet wenselijk is. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat anderen het product alsnog zullen afnemen of dat 
het reeds geproduceerde tijdelijk aan de voorraad wordt toegevoegd. Maar 
indien een leverancier specifiek voor een bepaalde afnemer produceert en 
derhalve sterk van deze afname afhankelijk is, dan is dit anders. Door de af-
hankelijkheidsrelatie zal de prijs worden vastgesteld onder aanname van con-
tinuering van de relatie en een plotseling wegvallen van de afname door een 
onrechtmatige daad van de laedens leidt tot maatschappelijke schade. Er zijn 
geen andere afnemers die de producten van de leverancier zullen afnemen, 
zodat er geen compenserende baten zijn. De gederfde omzet is dus reële 
schade, die moet worden vergoed. Dit laatste is natuurlijk anders indien de 
afnemer, nadat de schade is hersteld, alsnog alle geproduceerde producten 
van de leverancier afneemt. Er is dan alleen sprake van vertraagde afzet, niet 
van gederfde omzet. 

Indien de zuivere vermogensschade van de derde na zaakschade van de gelae-
deerde bestaat in kosten van herstel van de zaakschade, dan is vergoeding wel 
mogelijk. Het betreft hier weer de situatie waarin de derde de kosten als het ware 
heeft voorgeschoten. De vergoedbaarheid van deze kosten past in de rechtseco-
nomische benadering, zoals weergegeven in het subrogatieprincipe van Gómez 
en Ruiz. 

3. Zuivere vermogensschade van derden als gevolg van zuivere vermogensschade van de 
gelaedeerde: indien bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad van de laedens de 
financiële positie van een onderneming verslechtert, heeft dat ook een negatieve 
invloed op de positie van crediteuren, aandeelhouders et cetera. In beginsel kun-
nen die derden geen actie tegen de laedens beginnen en dat is vanuit rechtseco-
nomisch oogpunt wenselijk. Indien de onderneming zelf namelijk de schade ver-
goed krijgt, heeft dat een positieve invloed op de positie van de derden, die 
daarmee geen zuivere vermogensschade meer hebben. Het bespaart op systeem-
kosten om alleen de actie van de onderneming toe te staan in plaats van allerlei 
afzonderlijke claims van derden te moeten afhandelen. Dit is anders als de aan-
deelhouders inmiddels gedwongen zijn hun aandelen tegen een lage prijs te ver-
kopen, omdat ze dan niet meer via een waardestijging van die aandelen worden 
gecompenseerd. Als de kopers van die aandelen wel van de waardestijging profi-
teren, worden de private verliezen (deels) gecompenseerd door private baten el-
ders, zodat de zuivere vermogensschade groter is dan de maatschappelijke scha-
de, met alle hierboven reeds besproken problemen van dien. 

4. Zuivere vermogensschade van derden als gevolg van toerekenbare tekortkoming van 
een professional: volgens Barendrecht wordt deze schade van derden in Nederland 
in het algemeen vergoed, ook al hebben die derden geen contract met de profes-
sional. Indien een notaris bijvoorbeeld verzuimt tijdig een testament aan te pas-
sen waardoor de beoogde begunstigde niet erft overeenkomstig de wensen van 
de erflater, dan heeft deze beoogde begunstigde recht op vergoeding van zijn zui-
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zuivere vermogensschade.36 Dit past in de rechtseconomische benadering, ook al 
is er ten dele sprake van een loutere herverdeling van de beoogde begunstigde 
naar degene die volgens het niet aangepaste testament erft. Gómez en Ruiz heb-
ben betoogd dat die herverdeling nog niet betekent dat er geen aansprakelijkheid 
moet zijn. De maatschappelijke schade bestaat er volgens de auteurs in dat de 
wil van de erflater niet is gevolgd, maar contractuele aansprakelijkheid biedt 
geen mogelijkheid hier wat aan te doen. Buitencontractuele aansprakelijkheid 
voor de zuivere vermogensschade corrigeert deze situatie, alhoewel het waar-
schijnlijk wel tot overcompensatie leidt. Het alternatief is echter dat de professi-
onal helemaal niet opdraait voor deze schade.37 Ook Schäfer biedt argumenten 
voor aansprakelijkheid: de erflater heeft betaald voor een dienst en het is aanne-
melijk dat in de prijs voor de dienst ook een opslag voor het aansprakelijkheids-
risico van de notaris is verwerkt. Om de juiste zorgprikkels aan de notaris te ver-
strekken, moet hij daadwerkelijk worden geconfronteerd met de gevolgen van 
zijn nalatige gedrag.  

5. Zuivere vermogensschade als gevolg van foutieve informatie: volgens Barendrecht is 
het Nederlandse recht niet duidelijk op dit punt, maar zal aansprakelijkheid in 
extreme gevallen (zoals iemand die afgaat op het weerbericht of medische infor-
matie op de televisie) zeker worden afgewezen, omdat er geen band tussen de in-
formatieverschaffer en de ontvanger bestaat. In gevallen waarin investeerders af-
gaan op foutieve informatie die door een bank wordt verstrekt, die in een pros-
pectus staat, die door accountants wordt verstrekt, et cetera, is aansprakelijkheid 
wel mogelijk. Dit is in overeenstemming met de analyse van Schäfer, die stelt 
dat er in zulke gevallen wel degelijk sprake is van maatschappelijke schade. Door 
de foutieve informatie vindt immers niet alleen een herverdeling van welvaart 
plaats, maar worden middelen ook niet aangewend op de manier waarop ze het 
meeste hadden kunnen opleveren. Voorts daalt het vertrouwen in de verstrekte 
informatie en kunnen partijen prikkels krijgen om excessieve informatie te ver-
garen.38 

 
 
5.2.4 Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade 
 
Uit art. 6:96 BW blijkt dat ook de redelijke kosten ter voorkoming of beperking 
van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, 
mocht worden verwacht, als vermogensschade worden gezien, die voor vergoeding 
in aanmerking komen. Alleen maatregelen die waren gericht op het voorkomen van 
een bepaalde, concrete schade en niet op schade in het algemeen vallen onder art. 

                                                      
36. Barendrecht 1998, p. 130, 131. 
37. Gómez & Ruiz 2002, p. 23. 
38. Zie voetnoten 20 en 21 hierboven. 
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6:96 BW. De schadeveroorzakende gebeurtenis moet zich volgens Salomons al 
hebben voorgedaan of moet onmiddellijk dreigen.39 
Dat redelijke schadebeperkingskosten voor vergoeding in aanmerking dienen te 
komen, stemt overeen met de rechtseconomische benadering, mits de te betalen 
schadevergoeding wordt gebaseerd op de schade zoals deze zou zijn geweest als de 
gelaedeerde redelijke beperkingsmaatregelen zou hebben getroffen. Door alleen de 
beperkingsmaatregelen die minder kosten dan ze aan schadereductie opleveren als 
redelijk te bestempelen en door de laedens aansprakelijk te houden voor de opti-
maal beperkte schade en de schadebeperkingskosten, wordt de wenselijke situatie 
bereikt. De gelaedeerde krijgt de prikkel om zijn schade optimaal te beperken, om-
dat hij alleen die optimaal beperkte schade plus de beperkingskosten vergoed krijgt. 
Het niet nemen van redelijke maatregelen leidt dan wel tot een grotere schade, 
maar niet tot een hogere vergoeding.40 Het is derhalve in het belang van de gelae-
deerde om de redelijke maatregelen te treffen. De laedens wordt geconfronteerd 
met de door hem veroorzaakte kosten, die door de genomen maatregelen zo laag 
mogelijk zijn gebleven.41 
Een cijfervoorbeeld ter illustratie. Als de schade zonder respectievelijk met het tref-
fen van schadebeperkingsmaatregelen €150 respectievelijk €100 bedraagt en de 
schadebeperkingsmaatregelen €20 kosten, dan is het wenselijk dat die maatregelen 
worden getroffen, omdat de totale ongevalskosten dan €120 bedragen. Door de 
schadevergoeding op €120 vast te stellen (€100 voor de beperkte schade en €20 
voor de schadebeperkingsmaatregelen), krijgt de gelaedeerde een prikkel om de 
maatregelen te treffen, omdat hij anders €150 schade lijdt en slechts €100 aan ver-
goeding ontvangt (als hij de maatregelen niet treft, krijgt hij ook geen vergoeding 
voor de €20 die de maatregelen kosten). De laedens draait op deze manier op voor 
alle - optimaal beperkte - ongevalskosten.  
 
In rechtspraak en literatuur is de vraag aan de orde gekomen of de kosten van het 
voorhanden houden van reservematerieel ten dele kunnen worden verhaald op de-
gene die aansprakelijk is voor de veroorzaakte zaakschade. Het gaat bij deze zaken 
vaak om tram- of busmaatschappijen die schade lijden als gevolg van een aanrij-
ding. Hun schadebeperkingsplicht brengt mee dat ze eventueel aanwezig reservema-
terieel moeten inzetten om de bedrijfsschade te beperken. Volgens de Hoge Raad 
mag een deel van de kosten van het voorhanden houden van het reservematerieel 
aan de dader in rekening worden gebracht, als het aanhouden van dat materieel 
(mede) geschiedde in verband met de dreiging van schade door toedoen van derden 
en als dit materieel zonder deze dreiging niet in dezelfde omvang zou zijn aange-

                                                      
39. Salomons 1993, p. 20. 
40. De extra schade blijft via een beroep op eigen schuld ten laste van de gelaedeerde, zie bijvoorbeeld 

Barendrecht & Storm 1995, p. 202; Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 453. 
41. Shavell 2004, p. 248, 249. 
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houden.42 In de literatuur zijn kanttekeningen bij deze opvatting van de Hoge Raad 
geplaatst. Het is bijvoorbeeld problematisch dat het causaal verband tussen de ge-
beurtenis en de reeds vooraf gemaakte kosten ontbreekt, want ook zonder de ge-
beurtenis zouden de kosten zijn gemaakt. Voorts is het moeilijk om vast te stellen 
welk deel van de schade zou moeten worden vergoed en het zou niet moeten uit-
maken met welk oogmerk het reservematerieel is aangehouden.  
Moeten volgens de rechtseconomische benadering de kosten van het reservemateri-
eel deels ten laste van de aansprakelijke kunnen worden gebracht? Als dit materieel 
met het oog op ongevallen wordt aangehouden en dit goedkoper is dan het niet 
voorhanden houden van het materieel, dan moet deze vraag bevestigend worden 
beantwoord. De gelaedeerde heeft kosten gemaakt om daarmee grotere schade te 
vermijden en hierboven bleek reeds dat het vergoeden van deze beperkingskosten 
wenselijk is. Hierbij is het niet van belang dat de beperkende maatregelen reeds 
voorafgaand aan het ongeval zijn getroffen. Stel bijvoorbeeld dat een busmaat-
schappij op basis van ervaring verwacht in de loop van een jaar bij tien ongevallen 
betrokken te raken waarbij een bus tijdelijk buiten bedrijf raakt en dat de huurkos-
ten van een vervangende bus €2.000 per keer bedragen. Stel voorts dat het in reser-
ve houden van een extra bus de onderneming aan afschrijving, onderhoud en derge-
lijke €10.000 per jaar kost en dat de herstelkosten €15.000 per ongeval bedragen. 
Zonder reservebus is de vermogensschade van de busmaatschappij €170.000 per 
jaar (€150.000 herstelkosten en €20.000 huurkosten), met reservebus €160.000 
(€150.000 herstelkosten en €10.000 kosten voor reservematerieel). De totale onge-
valskosten dalen dus door het voorhanden houden van reservematerieel. Door de 
schadevergoeding vast te stellen op de herstelkosten en een evenredig deel van de 
kosten van het reservematerieel, krijgt de busonderneming een prikkel om inder-
daad reservematerieel voorhanden te houden. Als de laedens niet voor de kosten van 
het reservematerieel zou hoeven betalen, zou hij de negatieve externe effecten van 
zijn handelen niet volledig internaliseren en zou hij derhalve ontoereikende ge-
dragsprikkels krijgen. 
In zijn noot onder het eerste RTM-arrest vindt Houwing het problematisch dat de 
kosten van het onder stoom houden van een reservelocomotief al zijn gemaakt 
voordat de aanrijding heeft plaatsgevonden. De RTM profiteert volgens hem van 
een aanrijding, omdat zonder aanrijding de kosten van de reservelocomotief door 
de RTM moeten worden gedragen, terwijl ze na een aanrijding deels voor rekening 
van de aansprakelijke veroorzaker komen. Het alternatief, dus de kosten van reser-
vematerieel komen niet voor vergoeding in aanmerking, kent een groot bezwaar: de 
potentiële gelaedeerde zal de maatregel achterwege laten, omdat hij de kosten we-

                                                      
42. Salomons 1993, p. 50. Het gaat hier onder andere om Hoge Raad 31 maart 1950, NJ 1950, 592 

(concl. A.-G. Hooykaas; m.nt. Houwing; RTM/Eijsbouts) en Hoge Raad 4 oktober 1957, NJ 1958, 12 
(concl. A.-G. Langemeijer; RTM/Rederij op de Lek). Andere relevante arresten zijn: Hoge Raad 31 ok-
tober 1959, NJ 1959, 29 (concl. P.-G. Langemeijer; m.nt. Rutten; Autobusonderneming Maarse en 
Kroon/Verloop en Zoon) en Hoge Raad 1 mei 1959, NJ 1961, 571 (concl. P.-G. Langemeijer; BBA/De 
Etna). 
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gens tijdelijk gemis van de zaak dan wel kan verhalen op de aansprakelijke. Als een 
onderneming geen reservebus aanhoudt, dan zal zij na een aanrijding een vervan-
gende bus moeten huren. De kosten hiervan komen ten laste van de aansprakelijke. 
Dit zal voor de busmaatschappij te verkiezen zijn boven het op eigen kosten aan-
houden van een reservebus. Indien de reservebus, zoals in het bovenstaande cijfer-
voorbeeld, goedkoper is dan het huren van een vervangende bus, leidt dit tot hogere 
totale ongevalskosten. Het zal de busmaatschappij nu niet kunnen worden tegen-
geworpen dat zij niet aan haar schadebeperkingsplicht heeft voldaan door geen re-
servebus aan te houden, want de kosten van die bus werden nu juist niet gezien als 
kosten van schadebeperking, anders zouden ze immers wel voor vergoeding in aan-
merking zijn gekomen. 
Schadebeperkingskosten komen dus wel voor vergoeding in aanmerking, maar de 
kosten van voorzorgsmaatregelen niet.43 Het kan soms moeilijk zijn om een onder-
scheid te maken tussen beide kostensoorten, zeker als de kosten reeds zijn gemaakt 
voordat een ongeval heeft plaatsgevonden. In veel rechtseconomische literatuur 
wordt de omvang van de schade als een gegeven beschouwd en hebben voorzorgs-
maatregelen alleen invloed op de kans op schade. De omvang van die schade wordt 
in die analyses alleen beïnvloed door het treffen van schadebeperkingsmaatregelen. 
Het onderscheid is dan duidelijk: voorzorgsmaatregelen beperken de kans op scha-
de, schadebeperkingsmaatregelen de omvang ervan. Zodra echter wordt aanvaard 
dat er ook maatregelen bestaan die niet de schadekans maar de -omvang beperken 
maar waarvoor de aansprakelijke geen vergoeding hoeft te betalen, volstaat dit een-
voudige criterium niet meer om een onderscheid tussen beide soorten maatregelen 
te maken. 
Maatregelen die erop zijn gericht de kans op een ongeval in zijn algemeenheid te 
verkleinen, zijn mijns inziens steeds voorzorgsmaatregelen. Er wordt met die maat-
regelen immers niet geprobeerd de schade als gevolg van een concreet ongeval te 
voorkomen of te verminderen. De kosten komen niet voor vergoeding in aanmer-
king, omdat dit slechts een verschuiving van de kosten zou inhouden, hetgeen sys-
teemkosten met zich meebrengt maar de totale maatschappelijke kosten van scha-
deveroorzakende gebeurtenissen niet verlaagt. Maatregelen die er op zijn gericht de 
omvang van de eventuele schade te beperken, kunnen zowel voorzorgsmaatregelen 
als schadebeperkingsmaatregelen vormen. Het dragen van een veiligheidsgordel of 
het installeren van een airbag beperkt de omvang van de schade indien een ongeval 
plaatsvindt, maar anders dan het voorhanden houden van een reservebus vormen ze 
voorzorgsmaatregelen die de laedens niet hoeft te vergoeden. Het onderscheid tus-
sen beide kostensoorten ligt mijns inziens hierin, dat voorzorgsmaatregelen de om-
vang van de schade beperken op het moment dat de schadeveroorzakende gebeur-
tenis zich voordoet, terwijl schadebeperkingsmaatregelen hun werk pas doen nadat 
                                                      
43. Volgens MvA II, Parl.Gesch., p. 336 komen kosten die geheel in het algemeen ter voorkoming van 

schade zijn gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking. Deze algemene kosten kunnen moeilijk als 
gevolg van de gebeurtenis worden gezien en ze hebben ook niet gestrekt ter voorkoming of beperking 
van de schade die van deze bepaalde gebeurtenis mocht worden verwacht. 
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de initiële schade is ingetreden.44 Een veiligheidsgordel of airbag voorkomt ernstiger 
letsel op het moment van het ongeluk (bijvoorbeeld een gekneusde schouder door 
de veiligheidsgordel of een gebroken neus door de airbag, in plaats van hersenletsel 
doordat de betreffende persoon met zijn hoofd door de voorruit schiet), maar een 
reservebus voorkomt de grotere schade die na het ongeluk zou ontstaan als vervan-
gend vervoer moet worden ingehuurd. De kosten van de autogordels of de airbag 
kunnen niet worden verhaald op de laedens, een deel van de kosten van de reserve-
bus wel. Natuurlijk vormen de kosten van de benodigde nieuwe airbag gewoon 
zaakschade, zodat de laedens deze zal moeten vergoeden. Maar de gelaedeerde 
draagt de kosten van zijn eerste airbag. Dit is volgens het door mij voorgestelde on-
derscheid anders als het geen airbag, maar bijvoorbeeld een brandblusser betreft. 
Het aanschaffen van een brandblusser voor in de auto vormt een schadebeper-
kingsmaatregel, omdat deze pas wordt gebruikt na het ongeval. Nadat de gelaedeer-
de de brandblusser heeft gebruikt om ernstiger schade te voorkomen, moeten de 
kosten van de gebruikte brandblusser door de laedens worden vergoed. 
De omstandigheid dat schadebeperkingsmaatregelen ook kunnen worden getroffen 
ter beperking van de schade van ongevallen die veroorzaakt zijn door degene die de 
maatregel zelf heeft getroffen, doet niet af aan de bruikbaarheid van het hierboven 
gemaakte onderscheid. Een reservebus zal ook worden ingezet als de eigen chauffeur 
het ongeval heeft veroorzaakt. Omdat er nu echter niemand anders voor het onge-
val aansprakelijk kan worden gesteld, zullen de kosten van het reservematerieel door 
de laedens zelf moeten worden gedragen. 
 
 
5.3 Ander nadeel dan vermogensschade (artt. 6:95 en 6:106 BW) 
 
5.3.1 Inleiding 
 
Tegenover de vermogensschade wordt de niet-vermogensschade gesteld. Andere 
benamingen hiervoor zijn onstoffelijke, immateriële, morele, ideële, niet op geld 
waardeerbare en niet-economische schade.45 Het gaat hier bijvoorbeeld om angst, 
pijn, verminderde levensvreugde en dergelijke. De vergoeding van deze schade 
wordt vaak smartengeld genoemd.  
Art. 6:106 BW regelt de vergoeding van immateriële schade. Deze vergoeding is 
slechts mogelijk als de aansprakelijke persoon het oogmerk had immaterieel nadeel 
toe te brengen, als de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of 
goede naam is geschaad of op een andere manier in zijn persoon is aangetast (bij-
voorbeeld door een inbreuk op de privacy of het toebrengen van geestelijk letsel),46 
of als de nagedachtenis van een overledene is aangetast en de overledene, ware hij 

                                                      
44. Zie in dezelfde zin Spier e.a. 2003, p. 232. 
45. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 464. 
46. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 467. 
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nog in leven geweest, zodanige vergoeding had kunnen vorderen wegens het scha-
den van zijn eer of goede naam. De vergoeding is tot bepaalde gevallen beperkt om 
zo de schadevergoedingslast binnen de perken te houden.47 
Smartengeld wordt abstract berekend, omdat het geleden nadeel niet goed in geld 
valt uit te drukken.48 De vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld. Bij de om-
vang van de vergoeding bij letsel zijn factoren als de aard, plaats en pijnlijkheid van 
de verwonding, de gebruikelijke duur en intensiteit van het herstel en de aard en 
ernst van de blijvende restverschijnselen (invaliditeit en littekens) van belang.49 
Naast het letsel zijn ook andere factoren relevant, zoals de uitwerking op werk, stu-
die, relaties en vrijetijdsbesteding. Bij schending van eer en goede naam zijn volgens 
rechtspraak de aard en ernst van de gedraging, de aard van het eventuele publica-
tiemedium, de mate van verspreiding en de persoon van de getroffene relevante fac-
toren. 
Vergoeding van de schade, voor zover dat bij immateriële schade mogelijk is, en 
bevrediging van het geschokte rechtsgevoel van de getroffene worden als hoofdfunc-
ties gezien. Daarnaast wordt een aantal nevenfuncties onderscheiden, waaronder 
preventie en het verkrijgen van een redelijke vergoeding in gevallen waarin vermo-
gensschade moeilijk valt aan te tonen.50 Volgens Lindenbergh kunnen de behoefte 
aan preventie en de verwachtingen daaromtrent geen hoger bedrag aan schadever-
goeding rechtvaardigen dan het bedrag dat voor compensatie vereist is (punitive 
damages dus), terwijl volgens hem zo’n hoger bedrag vaak wel nodig is om preven-
tief te kunnen werken.51 Art. 6:106 BW biedt naar zijn mening geen ruimte voor 
de expliciete vormgeving van de preventiefunctie, terwijl die explicietheid hem wel 
een voorwaarde voor effectieve preventie lijkt.52 Het zal blijken dat vanuit rechts-
economisch oogpunt immateriële schade als reële schade wordt gezien, die in begin-
sel door de laedens moet worden vergoed. Er is daarom geen sprake van een bedrag 
dat uitstijgt boven wat door compensatie kan worden gerechtvaardigd. Alle schade 
moet in beginsel worden vergoed, ook de immateriële schade. Er is daarbij dus he-
lemaal geen sprake van punitive damages. Pas als de schadevergoeding dit volledige 

                                                      
47. Lindenbergh 1998, p. 53. Naast art. 6:106 BW zijn er nog enkele andere gevallen waarin de wet recht 

geeft op vergoeding van immateriële schade, zie Lindenbergh 1998, p. 69. Die artikelen zijn voor het 
onderwerp van dit proefschrift niet relevant. 

48. Lindenbergh 1998, p. 34. 
49. Lindenbergh 1998, p. 246. 
50. Lindenbergh 1998, p. 9. 
51. Lindenbergh 1998, p. 46. 
52. Lindenbergh 1998, p. 48. In Duitsland heeft het Bundesgerichtshof in de Caroline van Monaco-zaak 

preventie wel expliciet genoemd als een reden waarom er bij inbreuk op persoonlijkheidsrechten (in 
casu het in enkele tijdschriften afdrukken van een fictief interview en het publiceren van een artikel 
waarin onjuiste uitlatingen worden gedaan over hertrouwplannen) schadevergoeding kan worden toe-
gekend. Om preventief te kunnen werken moet de schadevergoeding zo hoog zijn dat de laedens het 
daadwerkelijk voelt. Daarom moet het winstoogmerk van de laedens als een factor bij de bepaling van 
de hoogte van de schadevergoeding worden meegewogen. Zie Bundesgerichtshof 15 november 1994, 
BGHZ 128, 1 en NJW 1995, p. 860-865. Zie ook paragraaf 5.4.5 over winstafdracht als methode van 
schadebegroting. 
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bedrag te boven gaat, is er wel sprake van punitive damages. In landen waar deze 
punitive damages mogelijk zijn, worden ze vaak op het terrein van immateriële 
schade toegepast, met name als de vergoeding voor deze immateriële schade onvol-
ledig is.53 
 
 
5.3.2 Smartengeld in de rechtseconomische benadering 
 
In de rechtseconomische benadering wordt het onderscheid tussen vermogensscha-
de en niet-vermogensschade als volgt gezien. Bij vermogensschade verliest de gelae-
deerde geld of vervangbare goederen. Door hem een geldbedrag te geven, kan deze 
schade volledig worden hersteld: ofwel het verlies in geld wordt goedgemaakt, ofwel 
de gelaedeerde kan met het ontvangen geld de verloren goederen vervangen. Bij 
niet-vermogensschade worden niet-vervangbare ‘goederen’ beschadigd of vernie-
tigd.54 Het betalen van een geldbedrag zorgt er nu dus niet voor dat de gelaedeerde 
de verloren goederen kan vervangen. Het ontvangen geld levert hem wel nut op, 
maar herstelt de immateriële schade niet.  
Moet de immateriële schade door de laedens worden vergoed? Het antwoord op 
deze vraag hangt af van de theorie die wordt gevolgd: 
1. De verzekeringstheorie: In deze benadering wordt de omvang van het smartengeld 

bepaald door het bedrag waarvoor een rationeel individu zich tegen immateriële 
schade zou verzekeren. In de appendix bij Hoofdstuk 2 is de theorie van het af-
nemend grensnut van vermogen uitgelegd en is uiteengezet dat individuen die 
een afnemend grensnut van vermogen hebben, een verzekering willen afsluiten 
om zo het risico van een groot vermogensverlies af te dekken middels de zeker-
heid van een klein vermogensverlies (de te betalen premie). Door de (grote) te-
ruggang in het vermogen als de schade zich voordoet, is het grensnut van een ex-
tra euro gestegen. Een extra euro is de gelaedeerde bij dat lagere vermogen dus 
meer waard dan voor de teruggang. Hij is daarom bereid om geld vanuit de situ-
atie vóór het ongeval over te hevelen naar de situatie na het ongeval. De te beta-
len premie vóór de teruggang kost hem minder aan nut dan het uitgekeerde geld 
na de teruggang zal opleveren.  

 Als het echter om immateriële schade in plaats van vermogensverlies gaat, is dit 
anders. Het geld dat nu aan de premie moet worden betaald om later, in geval 
van immateriële schade, extra geld te krijgen, kost meer nut dan het extra geld 
later oplevert. Dit komt omdat bij immateriële schade in het algemeen het 
grensnut van geld niet verandert of zelfs daalt, zodat het slachtoffer geen grotere 
of zelfs een kleinere behoefte aan geld heeft gekregen.55 De archetypische voor-
beelden van een daling in het grensnut van geld zijn ongevallen waarin de gelae-

                                                      
53. Zie bijvoorbeeld Shavell 1987, p. 150; Polinsky 2000, p. 769. 
54. Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 242. 
55. Zie bijvoorbeeld Friedman 1982, p. 82 e.v.; Adams 1989, p. 215; Cooter 1989, p. 392; Faure 2003a, 

p. 92; Shavell 2004, p. 270 e.v. 
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deerde overlijdt of in een blijvend coma raakt. Hij hecht na het ongeval hele-
maal geen waarde meer aan geld en sluit derhalve geen verzekering af tegen im-
materiële schade. Hij zou zelfs liever een ‘omgekeerde verzekering’ afsluiten, 
waarin hij vóór het ongeval geld krijgt waar hij na het ongeval voor moet beta-
len. Een rationeel individu zal dus geen verzekering afsluiten tegen immateriële 
schade, zodat een gelaedeerde volgens deze benadering ook geen smartengeld 
zou moeten krijgen. Uit het feit dat er in de praktijk geen verzekeringen tegen 
immateriële schade worden afgesloten, wordt afgeleid dat er geen behoefte aan 
zulke verzekeringen bestaat. 
De verzekeringstheorie is bekritiseerd, onder andere door Croley en Hanson. Zij 
voeren aan dat door de immateriële schade het grensnut van geld weliswaar niet 
verandert, maar dat het algehele nutsniveau - de zogeheten baseline-utility - wel 
daalt. Door een verzekering af te sluiten, kan het geld dat wordt ontvangen, 
worden gebruikt om de daling in het nutsniveau te beperken.56 De auteurs beto-
gen dat er in de praktijk wel degelijk verzekeringen tegen immateriële schade 
worden aangeschaft, zij het onder een andere naam, bijvoorbeeld een levensver-
zekering voor kinderen.57 In gevallen waarin dit niet gebeurt, is de oorzaak niet 
dat er geen behoefte aan zulke verzekeringen zou zijn, maar dat de consumenten 
onvoldoende informatie hebben, het sociaal onacceptabel wordt gevonden om 
een prijskaartje op pijn en verdriet te plakken of dat er juridische beperkingen 
zijn.58 

2. De preventietheorie: Immateriële schade is reële schade voor de gelaedeerde. Om 
de laedens die deze schade heeft veroorzaakt de juiste gedragsprikkels te geven, 
moet hij niet alleen de veroorzaakte materiële schade internaliseren, maar ook de 
immateriële schade.59 Dit betekent dat de laedens gewoon aansprakelijk moet 
zijn voor zowel materiële als immateriële schade. Een uitzondering wordt ge-
maakt voor situaties waarin de immateriële schade zeer beperkt is, omdat de sys-
teemkosten van het bepalen van de omvang van de immateriële schade groter 
zijn dan de reductie in primaire ongevalskosten die wordt bereikt door de lae-
dens ook de immateriële schade te laten vergoeden.60 
Adams stelt dat bij bilaterale ongevallen de immateriële schade niet moet wor-
den vergoed, omdat het zelf moeten dragen van deze schade zorgprikkels aan de 
gelaedeerde kan geven, ook waar het eigenschuldverweer dit niet kan. Het gaat 
dan om situaties waar de gelaedeerde voorzorgsmaatregelen had kunnen treffen 
waarvan het nalaten rechtens niet als eigen schuld wordt gezien.61 In het Neder-
landse recht zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een verkeersongeval tussen 

                                                      
56. In paragraaf A5.2 in de appendix bij dit hoofdstuk wordt dit grafisch weergegeven. 
57. Hierbij gaat het om een specifieke vorm van immateriële schade, te weten affectieschade. Zie verder 

paragraaf 5.3.3. 
58. Croley & Hanson 1995, p. 1845 e.v. Zie ook Friedman 1982, p. 91. 
59. Zie bijvoorbeeld Faure 2000, p. 112; Faure 2003a, p. 90; Shavell 2004, p. 271. 
60. Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 272. 
61. Adams 1989, p. 215. 
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een zorgvuldige automobilist en een onzorgvuldige voetganger, waarbij de voet-
ganger op basis van vaste jurisprudentie ondanks zijn onzorgvuldigheid toch 
minstens de helft van de schade vergoed krijgt. Als het echter gaat om unilaterale 
ongevallen of om bilaterale ongevallen waar de immateriële schade bijna de ge-
hele schade uitmaakt, dan is het juist wenselijk om de immateriële schade wel te 
vergoeden, om zo voldoende prikkels aan de laedens te geven.62 Het probleem 
met Adams’ visie is mijns inziens, dat door het niet vergoeden van de immaterië-
le schade de laedens niet opdraait voor alle door hem veroorzaakte schade. Het is 
de vraag of dit een wenselijke situatie is. Het argument van Adams kan wel die-
nen om de stelling uit de verzekeringstheorie te ondersteunen dat de gelaedeerde 
geen vergoeding van zijn immateriële schade moet ontvangen, maar rechtvaar-
digt niet dat de laedens helemaal geen smartengeld zou moeten betalen. 
Als de laedens aansprakelijk is voor de immateriële schade, dan kan dit op een 
indirecte manier tot een soort gedwongen verzekering van de gelaedeerde voor 
deze schade leiden, terwijl die gelaedeerde niet vrijwillig voor zo’n verzekering 
zou kiezen. Als de laedens bijvoorbeeld een producent is, dan zal de verwachte 
aansprakelijkheid voor immateriële schade in de prijs van het product worden 
verdisconteerd, zodat de gelaedeerde er uiteindelijk zelf voor opdraait. Hij be-
taalt als het ware een premie (de prijsstijging) om ook immateriële schade ver-
goed te krijgen, terwijl hij niet bereid was er een verzekering voor af te sluiten. 
Ook als het om activiteiten gaat waarbij een actor zowel laedens als gelaedeerde 
kan worden, zoals autorijden, wordt aan de gelaedeerde een soort verzekering 
opgedrongen waar hij niet om heeft gevraagd. 

Volgens de preventiebenadering moet de laedens dus wel smartengeld betalen maar 
volgens de verzekeringsmethode moet de gelaedeerde geen smartengeld ontvangen. 
Deze situatie kan bijvoorbeeld worden bereikt door de laedens een boete aan de 
staat te laten betalen. De laedens betaalt het bedrag dan wel, maar de gelaedeerde 
ontvangt het niet. Ook zou er voor kunnen worden gekozen de laedens wel smar-
tengeld te laten betalen, maar de totale schadevergoeding bij letselschade (bestaande 
in vermogensschade en immateriële schade) te belasten, zodat de gelaedeerde een 
lager bedrag ontvangt dan de laedens betaalt. 
Cooter bespreekt een andere manier die ervoor zorgt dat de gelaedeerde minder 
schadevergoeding ontvangt dan de laedens betaalt: het verhandelen van potentiële 
schadeclaims.63 Door het verkopen van (een deel van) de schadevergoeding die een 
potentiële gelaedeerde verwacht te ontvangen bij een ongeval waarbij hij letselscha-
de oploopt, kan deze persoon in de situatie voor het ongeval over meer geld be-
schikken. De opbrengst van zijn potentiële claim wordt immers nu reeds ontvan-
gen. Mocht hij inderdaad bij een ongeval gewond raken, dan zal hij het overeenge-
komen deel van de schadevergoeding aan de koper afdragen, zodat hij na het onge-
val minder schadevergoeding ontvangt dan de laedens betaalt. Afhankelijk van het 

                                                      
62. Adams 1989, p. 217; Faure 2000, p. 118. 
63. Cooter 1989, p. 383. Zie ook Priest 1987, p. 1547. 
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verwachte grensnut van vermogen voor en na het ongeval zal de potentiële gelae-
deerde een groter of kleiner deel van zijn potentiële claim verkopen. Het probleem 
met dit idee van Cooter is dat het waarschijnlijk onuitvoerbaar is vanwege hoge 
transactiekosten, marktfalen, informatieproblemen en juridische belemmeringen.64 
 
Het vaststellen van de exacte omvang van het smartengeld is problematisch. Bestaan 
er voor materiële schade nog min of meer objectieve normen (zoals bij zaakschade 
de kosten van herstel of vervanging van een zaak of bij letselschade de doktersreke-
ning), bij immateriële schade gaat het veel meer om de subjectieve beleving van de 
gelaedeerde. Hierbij bestaat het gevaar dat de gelaedeerde zijn immateriële verlies 
zal overdrijven, om een hoger bedrag aan smartengeld te ontvangen. Immaterieel 
verlies is in een individueel geval niet te meten, dus is ook niet goed vast te stellen 
of de gelaedeerde al dan niet overdrijft. Ook kan de omvang van de immateriële 
schade per persoon sterk verschillen, zodat het moeilijk is om in een concreet geval 
exact vast te stellen hoe groot de immateriële schade is. Daarmee wordt het voor 
een potentiële laedens ook erg moeilijk om de verwachte aansprakelijkheid te bepa-
len, omdat van tevoren niet duidelijk is hoeveel immateriële schade het slachtoffer 
van het door hem veroorzaakte ongeval zal lijden. De systeemkosten van het in elke 
afzonderlijke zaak de schade zo exact mogelijk bepalen, zijn derhalve zeer hoog.  
In beginsel is het voor het verstrekken van correcte zorgprikkels aan partijen wense-
lijk om de schade nauwkeurig vast te stellen, maar de extra systeemkosten van 
nauwkeurige vaststelling moeten worden afgewogen tegen de reductie in primaire 
kosten die erdoor wordt bewerkstelligd. Hierbij argumenteren Kaplow en Shavell, 
dat het belangrijk is dat de schade gemiddeld correct wordt vastgesteld, omdat acto-
ren voor wat betreft hun zorgprikkels naar dit gemiddelde kijken. Het is daarente-
gen niet nodig om de schade in elk afzonderlijk geval nauwkeurig te bepalen.65 Bij 
immateriële schade lijken de problemen van een exacte vaststelling zodanig groot, 
dat de afweging tegen de mogelijke besparing op systeemkosten door het hanteren 
van gestandaardiseerde bedragen aan smartengeld in het voordeel van standaardise-
ring uitvalt,66 zeker nu er vanuit rechtseconomische optiek argumenten zijn om de 
immateriële schade niet volledig te vergoeden.  
Bij de hoogte van het smartengeld kan het type letsel dienen als indicator voor de 
omvang van de immateriële schade. In paragraaf 5.4.4 zal ik ingaan op de manier 
waarop de zogenaamde waarde van een statistisch leven, vanuit economisch oogpunt 
een beter maatstaf voor de schadevergoeding bij overlijden dan de juridische maat-
staf van de verdiencapaciteit van de overledene, kan worden bepaald. Analoog aan 
deze methode kunnen in theorie ook bedragen aan schadevergoeding worden bere-
kend die bij niet-dodelijk letsel zouden moeten worden uitgekeerd.67 Hierboven 

                                                      
64. Zie reeds Friedman 1982, p. 91. 
65. Kaplow & Shavell 1996b; Kaplow & Shavell 2002, p. 265 e.v. Zie ook paragraaf 5.4.2. 
66. Zie hierover bijvoorbeeld Barendrecht 1996, p. 42; Barendrecht e.a. 2004, p. 133 e.v. 
67. Zie bijvoorbeeld Schäfer & Ott 2005, p. 370. 
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bleek al dat met die bedragen geen volledige vergoeding hoeft te worden nage-
streefd. 
Het bovenstaande leidt tot de volgende conclusie. Om binnen de grenzen van het 
aansprakelijkheidsrecht goede prikkels te geven aan de laedens, dient hij de veroor-
zaakte immateriële schade te vergoeden. Om ook de gelaedeerde goede zorgprikkels 
te geven, zelfs in situaties waarin dat via het eigenschuldverweer niet lukt omdat 
zijn gedrag niet als eigen schuld wordt aangemerkt, dient deze geen volledige ver-
goeding van die immateriële schade te ontvangen, te meer omdat hij zelf geen ver-
zekering tegen dit type schade wil afsluiten. Beide uitgangpunten staan op gespan-
nen voet met elkaar. Een tussenweg kan worden bereikt door met het smartengeld 
geen volledige vergoeding na te streven. De laedens betaalt wel een bedrag aan 
smartengeld, maar dit bedrag dekt niet alle immateriële schade. De gelaedeerde 
ontvangt het smartengeld, maar omdat het geen volledige vergoeding is, behoudt 
hij prikkels om zich zorgvuldig te gedragen. Het smartengeld moet op een abstracte 
manier worden bepaald door gebruik te maken van gestandaardiseerde bedragen, 
vanwege de hierboven geschetste problemen van het exact vaststellen van de schade 
(systeemkosten, strategisch gedrag en problemen met het inschatten van mogelijke 
schade).68 
 
 
5.3.3 Shockschade en affectieschade 
 
Twee vormen van immateriële schade die de laatste jaren in de belangstelling staan, 
zijn shockschade en affectieschade. Bij shockschade gaat het om een situatie waarin 
iemand door een plotselinge, levensbedreigende of angstaanjagende gebeurtenis zo-
danig schrikt, dat er in meer of minder ernstige mate sprake is van psychische ge-
volgen die het leven voor kortere of langere tijd negatief beïnvloeden, aldus Kotten-
hagen.69 Van Maanen omschrijft het als schade als gevolg van een gebeurtenis 
waarbij iemand - veelal een dierbare - wordt gedood of ernstig gewond raakt.70 Af-
fectieschade betreft volgens Verheij de verstoring van affectieve banden met mensen 
of met zaken,71 terwijl Van Maanen het omschrijft als het verdriet dat men heeft 
vanwege het verlies of de verwondingen van een dierbare.72 
Shockschade komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking, omdat het onder de 
noemer van de persoonsaantasting van art. 6:106 BW kan worden gebracht, zodat 
het om eigen schade van de eiser gaat. Volgens sommigen is voor vergoedbaarheid 
                                                      
68. Zie ook Storm, Kamp & Schön 1995, die vanaf p. 277 een opsomming geven van objectieve factoren 

die de hoogte van het smartengeld beïnvloeden (zoals de aard en zwaarte van het letsel) en die vervol-
gens op basis van een aantal subjectieve factoren (zoals de mate van bewustheid van de aard en de ernst 
van het letsel) het objectief vastgestelde bedrag willen aanpassen. Zij geven hierbij op p. 287 wel aan 
dat het vaak problematisch is om de subjectieve factoren aan te tonen. 

69. Kottenhagen 2000, p. 65. 
70. Van Maanen 2002, p. 1102. 
71. Verheij 2000, p. 37. 
72. Van Maanen 2002, p. 1102. 
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een in de psychiatrie erkend ziektebeeld vereist, volgens anderen niet.73 Uit de Par-
lementaire Geschiedenis blijkt dat vergoeding van shockschade alleen in zeer ernsti-
ge gevallen mogelijk is en dat de kring van gerechtigden niet te ruim mag worden 
getrokken.74 Ook moet aan het relativiteitsvereiste zijn voldaan. Affectieschade 
komt daarentegen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat deze schadepost niet 
wordt genoemd in artt. 6:107 en 108 BW, waar wordt geregeld wie voor welke ver-
goeding in aanmerking komt bij letsel of overlijden van een ander. Bij letselschade 
heeft alleen het slachtoffer zelf recht op smartengeld, bij overlijden niemand.75 Ar-
gumenten tegen vergoeding van affectieschade zijn de weerstand tegen de gedachte 
dat leed met geld zou kunnen worden vergoed, de vrees voor commercialisering van 
verdriet, angst voor onsmakelijke procespraktijken, toename van de complexiteit 
van de schadeafwikkeling en extra belasting van de rechterlijke macht.76 In de litera-
tuur wordt reeds lang betoogd dat affectieschade wel voor vergoeding in aanmer-
king zou moeten komen en op 6 februari 2003 is er een wetsvoorstel ingediend 
waarin een beperkte groep derden77 inderdaad recht krijgt op vergoeding van affec-
tieschade, waarbij die schade wordt gefixeerd op €10.000. Het moet gaan om geval-
len van ernstig en blijvend letsel of overlijden.78 
Er zijn vanuit rechtseconomisch oogpunt geen redenen om affectieschade minder 
voor vergoeding in aanmerking te laten komen dan shockschade. Zoals bij de alge-
mene bespreking van immateriële schade al duidelijk is geworden, is het belangrijk 
om de laedens te confronteren met de schade die hij heeft veroorzaakt, of het nu 
materiële of immateriële schade betreft. Dit geldt dus ook voor shock- en affectie-
schade. Indien er bij één van beide vormen van immateriële schade al problemen 
van strategisch gedrag meespelen, dus het voorwenden van een grotere schade dan 
werkelijk is geleden, dan lijkt me dat risico bij shockschade groter dan bij affectie-
schade, omdat bij die laatste vorm van schade steeds een affectieve relatie is vereist. 
Het bestaan van zo’n affectieve band maakt het bestaan van affectieschade ook 
waarschijnlijk. Economisch gezien is er in zulke gevallen sprake van interdependen-
tie van nutsfuncties: het nut van de ene persoon hangt positief af van de mate van 
                                                      
73. Kottenhagen 2000, p. 67. 
74. Zie Kottenhagen 2000, p. 73. 
75. Hartlief 2003, p. 73. Zie ook Hoge Raad 22 februari 2002, NJ 2002, 240 (concl. A.-G. Strikwerda; 

m.nt. Vranken; Taxibus). 
76. Hartlief 2003, p. 74. 
77. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van het slachtoffer; de levens-

gezel die met het slachtoffer duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert; de (adoptief) ouder 
van een minderjarig slachtoffer of van een meerderjarig slachtoffer dat met de (adoptief) ouder in ge-
zinsverband samenleefde; het minderjarige (adoptief) kind of het meerderjarige (adoptief) kind dat 
met het slachtoffer in gezinsverband samenleefde; degene die duurzaam in gezinsverband de zorg voor 
het slachtoffer heeft en degene voor wie het slachtoffer duurzaam in gezinsverband de zorg heeft. 
Broers en zusters vallen dus buiten de kring van gerechtigden. Inmiddels is met betrekking tot deze 
kring van gerechtigden een hardheidsclausule toegevoegd, die inhoudt dat ook een recht op vergoeding 
toekomt aan een andere persoon die in een zodanig nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staat, 
dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste wordt aangemerkt. Zie voor 
een kritische bespreking hiervan Lindenbergh 2005. 

78. Zie Kamerstukken II, 2002-2003, 28 781, nr. 1-4 en bijvoorbeeld Hartlief 2003, p. 78. 
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welzijn van de andere persoon. Lijdt de ene persoon schade, dan daalt het nutsni-
veau van de ander daardoor.79 
Door bij shockschade een in de psychiatrie erkend ziektebeeld te vereisen, wordt 
het gevaar van strategisch gedrag daar trouwens ook reeds aangepakt. De angst voor 
commercialisering van verdriet en onsmakelijke procespraktijken kan worden weg-
genomen door, zoals in het wetsvoorstel gebeurt, te werken met gefixeerde bedra-
gen. Door ook de kring van gerechtigden duidelijk af te bakenen, leidt vergoeding 
van affectieschade niet tot grote onzekerheid over mogelijke aansprakelijkheid, zo-
dat er geen problemen van onverzekerbaarheid zullen ontstaan. En het werken met 
gefixeerde bedragen beperkt de systeemkosten. Die kosten kunnen wellicht zelfs 
dalen, omdat er nu geen juridische discussies meer hoeven worden gevoerd over de 
vraag of de eiser wel echt shockschade heeft geleden of dat hij affectieschade ‘ver-
momt’ als shockschade om zodoende toch smartengeld te kunnen eisen. Ik vraag 
me wel af of het hanteren van een gefixeerd bedrag van €10.000 voor alle gevallen 
een juiste benadering is. Wellicht is het beter om verschillende gefixeerde bedragen 
te hanteren voor verschillende categorieën schade. Hoe dit ook zij, het duidelijk 
afbakenen van een kring van gerechtigden die voor een gefixeerde vergoeding van 
affectieschade in aanmerking komen, past beter in het rechtseconomische denkka-
der dan het helemaal niet vergoeden van affectieschade. 
 
 
5.4 Begroting van de schade 
 
5.4.1 Inleiding 
 
Art. 6:97 BW geeft aan dat de rechter de schade begroot op de wijze die het meest 
met de aard ervan in overeenstemming is. Volgens de Differenzhypothese van 
Mommsen is schade ‘(…) die Differenz zwischen dem betrage des Vermögens, wie 
derselbe in einem gegebenen Zeitpunkte ist, und dem Betrage, welchen dieses Vermögen 
ohne die Dazwischenkunft eines bestimmten beschädigenden Ereignisses in dem zur 
Frage stehenden Zeitpunkte haben würde’.80 Volgens de Nederlandse literatuur kan 
schade niet alleen bestaan in een teruggang van het vermogen, maar ook van ‘iets 
anders’.81 Dat andere betreft ideële schade. Schade zou dan ook kunnen worden 
beschreven als een vermindering van behoeftenbevrediging82 of genot,83 ongeacht of 
die vermindering een teruggang in vermogen of in een andere bron van nut betreft. 
Vanwege het uitgangspunt van volledige schadevergoeding dient in beginsel de ge-
hele nutsverlaging te worden vergoed, omdat de laedens zodoende wordt gecon-
fronteerd met de negatieve gevolgen van zijn handelen. In sommige gevallen is het 
                                                      
79. Zie bijvoorbeeld Becker 1991, p. 278 e.v. 
80. Zie Barendrecht & Storm 1995, p. 12. 
81. Bloembergen 1965, p. 13. 
82. Slagter 1952, p. 2. 
83. Polak 1949, p. 21. 
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echter erg moeilijk om dat nutsverlies vast te stellen, waarbij de mogelijkheid van 
strategisch gedrag van het slachtoffer - hij wendt een groter nutsverlies voor - dit 
probleem kan vergroten. 
Bij het bepalen van het nutsverlies kan een meer subjectieve of een meer objectieve 
methode worden gevolgd. Bij de subjectieve methode wordt gekeken naar de con-
crete situatie, naar de omstandigheden waarin de benadeelde verkeerde, er wordt 
gezocht naar het werkelijk geleden nadeel. Dit is de concrete schadeberekening. Bij de 
abstracte schadeberekening daarentegen wordt geabstraheerd van de omstandigheden 
van het geval en wordt bepaald hoe groot de schade in het algemeen in een verge-
lijkbare situatie is. Deze methode is doelmatiger dan de concrete, omdat niet aan 
alle omstandigheden van het geval aandacht hoeft te worden besteed. En in het al-
gemeen leidt de methode tot redelijke resultaten,84 als zij tenminste in de juiste ge-
vallen wordt toegepast. Abstracte schadeberekening is namelijk niet voor alle soor-
ten schade geschikt. In de volgende paragrafen bespreek ik deze schadesoorten en de 
toepasbaarheid van concrete of abstracte schadeberekening. Daarna ga ik in op de 
rechterlijke bevoegdheid om de schade te begroten op (een deel van) de winst van 
de laedens en op het begroten van toekomstige schade. Tenslotte bespreek ik de 
gevolgen van onvolledige schadevergoeding.85 
 
 
5.4.2 Zaakschade 
 
In paragraaf 3.2.2 bleek dat er bij de bescherming van zaken een voorkeur bestaat 
voor property rules. Dit is zo, omdat partijen over het algemeen beter dan de rech-
ter in staat zijn hun waardering voor een zaak te bepalen. Vrijwillige transacties 
worden dan ook verkozen boven gedwongen transacties. In situaties waar vrijwillige 
transacties niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege hoge transactiekosten, zal via 
het onrechtmatigedaadsrecht de waarde van een aanspraak aangaande de zaak moe-
ten worden bepaald. Hierbij moet dus worden vastgesteld welke schade de laedens 
heeft veroorzaakt door de zaak te beschadigen of te vernietigen. 
De concrete methode past het beste bij het uitgangspunt van de volledige vergoe-
ding, omdat zo precies mogelijk wordt bepaald welke schade de gelaedeerde heeft 
geleden. Het veroorzaakte externe effect wordt dus zo exact mogelijk vastgesteld. 
Dit brengt echter wel hogere systeemkosten met zich mee. 
In situaties waar de abstracte methode een goede benadering van de werkelijk gele-
den schade vormt, weegt de reductie in systeemkosten zwaarder dan de relatief klei-
ne vaststellingsfouten.86 Het gaat hier vooral om situaties van zaakschade die veel-

                                                      
84. Aldus Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 418. Zie ook Deurvorst 1996, p. 38, die hier niet de term ‘ab-

stracte schadeberekening’, maar ‘hanteren van een abstract begrip schade’ wil gebruiken. 
85. Zie Thornton & Ward 1999 voor een inleiding in de forensische economie, waarin wordt onderzocht 

welke rol economen (kunnen) spelen bij de berekening van de schadevergoeding. 
86. Volgens Spier e.a. 2003, p. 207 en de daar genoemde literatuur is de achtergrond van de abstracte 

schadeberekening dan ook vooral gelegen in de doelmatigheid. 
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vuldig voorkomen, zoals autoschades. Omdat de meeste mensen hun beschadigde 
auto laten herstellen, vormen de herstelkosten die een bekwaam reparateur in reke-
ning brengt, een goede benadering van de geleden schade.87 In de meeste gevallen 
zorgt het vergoeden van de herstelkosten er voor dat de gelaedeerde weer hetzelfde 
nutsniveau bereikt als voor de schadetoebrengende gebeurtenis.88 De zaakschade 
komt zo veelvuldig voor, dat het te kostbaar is om in elk individueel geval vast te 
stellen hoe hoog de werkelijke herstelkosten exact zijn. Een bijkomend voordeel van 
de abstracte benadering is, dat wordt vermeden dat de laedens niet hoeft te betalen 
als de gelaedeerde niet tot reparatie overgaat. De laedens heeft wel een negatief ex-
tern effect veroorzaakt, maar zou er niet voor op hoeven draaien. Dat frustreert de 
zorgprikkels van de laedens. Natuurlijk creëert de abstracte methode een spiegel-
beeldig probleem: een gelaedeerde ontvangt schadevergoeding terwijl hij de zaak 
niet of goedkoper heeft laten repareren, zodat hij van de schadegebeurtenis profi-
teert. Dit leidt echter alleen tot zorgproblemen als de gelaedeerde ‘op zoek gaat’ 
naar ongelukken om zo een hogere schadevergoeding te krijgen dan de kosten die 
hij voor reparatie moet uitgeven. In zo’n geval kan het eigenschuldverweer er voor 
zorgen dat de gelaedeerde geen (volledige) schadevergoeding krijgt. En omdat de 
meeste gelaedeerden de zaak inderdaad bij een deskundige zullen laten repareren, 
ontstaat het besproken probleem niet vaak. Als voorts wordt bedacht dat de gelae-
deerde wiens herstelkosten hoger waren dan de abstract vastgestelde schade alsnog 
mag kiezen voor de concrete methode,89 wordt duidelijk dat het hanteren van de 
abstracte methode bij veel voorkomende zaakschades veel voordelen heeft, terwijl 
de nadelen beperkt zijn.  
Het is zelfs de vraag of een meer accurate vaststelling van de schade middels concre-
te schadeberekening tot beter gedrag van een potentiële laedens leidt. Daarvoor is 
immers bepalend of die laedens ook over die betere inschatting beschikt. Als de lae-
dens van tevoren niet exact weet hoeveel schade hij kan veroorzaken, leidt een meer 
accurate schadebepaling achteraf niet tot betere gedragsprikkels. Als de schade ge-
middeld genomen maar goed wordt vastgesteld, krijgt de laedens de juiste gedrags-
prikkels. In veel voorkomende gevallen van zaakschade zal de abstracte schadebere-
kening gemiddeld genomen een goede benadering van de schade zijn, zodat de ge-
dragsprikkels voor de laedens niet worden verstoord.90 
Bij zaakschade waar herstel niet verantwoord is, kunnen de herstelkosten niet die-
nen als maatstaf voor de abstract berekende schade. De vervangingswaarde is dan 
een goede maatstaf.91 Zeker als er een levendige tweedehands markt voor de betref-
fende zaak bestaat, kan de geleden schade zo goed worden benaderd. Hier wordt er 
dan wel van uitgegaan dat de vervangende zaak een perfect substituut is. Indien dat 

                                                      
87. Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 96, aant. 21. 
88. Zie paragraaf A5.1 van de appendix bij dit hoofdstuk voor een grafische weergave hiervan. 
89. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 418. 
90. Zie over het beperkte belang van een accurate schadevaststelling Kaplow & Shavell 1996b; Kaplow & 

Shavell 2002, p. 265 e.v. 
91. Zie bijvoorbeeld Barendrecht & Storm 1995, p. 66 e.v. 
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niet het geval is, moet er ook een vergoeding worden betaald voor het feit dat de 
gelaedeerde nu weliswaar een vervangende zaak heeft kunnen aanschaffen, maar dat 
deze zaak het verlies van de oude zaak niet volledig goedmaakt. Als er geen markt 
voor de zaak bestaat, is er ook geen vervangingswaarde te bepalen. De schade zal 
dan concreet moeten worden berekend. In het algemeen zal het in zulke gevallen 
niet om veel voorkomende schades gaan, zodat de voordelen van de abstracte bena-
dering minder zwaar wegen en de hoofdregel van concrete schadeberekening reeds 
daarom moet worden toegepast. 
Bij zaakschade die bestaat in het tijdelijk gemis van de zaak zijn de argumenten 
voor de abstracte benadering niet sterk. Is het nog zo dat het voor de herstelkosten 
van een auto niet uitmaakt hoe intensief die auto wordt gebruikt, zodat de abstracte 
methode steeds een goede benadering van de schade biedt, bij het tijdelijk gemis 
tijdens de reparatie is dit anders. Iemand die de auto dagelijks nodig heeft voor 
woon-werkverkeer moet wellicht een vervangende auto huren, terwijl iemand die de 
auto met name voor de deur geparkeerd heeft staan en er alleen zo nu en dan mee 
rijdt, de auto gedurende de reparatie best kan missen. Voor woon-werkverkeer bin-
nen de eigen plaats kan de fiets of het openbaar vervoer een alternatief bieden, maar 
voor een vertegenwoordiger die zijn cliënten moet bezoeken is een vervangende au-
to noodzakelijk. Er is dus geen voor de hand liggend criterium waarmee de schade 
als gevolg van het tijdelijk gemis van de zaak adequaat kan worden benaderd, zodat 
de concrete benadering beter is.92 
 
 
5.4.3 Letselschade 
 
Letselschade is sterk afhankelijk van de persoon van de gelaedeerde, zodat het zich 
niet goed leent voor abstracte berekening. Hier zal de concrete schadebereke-
ningsmethode dus moeten worden gehanteerd. De Hoge Raad heeft een uitzonde-
ring op deze regel gemaakt voor ouders die hun gewonde kind zelf verpleegden. Zij 
konden voor de daaraan bestede uren een redelijke vergoeding van de laedens vor-
deren, ook al hebben ze er geen kosten voor gemaakt of er inkomen door gederfd. 
In paragraaf 5.2.3.2 is dit reeds aan de orde gekomen bij de behandeling van zuive-
re vermogensschade.93 
De keuze voor de concrete methode neemt niet weg dat er nog steeds problemen 
bestaan bij het vaststellen van schade. Dat is zeer duidelijk bij overlijdensschade. De 
volgende paragraaf is dan ook gewijd aan de vraag hoe deze schade moet worden 
vastgesteld. 
 
 
                                                      
92. Schade door tijdelijk gemis kan soms worden beperkt door het voorhanden houden van reservemateri-

eel. Paragraaf 5.2.4 behandelt dit onderwerp. 
93. Hoge Raad 28 mei 1999, NJ 1999, 564 (concl. A.-G. Spier; m.nt. Bloembergen; Gem. Los-

ser/Kruidhof). 
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5.4.4 Overlijdensschade 
 
De vordering tot schadevergoeding bij overlijden komt toe aan een in art. 6:108 lid 
1 BW limitatief opgesomde groep personen. Ditzelfde wetsartikel beperkt het recht 
op schadevergoeding tot het gederfde levensonderhoud en de kosten van lijkbezor-
ging. 
Vanuit rechtseconomisch oogpunt is dit bedrag veel te laag om te kunnen spreken 
van een volledige schadevergoeding, die in beginsel nodig is om de juiste gedrags-
prikkels aan actoren te verstrekken. De eventuele immateriële schade van de nabe-
staanden daargelaten, is het grootste probleem met de bepaling van art. 6:108 BW 
dat daarin niet de waarde van het leven van de overledene wordt vergoed, doch 
slechts het levensonderhoud waarin deze had kunnen voorzien. Dit is een onder-
schatting van de werkelijke schade die is veroorzaakt door het dodelijke letsel. 
In de economische literatuur zijn veel pogingen gedaan om de waarde van een men-
senleven vast te stellen. Er zijn verschillende manieren waarop dit is gedaan. Elke 
methode kent zijn eigen problemen en de resultaten uit de verschillende onderzoe-
ken zijn niet eenduidig. Toch zal een kort overzicht van het onderzoek naar de 
waarde van een statistisch leven (af te korten tot WSL) duidelijk maken dat de 
schadevergoeding bij overlijden zoals deze in Nederland wordt toegekend, veel te 
laag is vanuit het oogpunt van het verstrekken van correcte gedragsprikkels.94  
Viscusi en Aldy hebben in 2002 een overzichtsartikel geschreven waarin ze meer 
dan 60 onderzoeken naar de WSL bespreken. Die WSL wordt afgeleid uit allerlei 
beslissingen die individuen nemen en die invloed hebben op gezondheid en veilig-
heid, zoals het kopen van een gevaarlijk product of het kiezen van gevaarlijk werk. 
Zulke marktkeuzen bevatten een impliciete afruil tussen geld en risico, waarmee 
schattingen omtrent de WSL worden gemaakt. Een voorbeeld: als iemand er voor 
kiest om een airbag aan te schaffen omdat deze de kans op dodelijk letsel verkleint, 
dan vindt deze persoon die daling in het overlijdensrisico blijkbaar meer waard dan 
de aanschafprijs van de airbag. Dit geeft informatie over de waarde die hij aan het 
leven toekent. Door veel van zulke beslissingen te analyseren, kan er een WSL wor-
den afgeleid. De WSL wordt vaak gebruikt om de kosten en baten van (over-
heids)programma’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu tegen el-
kaar af te kunnen wegen. 
Zo’n WSL moet volgens de auteurs niet worden gezien als een universele constante, 
als het ‘juiste bedrag’ dat een mensenleven waard zou zijn. Het gaat steeds om de 
afruil die uit een concreet onderzoek blijkt tussen bijvoorbeeld de hoogte van het 
loon en de risico’s van het werk. Een gevonden WSL kan daarom ook niet zonder 
meer voor een andere arbeidsomgeving of voor een niet-arbeidsomgeving (zoals 
verkeersongevallen) worden gebruikt, omdat verschillende populaties verschillende 
risicovoorkeuren en veiligheidswaarderingen hebben.95 
                                                      
94. Uitzonderingen van relatief jonge slachtoffers met hele hoge inkomens, die dus nog een grote restver-

diencapaciteit hadden, daargelaten. 
95. Viscusi & Aldy 2002, p. 23. 
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De meeste Amerikaanse arbeidsgerelateerde onderzoeken naar de WSL komen uit 
op een WSL van tussen de $3,8 en $9,0 miljoen. Sunstein stelt dat de WSL tegen-
woordig op zo’n $6,1 miljoen wordt vastgesteld.96 De gevonden WSL blijkt hoger 
te zijn naarmate de onderzochte werknemer rijker is. Er zijn ook Amerikaanse on-
derzoeken die kijken naar beslissingen zoals het aanschaffen en gebruiken van auto-
gordels, rookmelders, fietshelmen of sigaretten en naar de wijze waarop huizenprij-
zen reageren op de risico’s van gevaarlijke afvalstortplaatsen in de buurt. In het al-
gemeen is de gevonden WSL vergelijkbaar, maar iets lager.97  
Uit onderzoeken uit andere landen blijkt dat de WSL in ontwikkelde landen hoger 
is dan in ontwikkelingslanden, omdat het inkomen per hoofd van de bevolking in 
ontwikkelingslanden lager is.98 De gevonden WSL in Amerikaanse onderzoeken is 
vergelijkbaar met die uit andere ontwikkelde landen.99 De WSL is lager naarmate 
de leeftijd hoger is.100 
Sunstein stelt dat de WSL geen goede maatstaf voor een kosten-baten analyse is, 
maar dat uitgegaan moet worden van de waarde van een statistisch levensjaar 
(WSLJ). Een gered leven van een jongere is ‘meer waard’ dan een gered leven van 
een oudere, in de zin dat er naar verwachting meer levensjaren gespaard zijn geble-
ven. Toegepast op schadevergoeding bij overlijden impliceert dit dat die vergoeding 
hoger moet zijn naarmate de gelaedeerde jonger is, hetgeen in het stelsel van art. 
6:108 BW inderdaad het geval is, mits de overledene feitelijk bijdroeg in het le-
vensonderhoud van de nabestaande.101 Een activiteit die met name jongere levens in 
gevaar brengt, leidt in deze visie dus tot meer verwachte schade dan een activiteit 
die evenveel oudere levens in gevaar brengt. Door een hogere schadevergoeding aan 
de jongere levens te verbinden, kunnen de gewenste gedragsprikkels aan de laedens 
worden verstrekt.  
Aldy en Viscusi onderzoeken de invloed van leeftijd op de WSL van werknemers en 
komen tot de conclusie dat deze WSL eerst met de leeftijd meestijgt en daarna weer 
daalt. De WSL van jonge zestigers bedraagt zo’n $2,5 tot $3 miljoen, en dat is 30 

                                                      
96. Sunstein 2003, p. 2 en 3; Sunstein & Posner 2004, p. 21. De Volkskrant kopt op de voorpagina van 

26 mei 2004 dat volgens economen op de Kopenhagen Consensus, een ontwikkelingsconferentie, het 
leven van een westerling zes miljoen dollar waard is en het leven van iemand uit een ontwikkelings-
land 22.227 dollar. Het grote verschil wordt mede verklaard doordat in ontwikkelingslanden geen 
gegevens over de bedoelde afruil bestaan, zodat daar de bijdrage die iemand aan het bruto nationaal 
product levert als maatstaf wordt gehanteerd. 

97. Viscusi & Aldy 2002, p. 29. 
98. Viscusi & Aldy 2002, p. 38. 
99. Viscusi & Aldy 2002, p. 67. 
100. Viscusi & Aldy 2002, p. 50. 
101. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de WSLJ redelijk uniform is. Als daarentegen een oudere elk ver-

wacht nog resterend jaar veel hoger waardeert dan een jongere, dan kan het zo zijn dat de totale 
waardering van de oudere voor zijn (beperkt) aantal resterende verwachte jaren toch hoger uitvalt dan 
de totale waardering van de jongere voor zijn groter aantal resterende verwachte jaren. Zie Sunstein 
2003, p. 4, 5. 
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tot 40 procent lager dan de gemiddelde WSL en zelfs 50-65 procent lager dan die 
van dertigers.102 
Ook al vormt de WSL geen exact prijskaartje dat aan een menselijk leven kan wor-
den gehecht, het maakt wel duidelijk dat de schadevergoeding bij overlijden in het 
Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht te laag is. Wil de laedens beter worden ge-
confronteerd met de werkelijke schade die hij bij een dodelijke onrechtmatige daad 
veroorzaakt, dan lijken bedragen in de orde van grootte van €2 of €3 miljoen nog 
aan de voorzichtige kant, maar ze zijn wel veel hoger dan de huidige toegekende 
bedragen. 
Een probleem hierbij is dat dit bedrag is gebaseerd op de schade van de overledene 
zelf, niet op de schade van de nabestaanden. De onderzoeken naar de WSL kijken 
immers welke afwegingen mensen maken ten aanzien van hun eigen veiligheid en 
niet welk bedrag zij hun nabestaanden willen nalaten. Het is dus nog maar de vraag 
of de nabestaanden wel zo’n hoog bedrag aan schadevergoeding moeten ontvangen. 
Slechts weinigen zullen een levensverzekering van €2 of €3 miljoen of meer ten 
gunste van hun nabestaanden afsluiten en het ligt dan niet voor de hand om via het 
onrechtmatigedaadsrecht de laedens wel zo’n groot bedrag aan diezelfde nabestaan-
den te laten betalen. Het bedrag dat de laedens moet betalen is dan dus groter dan 
het bedrag dat de nabestaanden dienen te ontvangen, decoupling dus.  
Zoals in paragraaf 2.3.1 reeds is besproken, zijn er naast het aansprakelijkheidsrecht 
andere manieren waarop kan worden geprobeerd prikkels aan actoren te verstrek-
ken, zoals regulering, strafrecht of belastingen. Als het aansprakelijkheidsrecht zeer 
hoge schadevergoedingen behoeft om de juiste gedragsprikkels te kunnen verstrek-
ken, dan kunnen deze alternatieve methoden aantrekkelijker worden. De dreiging 
van een vrijheidsstraf kan wellicht goede (aanvullende) gedragsprikkels geven, 
waardoor de schadevergoedingen in het aansprakelijkheidsrecht niet tot voor Ne-
derland ongekende hoogten hoeven te stijgen. In de rechtseconomische literatuur is 
het algemeen aanvaard dat een combinatie van verschillende instrumenten nodig is 
om de gewenste gedragsprikkels te kunnen verstrekken. 
 
 
5.4.5 Veroorzaakte schade of behaalde winst? (art. 6:104 BW) 
 
Art. 6:104 BW geeft de rechter de mogelijkheid om op vordering van de gelaedeer-
de de schade te begroten op (een deel van) de winst die de laedens door de on-
rechtmatige daad heeft genoten. Polinsky en Shavell beargumenteren dat het verlies 
van de gelaedeerde een betere maatstaf voor de schadevergoeding is, omdat relatief 
kleine onderschattingen van de winst van de laedens er reeds voor kunnen zorgen 
dat hij onvoldoende zorgprikkels krijgt. Immers, zo lang de laedens inschat dat hij 
nog een deel van zijn winst overhoudt, zal hij de onrechtmatige daad plegen, onge-

                                                      
102. Aldy & Viscusi 2004, p. 32. 
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acht hoe groot de schade van de gelaedeerde is.103 Dit argument is voor de beoorde-
ling van art. 6:104 BW niet relevant, omdat de gelaedeerde wiens schade groter is 
dan de winst van de laedens, en dat is de situatie waar de auteurs van uitgaan, geen 
gebruik van dit wetsartikel zal maken. 
Het probleem met art. 6:104 BW vanuit rechtseconomische optiek betreft juist de 
tegengestelde situatie: als de winst groter is dan de schade, dan is de handeling wel-
vaartsverhogend en zou art. 6:104 BW er voor kunnen zorgen dat de laedens de 
handeling toch niet verricht, omdat zijn gehele winst door de gelaedeerde kan wor-
den weggenomen. Natuurlijk moet de laedens prikkels krijgen om zijn handelingen 
tegen de laagste maatschappelijke kosten uit te voeren, maar schadevergoeding ge-
baseerd op de veroorzaakte schade geeft daartoe reeds de juiste prikkels. Het moe-
ten betalen van een hoger bedrag omdat de behaalde winst hoger is, kan leiden tot 
excessieve zorg en een te laag activiteitenniveau.104 De rechter moet zich derhalve 
terughoudend opstellen bij het gebruik van zijn bevoegdheid. Wel kan deze be-
voegdheid een oplossing bieden in gevallen waarin het moeten vergoeden van de 
veroorzaakte schade te weinig zorgprikkels geeft, bijvoorbeeld vanwege een lage ver-
oordelingskans. Ook komt het de eiser die niet goed kan aangeven wat zijn schade 
precies is, in zijn bewijsnood tegemoet. Zo kan worden voorkomen dat de laedens 
geen schadevergoeding hoeft te betalen terwijl hij wel schade heeft veroorzaakt, het-
geen tot te weinig zorgprikkels zou hebben geleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
inbreuken op intellectuele eigendom.105 Deurvorst stelt in haar dissertatie dat de 
winstafdracht moet worden gezien als een uit het oogpunt van doelmatigheid ge-
schapen juridisch instrument om onwenselijke handelingen te ontmoedigen. Om-
dat zij toepassing van winstafdracht wil beperken tot gevallen van opzet of grove 
schuld bij de inbreukmaker, is het inderdaad wenselijk de potentiële laedens van 
zijn daad af te schrikken.106 
Inbreuk op intellectuele eigendom is een rechtsinbreuk, en dan vormt de winst van 
de gedaagde in het algemeen een goede schadevergoedingsmaatstaf, nog los van de 
problemen van een lage veroordelingskans. In paragraaf 3.2.2 bleek immers dat de 
rechtsinbreuk de relevante onrechtmatigheidscategorie is in situaties waarin een 
vrijwillige transactie de enige manier is waarop de aanspraak mag worden overge-
dragen. Zelfs als de voordelen van de laedens groter zijn dan de nadelen van de ge-
laedeerde, toch mag de laedens geen rechtsinbreuk maken. Door de schadevergoe-
ding te baseren op de behaalde winst, wordt een rechtsinbreuk ook onaantrekkelijk 
gemaakt in situaties waarin die winst groter is dan de veroorzaakte schade, zodat de 

                                                      
103. Polinksy & Shavell 1994, p. 431 en 434. 
104. De stelling van Van Nispen, dat de verplichting tot schadevergoeding tekortschiet als sanctie op toe-

rekenbaar onrechtmatig handelen indien het profijt voor de dader groter is dan de voor vergoeding in 
aanmerking komende schade, moet dan ook worden verworpen. Van Nispen 2004, p. 40. 

105. Zie bijvoorbeeld Deurvorst 1994, p. 170; Spier e.a. 2003, p. 210 e.v.; Deurvorst (Schadevergoeding), 
Art. 104, aant. 6. 

106. Deurvorst 1994, p. 174. 
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potentiële laedens prikkels krijgt om inderdaad een vrijwillige transactie aan te 
gaan.107 
 
 
5.4.6 Toekomstige schade (art. 6:105 BW) 
 
Volgens art. 6:105 BW kan de begroting van nog niet ingetreden schade geheel of 
gedeeltelijk worden uitgesteld of na afweging van goede en kwade kansen bij voor-
baat geschieden. In dat laatste geval kan de schuldenaar worden veroordeeld tot het 
betalen van een bedrag ineens of tot betaling van periodiek uit te keren bedragen, al 
dan niet met verplichting tot zekerheidstelling. Ook kan de rechter voorwaarden 
aan de veroordeling verbinden, bijvoorbeeld door de periodieke uitkering te indexe-
ren. De vastgestelde periodiek uit te keren bedragen kunnen worden gewijzigd als 
zich onvoorziene omstandigheden voordoen. In de praktijk is zowel bij eiser als ge-
daagde een voorkeur te zien voor de uitkering ineens.108 
De keuze tussen een uitkering ineens en periodieke uitkeringen is vanuit rechtseco-
nomische optiek onderzocht door Rea. Hij geeft een aantal redenen waarom de uit-
kering ineens in het algemeen de voorkeur verdient: 
1. De gelaedeerde kan, als hij dat wil, met de uitkering ineens zelf een periodieke 

uitkering realiseren.109 De redenering dat de gelaedeerde door de uitkering in-
eens wordt opgezadeld met de onzekerheid betreffende de juistheid van de in-
schatting van de schade, is onjuist, omdat de gelaedeerde met die uitkering een 
verzekering kan afsluiten. Als bijvoorbeeld de kans op de noodzaak van toekom-
stige medische behandeling als gevolg van de onrechtmatige daad groter is ge-
worden en de uitkering ineens wordt gebaseerd op de verwachte waarde van die 
kosten, dan kan dit bedrag worden gebruikt om een uitgebreidere ziektekosten-
verzekering af te sluiten zodat, als de behandeling inderdaad noodzakelijk blijkt, 
deze door de verzekering wordt vergoed; 

2. Een periodieke uitkering die kan worden aangepast aan de daadwerkelijke hoog-
te van de schade legt een stuk onzekerheid bij de laedens. Als deze risicomijdend 
is, zal hij deze onzekerheid willen afdekken met een verzekering. Dit zorgt voor 
extra transacties en dus systeemkosten in vergelijking met de situatie waarin de 
gelaedeerde een uitkering ineens krijgt en deze gebruikt om een periodieke uit-
kering aan te schaffen; 

3. Periodieke uitkeringen leiden tot extra kosten. Het probleem van moreel risico is 
bij periodieke uitkeringen namelijk groter. Als een periodieke uitkering bijvoor-
beeld de omvang heeft van het verschil tussen het loon van de gelaedeerde zoals 
dat zonder de onrechtmatige daad naar verwachting was geweest en het loon dat 

                                                      
107. Schäfer & Ott 2005, p. 253, 254. 
108. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 421. 
109. Rea 1981, p. 134. Andersom kan de laedens een periodieke uitkering niet omzetten in een uitkering 

ineens. Deze asymmetrie is een argument tegen het verplicht opleggen van een periodieke uitkering 
tegen de wens van partijen in. 
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hij daadwerkelijk verdient, dan heeft de gelaedeerde geen prikkel om meer te 
gaan verdienen, omdat dit alleen ten koste van zijn periodieke uitkering gaat. De 
uitkering ineens is gebaseerd op het verwachte loonverschil als gevolg van de on-
rechtmatige daad, terwijl de periodieke uitkering uiteindelijk ditzelfde verwachte 
loonverschil alsmede het extra loonverschil als gevolg van moreel risico zal om-
vatten.110 Een andere reden waarom de kosten bij periodieke uitkeringen hoger 
zullen zijn, is dat rechters waarschijnlijk een duurdere uitvoerder van periodieke 
uitkeringen zullen zijn dan private verzekeraars. Omdat de gelaedeerde die dat 
wil een uitkering ineens zelf kan omzetten in een periodieke uitkering, zal zo’n 
periodieke uitkering goedkoper zijn dan de periodieke uitkering die door de 
rechter wordt opgelegd.111 Tenslotte leiden periodieke uitkeringen gedurende 
een veel langere tijd tot extra kosten bij de gelaedeerde, bijvoorbeeld het verlies 
van privacy als gevolg van controles waarmee de omvang van zijn schade zo pre-
cies mogelijk moet worden vastgesteld. 

In paragraaf 5.4.2 is reeds gebleken dat het voor de prikkels van de laedens niet no-
dig is dat de schade in elk individueel geval nauwkeurig wordt vastgesteld, zolang de 
inschatting gemiddeld genomen maar goed is.112 Als het afwegen van goede en 
kwade kansen zonder systematische onder- of overschatting kan gebeuren, is het 
dus niet nodig om de begroting van de schade uit te stellen. 
 
 
5.4.7 Onvolledige schadevergoeding 
 
In dit hoofdstuk zijn verschillende omstandigheden besproken die er voor kunnen 
zorgen dat de schadevergoeding die de gelaedeerde ontvangt, zijn schade niet volle-
dig goedmaakt. Immateriële schade en zuivere vermogensschade worden niet altijd 
volledig gecompenseerd en bij het vaststellen van vermogensschade kunnen fouten 
worden gemaakt. 
Deze onvolledige vergoeding wordt door Adams gezien als een wenselijke situatie, 
omdat de gelaedeerde als het ware een eigen risico draagt waardoor hij ook zorg-
prikkels krijgt als het recht die niet via het eigenschuldverweer kan geven. 
De onvolledige vergoeding wordt gebruikt om rechtseconomische bezwaren tegen 
situaties waarin een regel van risicoaansprakelijkheid niet vergezeld gaat van een 
eigenschuldverweer, te verwerpen. Het idee is dan dat de potentiële gelaedeerde ook 
bij afwezigheid van een eigenschuldverweer zorgvuldig zal zijn, omdat hij bang is 
om bijvoorbeeld bij een verkeersongeval betrokken te raken. De pijn, angst, ver-
wondingen et cetera die hij daarbij kan oplopen, kunnen niet volledig worden goed-
gemaakt, zodat de actor ze zal willen vermijden. 

                                                      
110. Rea 1981, p. 136. 
111. Rea 1981, p. 144. Zie over de systeemkosten van beide alternatieven ook bijvoorbeeld Fleming 1969, 

p. 318 e.v. 
112. Zie voetnoot 90. 
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Los van de vraag of dit argument wel klopt - het verkeersgedrag van veel ongemoto-
riseerde verkeersdeelnemers doet namelijk anders vermoeden - wordt het niet volle-
dig doorgeredeneerd. Als een potentiële gelaedeerde zich inderdaad zorgvuldig ge-
draagt omdat zijn eventuele schade niet volledig wordt vergoed, dan betekent dit 
tegelijkertijd dat de potentiële laedens niet opdraait voor alle door hem veroorzaak-
te schade. De veronderstelde voordelen van onvolledige vergoeding aan de zijde van 
de gelaedeerde gaan dus vergezeld van nadelen aan de zijde van de laedens. Omdat 
hij niet voor alle veroorzaakte schade opdraait, krijgt hij te weinig zorgprikkels. Dit 
kan leiden tot een hogere ongevalskans. 
Het geschetste probleem is groter bij risicoaansprakelijkheid dan bij foutaansprake-
lijkheid. Immers, bij foutaansprakelijkheid kan de laedens geheel aan aansprakelijk-
heid ontsnappen door het vereiste zorgniveau te hanteren. Hij blijft dus zorgvuldig 
zolang de kosten van vereiste zorg lager zijn dan de kosten van lagere zorg plus de 
verwachte aansprakelijkheid bij dat lagere zorgniveau. De hoogte van die verwachte 
aansprakelijkheid hangt mede af van de mate van (on)volledigheid van de schade-
vergoeding. Bij risicoaansprakelijkheid blijft de laedens zorgvuldig zolang zijn totale 
kosten (dus zorgkosten en verwachte aansprakelijkheid) bij optimale zorg lager zijn 
dan bij lagere zorg. Omdat het bedrag dat een zorgvuldige laedens bij foutaanspra-
kelijkheid moet dragen, kleiner is dan het bedrag dat hij bij risicoaansprakelijkheid 
moet dragen, wordt het punt waarop het goedkoper wordt om onzorgvuldig te zijn 
bij risicoaansprakelijkheid eerder bereikt. Risicoaansprakelijkheid levert derhalve 
reeds bij een kleinere fractie ongecompenseerde schade problemen op dan foutaan-
sprakelijkheid. 
Een cijfervoorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat bij een ongeval alleen de gelae-
deerde 100 schade lijdt, dat de ongevalskans 15% is als niemand zorg neemt, 12% 
als alleen de gelaedeerde zorg neemt, 10% als alleen de laedens dat doet en 6% als 
beiden zorgvuldig zijn. De zorgkosten zijn 2 voor de gelaedeerde en 3 voor de lae-
dens. Het is wenselijk dat beide partijen zorgvuldig zijn, omdat de totale ongevals-
kosten dan het laagst zijn: 2 + 3 + 6%*100 = 11. Als de schade niet volledig wordt 
vergoed, vergelijkt de laedens bij foutaansprakelijkheid zijn zorgkosten van 3 met de 
verwachte aansprakelijkheid, dus de ongevalskans maal het deel van de schade dat 
hij moet vergoeden. De kritieke grens ligt dan bij 25% gecompenseerde schade, 
omdat de laedens vanaf dat percentage altijd beter af is door zorgvuldig te zijn. 
Immers, de ongevalskans is 12% als hij onzorgvuldig is (uitgaande van de juistheid 
van de stelling dat de gelaedeerde uit angst voor letselschade zorgvuldig zal zijn) en 
12%*25%*100 = 3. Zodra meer dan 25% van de schade gecompenseerd wordt, 
krijgt de laedens dus correcte gedragsprikkels. Bij risicoaansprakelijkheid ligt die 
kritieke grens bij 50%. De kosten van de laedens zijn dan 3+6%*50=6 als hij zorg-
vuldig is, en 12%*50=6 als hij onzorgvuldig is. Zodra het percentage gecompen-
seerde schade boven de 50% komt is het voor de laedens goedkoper om zorgvuldig 
te zijn. 
Het bestaan van onvolledige schadevergoeding geeft dus een argument in het voor-
deel van foutaansprakelijkheid, omdat dan reeds bij een lagere fractie gecompen-
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seerde schade de juiste gedragsprikkels worden gegeven.113 De volgende figuur geeft 
dit weer: 
 

0%  
gecompenseerd 

kritiek percentage 
foutaansprakelijkheid 

kritiek percentage 
risicoaansprakelijkheid 

100%  
gecompenseerd 

     

 A B C  
 
In gedeelte A leidt fout- noch risicoaansprakelijkheid tot de efficiënte uitkomst, in 
gedeelte B leidt foutaansprakelijkheid al wel, maar risicoaansprakelijkheid nog niet 
tot de efficiënte uitkomst en in gedeelte C leiden beide regels tot de efficiënte uit-
komst. 
 
 
5.5 Causaal verband (art. 6:98 BW) 
 
5.5.1 Inleiding 
 
Art. 6:162 BW vereist een causaal verband tussen de toerekenbare onrechtmatige 
daad en de schade, hetgeen blijkt uit het woord ‘dientengevolge’ uit lid 1. Art. 6:98 
BW geeft vervolgens aan welke schade voor vergoeding in aanmerking komt: alleen 
schade die in een zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprake-
lijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aan-
sprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden 
toegerekend. 
In het economische denkkader zoals het tot nu toe is geschetst en waarvan wordt 
beweerd dat het correcte gedragsprikkels aan actoren kan geven, komt het causali-
teitsvereiste niet expliciet aan bod, maar het speelt daar wel degelijk een rol in. De 
belangrijkste taak van het causaliteitsvereiste is te voorkomen dat actoren aansprake-
lijk kunnen worden gesteld voor teveel schade. Dat zou namelijk prikkels kunnen 
geven tot excessieve zorg en een te laag activiteitenniveau. Dit zou evenzeer wel-
vaartverlagend zijn als de omgekeerde situatie waarin de laedens voor te weinig 
schade aansprakelijk is en daardoor onzorgvuldig handelt en zijn activiteit te vaak 
uitoefent. 
Allereerst zal ik de verschillende juridische theorieën over het causaal verband kort 
bespreken. Daarna zet ik de rol van het causaliteitsvereiste in de economische bena-
dering uiteen. Vervolgens betoog ik dat het in het kader van foutaansprakelijkheid 
belangrijk is om een causaal verband te vereisen tussen de onrechtmatige daad en de 
schade en niet louter tussen de daad en de schade. Tenslotte besteed ik aandacht 
aan de Nederlandse regeling van ‘eigen schuld’ die is vormgegeven als ‘eigen causali-

                                                      
113. Visscher 1998, p. 217; Visscher & Van den Bergh 1998, p. 126. Zie ook paragrafen 4.5.2 en 4.5.4. 
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teit’. Het onderwerp van onzekerheid over causaal verband zal buiten beschouwing 
blijven, omdat dit niet in Afdeling 6.1.10 BW aan bod komt. 114 
 
 
5.5.2 Causaliteitstheorieën 
 
Causaal verband heeft een feitelijk en een juridisch aspect, aldus Schut.115 De scha-
de moet in concreet-feitelijke zin zijn veroorzaakt door de daad, maar dat is nog 
niet voldoende voor aansprakelijkheid. Daarvoor is een juridisch-normatieve causale 
relatie vereist. Het verband moet rechtens gezien zo sterk zijn, dat toerekening van 
de schade aan de veroorzaker ervan gewettigd is. Meestal is met de feitelijke causali-
teit tevens de juridische causaliteit voldoende bewezen, maar dit hoeft niet steeds 
het geval te zijn. De gevolgen kunnen in een te ver verwijderd verband met de daad 
staan om een juridisch causaal verband aan te nemen.116 Het kan ook zo zijn dat bij 
onzekerheid over het feitelijke causale verband toch juridische causaliteit wordt 
aangenomen. Uiteindelijk is de juridische causaliteit derhalve bepalend. De ver-
schillende causaliteitstheorieën die ik hieronder bespreek, vullen de inhoud van en 
de verhouding tussen feitelijke en juridische causaliteit elk op een andere manier in. 
 
 
5.5.2.1 Condicio sine qua non 
 
Elke gebeurtenis wordt voorafgegaan door talloze voorwaarden zonder welke het 
voorval niet zou hebben plaatsgevonden.117 Uit al deze omstandigheden moeten de 
voorwaarden worden gekozen die als de rechtens relevante oorzaak worden gezien. 
De reeks factoren die aan het gevolg voorafgaan en waarvan geen enkele kan wor-
den weggedacht zonder dat het gevolg verdwijnt, vormen samen de oorzaak. Deze 
hypothetische eliminatiemethode maakt slechts de voorwaarden duidelijk zonder 
welke het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Zo’n voorwaarde is een condicio 
sine qua non (csqn) voor de schade: denkt men de voorwaarde weg, dan zou de 
schade niet zijn ingetreden. Met het csqn-verband staat de feitelijke causaliteit 
vast.118 Als er geen csqn-verband tussen de onrechtmatige daad en de schade be-
staat, is er geen sprake van feitelijke causaliteit. Dit betekent echter nog niet dat er 
geen aansprakelijkheid zou kunnen bestaan, want bij onzekerheid over daderschap 

                                                      
114. De geïnteresseerde lezer krijgt een goed beeld van het onderwerp door lezing van bijvoorbeeld Kaye 

1982; Landes & Posner 1984, p. 422 e.v.; Rosenberg 1984; Shavell 1985; Landes & Posner 1987, p. 
234 e.v.; Faure 1993a; Kerkmeester 1994; Van 1995; Akkermans 1997; Ben-Shahar 2000, p. 652 
e.v.; Kerkmeester 2000a; Kerkmeester 2000b, p. 278; Faure 2003b; Shavell 2004, p. 254 e.v. 

115. Schut 1997, p. 70. 
116. Schut 1997, p. 73. 
117. Schut 1997, p. 74. 
118. Schut 1997, p. 77. 
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of causaliteit wordt soms toch aansprakelijkheid aangenomen.119 Er kan dus niet 
worden volgehouden dat csqn een minimumvereiste voor aansprakelijkheid is.120 
De theorie van de csqn kan niet zeggen of een bepaalde omstandigheid de rechtens 
relevante oorzaak is. Alle voorwaarden die als csqn moeten worden aangemerkt, zijn 
equivalent, omdat zij alle nodig zijn geweest voor het intreden van de schade. Eén 
van de kritieken op deze theorie is dan ook dat zij de aansprakelijkheid te ver zou 
uitbreiden. Er moet op andere gronden een keuze worden gemaakt welke van deze 
voorwaarden als de rechtens relevante oorzaak wordt gezien. Volgens Van Schellen 
is de csqn helemaal geen bodemvereiste voor aansprakelijkheid, omdat het recht 
zich niet baseert op de fysieke werkelijkheid maar een eigen realiteit heeft. In zijn 
visie is gedrag dat niet aan bepaalde eisen beantwoordt te zien als een oorzaak in 
juridische zin, het moet gaan om een ‘storing’, een inbreuk op een gedragspatroon. 
Het gaat telkens om de vraag of een bepaalde gedraging van de laedens rechtens als 
oorzaak van de schade behoort te gelden. De juridische causaliteit is derhalve een 
interpretatieprobleem, een vraag van uitleg.121 
Van Dunné bespreekt met instemming de visie van Wolfsbergen, die de csqn als 
negatief vereiste ziet: als er een onrechtmatige daad is gepleegd en er is schade ont-
staan, maar dezelfde schade zou ook zijn ontstaan zonder die onrechtmatige daad, 
dan is er geen sprake van een csqn-verband tussen de onrechtmatige daad en de 
schade, en moet aansprakelijkheid worden afgewezen. Deze visie stemt overeen met 
de rechtseconomische, zoals zal blijken bij de bespreking van de leer Demogie-
Besier in paragraaf 5.5.4.122 
 
 
5.5.2.2 Adequate veroorzaking 
 
De csqn kan dus uit het geheel van noodzakelijke voorwaarden niet die voorwaar-
den aanwijzen die rechtens van belang zijn. De theorie van de adequate veroorza-
king is één van de manieren waarop is geprobeerd die voorwaarden wel aan te kun-
nen wijzen. 
Er zijn verschillende varianten van deze theorie.123 In de subjektiv-vorträgliche Prog-
nose van Von Kries is bepalend of deze dader, ten tijde van het handelen, kon voor-
zien dat de schade zou ontstaan.124 De objektiv-nachträgliche Prognose van Rümelin 
merkt een handeling als oorzaak van een schade aan als het in het algemeen (dus 
niet voor deze specifieke persoon) voorzienbaar is dat de handeling tot de betreffen-
                                                      
119. Zie de literatuur genoemd in voetnoot 114. 
120. Zie hierover bijvoorbeeld Van Dunné 2004b, p. 399 e.v. en 453. 
121. Van Schellen 1972, p. 18 en 39. 
122. Van Dunné 2004b, p. 414, 417. 
123. Zie o.a. Van Schellen 1972, p. 88; Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 427. 
124. Scholten heeft moeite met deze theorie, want zij ontbeert een theoretische grondslag: waarom wordt 

de objectieve eis van een causaal verband die de wet stelt, omgezet in een eis van subjectieve voor-
zienbaarheid? Zeker bij schadevergoeding buiten schuld is dit problematisch. Zie P. Scholten 1902, 
p. 288.  
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de schade kan leiden, waarbij ook informatie die pas na de handeling beschikbaar is 
gekomen, kan worden gebruikt om te bepalen of het voorzienbaar was. Dit leidt tot 
een ruimere aansprakelijkheid dan de leer van Von Kries, omdat achteraf gezien 
veel meer te ‘voorzien’ is dan ten tijde van de handeling. Volgens Träger is een 
handeling de oorzaak van een schade, als die handeling de objectieve kans op het 
ontstaan van de schade (in algemene zin) in niet onaanzienlijke mate heeft ver-
hoogd. Scholten definieert een oorzaak als de voorwaarde, die de mogelijkheid van 
het gevolg objectief heeft vergroot.125 
Een in Nederland veel gebruikte formulering noemt een gevolg adequaat indien het 
naar de normale gang van zaken viel te verwachten of wanneer het gevolg redelij-
kerwijze was te verwachten.126 
Een bezwaar dat tegen de verschillende adequatieleren is aangevoerd, is dat zij vra-
gen van causaliteit en aansprakelijkheid niet goed gescheiden houdt.127 Zo stelt Me-
ijers dat ‘adequatie’ hetzelfde betekent als waarschijnlijkheid en dat het waarschijn-
lijkheidselement alleen bij de schuld een rol speelt.128 Hier kom ik bij de bespreking 
van de invulling van het causaliteitsvereiste in de rechtseconomische benadering op 
terug. Ondanks de bezwaren die tegen de adequatieleren zijn aangevoerd, heeft de 
Hoge Raad haar vanaf 1927 tot ongeveer 1970 gebruikt, waarbij een ontwikkeling 
is te zien van de variant van Von Kries via die van Rümelin naar die van Träger. Op 
deze wijze is steeds verder gegeneraliseerd en werd steeds minder van belang wat de 
betreffende laedens kon voorzien. Volgens Van Schellen was het onvermijdelijk dat 
op een gegeven moment de leer van de adequate veroorzaking zozeer was verwaterd, 
dat zij niet langer houdbaar was. In 1963 brak dat moment aan met de rede van 
Köster over causaliteit en voorzienbaarheid, waarin hij de mening verkondigde dat, 
zodra de aansprakelijkheid vaststaat, de omvang van de schadevergoedingsplicht af 
zou moeten hangen van de vraag of de verschillende schadefactoren naar redelijk-
heid aan de aangesproken partij kunnen worden toegerekend. 129 
 
 
5.5.2.3 Toerekening naar redelijkheid 
 
Köster en Bloembergen voeren als bezwaar tegen de theorie van de adequate veroor-
zaking aan, dat de voorzienbaarheid en de mate van waarschijnlijkheid als enige cri-
teria te weinig onderscheidend vermogen bezitten. Er zijn nog andere factoren die 
bij het trekken van de grenzen van de aansprakelijkheid een rol kunnen spelen, 

                                                      
125. P. Scholten 1902, p. 302.  
126. Köster 1963, p. 8. 
127. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 427. 
128. Meijers 1935/1936, p. 551 en 6. 
129. Köster 1963, p. 14; Van Schellen 1972, p. 125. 
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maar deze kunnen in de adequatieleer niet worden toegepast.130 De leer van de toe-
rekening naar redelijkheid probeert aan deze bezwaren tegemoet te komen.131 
Volgens Köster is de adequate causaliteit beslissend voor de vestiging van de aan-
sprakelijkheid, maar de redelijkheid is beslissend voor de omvang ervan. Recht-
spraak en wetenschap moeten schadegevallen indelen in categorieën en voor iedere 
categorie gelden weer andere regels. In de omvangsfeer komt de schade bijna altijd 
voor vergoeding in aanmerking, ook als er geen adequate causaliteit ten aanzien van 
deze schade bestaat. Het gaat hier niet om een vraag van causaliteit, maar van aan-
sprakelijkheidsverband. Köster noemt een aantal omstandigheden die mede bepalen 
of de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan de aangesproken partij: de 
aard van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, de aard van de schade, 
de graad van waarschijnlijkheid waarmee het ontstaan van de schade te verwachten 
viel en de onevenredig zware last die voor de aangesproken partij (mede gelet op de 
financiële positie van de benadeelde) uit de schadevergoedingsplicht kan voortvloei-
en.132  
Bij Köster speelt de adequatietheorie dus alleen in de vestigingsfase nog een rol,133 
maar andere schrijvers, waaronder Bloembergen, verwerpen haar ook daarvoor.134 
Van Dunné verwerpt zelfs het onderscheid tussen de vestiging- en de omvangfase 
van aansprakelijkheid: ‘(het) valt op dat de rechter geneigd is om de vraag òf men 
aansprakelijk is, en die voor welke gevolgen en in welke omvang de aansprakelijk-
heid geldt, als één, onafscheidelijk geheel te behandelen. (…) Met de ontwikkeling 
van de leer van de toerekening naar redelijkheid (heeft) dit onderscheid in ons recht 
(…) het veld (…) moeten ruimen. Opgeruimd staat netjes.’135 
In het Waterwingebied-arrest136 is de toerekening naar redelijkheid door de Hoge 
Raad aanvaard. In een aantal recentere arresten overweegt de Hoge Raad dat de 
omstandigheid dat bepaalde schade buiten de normale lijn der verwachtingen ligt, 
niet verhindert dat de dader in beginsel aansprakelijk is. Het standpunt van Köster 
wordt door de Hoge Raad aanvaard, maar wordt tevens gebruikt in de vestigingsfa-
se.137 Hartkamp vindt dit een goede ontwikkeling, maar vindt dat de redactie van 
art. 6:98 BW dit niet duidelijk doet uitkomen. Dit artikel suggereert dat er eerst 
vastgesteld is dàt de dader aansprakelijk is en dat daarna op grond van art. 6:98 BW 
wordt bepaald welke schade aan de aansprakelijke kan worden toegerekend. De 
werkelijke bedoeling van het artikel is volgens hem echter dat het de vraag beant-
woordt of er aansprakelijkheid mag worden aangenomen.138 
 
                                                      
130. Zie bijvoorbeeld Bloembergen 1965, p. 154, 163. 
131. Boonekamp (Schadevergoeding), Art. 98, aant. 2.4 en 2.5. 
132. Köster 1963, p. 14. 
133. Van Schellen 1972, p. 128. 
134. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 429. 
135. Van Dunné 2004b, p. 376. 
136. Hoge Raad 30 maart 1970, NJ 1970, 251 (concl. A.-G. Berger; m.nt. G.J. Scholten). 
137. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 431. 
138. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 432. 
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Bij toerekening naar redelijkheid gaat het telkens om de beantwoording van de 
vraag of het schadelijke gevolg in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop 
de aansprakelijkheid berust, dat het als gevolg daarvan aan de aangesprokene moet 
worden toegerekend.139 Brunner heeft in 1981 een schema gemaakt om te verdui-
delijken welke factoren hierbij van belang zijn:140 
1. Naarmate het gevolg naar ervaringsregels waarschijnlijker is, is toerekening eer-

der gerechtvaardigd. Het adequatiecriterium speelt dus nog steeds een rol, maar 
is niet langer allesbepalend; 

2. Naarmate het schadelijk gevolg minder ver is verwijderd van de gebeurtenis 
waarop de aansprakelijkheid berust, is toerekening eerder gerechtvaardigd. Het 
gaat hier om de lengte van de causale keten. Hoe meer schakels er in die keten 
zitten, des te minder snel zal de schade worden toegerekend; 

3. De aard van de aansprakelijkheid kan meebrengen dat schade ruim dan wel be-
perkt moet worden toegerekend. Deze factor kent een aantal onderdelen: 
a. Voor iedere beschermingsnorm kan en moet worden vastgesteld of het doel 

waarmee zij in het leven is geroepen, toerekening van de in concreto gevor-
derde schade rechtvaardigt. Als voorbeeld noemt Brunner de aansprakelijk-
heid van een eigenaar van een door een gebrek ingestort gebouw. De grond 
voor aansprakelijkheid is hier dat de gelaedeerde een gemakkelijk te vinden 
debiteur heeft, hetgeen meebrengt dat de schade niet ruim moet worden toe-
gerekend; 

b. Verkeers- en veiligheidsnormen die met het oog op de voorkoming van onge-
vallen zijn opgesteld, rechtvaardigen een ruime toerekening van dood- en let-
selschade. Er moet bij overtreding van zulke normen rekening worden ge-
houden met de mogelijkheid van ernstige gevolgen, hoe deze zich ook in het 
concrete geval mogen voordoen. Deze ruime toerekening brengt volgens 
Brunner tevens mee dat een beroep op eigen schuld van het slachtoffer niet 
gemakkelijk wordt gehonoreerd; 

c. Aansprakelijkheid zonder schuld geeft in beginsel aanleiding tot een beperk-
tere toerekening van schade; naarmate de schuld aan het schadeveroorzakend 
gebeuren zwaarder is, is ruimere toerekening van schade gerechtvaardigd. Dit 
betekent niet dat risicoaansprakelijkheid per definitie tot een beperkte toere-
kening moet leiden, dit wordt bepaald door de strekking van de bepaling 
waarin die risicoaansprakelijkheid is opgenomen; 

4. Schade door dood of verwonding wordt eerder toegerekend dan zaakschade, 
zaakschade eerder dan schade die bestaat in extra kosten en uitgaven, en schade 
door vermogensverlies eerder dan derving van winst. 

                                                      
139. Boonekamp (Schadevergoeding), Art. 98, aant. 26. 
140. Brunner 1981, p. 213 e.v. Zie Boonekamp (Schadevergoeding), Art. 98, aantek. 29 e.v. voor een gro-

tendeels overeenkomstig overzicht. Van Dunné 2004b, p. 287 e.v  betoogt op basis van een bespre-
king van relevante jurisprudentie dat de gestelde verschillen in toerekening op basis van de aard van 
de geschonden norm of de aard van de schade niet groot zijn, terwijl Sterk 1994, p. 273 stelt dat er 
bij risicoaansprakelijkheid een enger causaal verband geldt. 
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In zijn schema noemt Brunner ook nog de aard van de activiteit, waarbij geldt dat 
schade die is veroorzaakt in het kader van de uitoefening van een bedrijf eerder 
wordt toegerekend dan schade die is veroorzaakt in het kader van het privé-leven 
van particulieren.141 Ook de draagkracht noemt hij als mogelijke factor, waarbij een 
draagkrachtige laedens, de aanwezigheid van een WA-verzekering of een niet-
draagkrachtige gelaedeerde factoren zijn die de toerekening zouden kunnen verrui-
men, terwijl een niet-draagkrachtige laedens, de aanwezigheid van een schadeverze-
kering of een draagkrachtige gelaedeerde factoren voor het tegenovergestelde zou-
den kunnen zijn. De vraag of de draagkracht en de verzekeringen invloed behoren 
te hebben, vindt Brunner moeilijk te beantwoorden, maar hij meent wel dat finan-
ciële omstandigheden van partijen in de praktijk een niet-uitgesproken rol spelen. 
 
 
5.5.3 Het causaliteitsvereiste in de rechtseconomische benadering 
 
5.5.3.1 De functie van het causaliteitsvereiste 
 
In oudere rechtseconomische literatuur wordt geen aandacht besteed aan het causa-
liteitsvereiste.142 Coase ziet het ontstaan van schade als iets wederkerigs, er is zowel 
een laedens als een gelaedeerde voor nodig. Degene die deze schade het goedkoopst 
kan vermijden, door Calabresi de cheapest cost avoider genoemd, is degene die haar 
moet dragen.143 De handelingen van deze actor worden in Calabresi’s visie aange-
merkt als oorzaak van de schade. Causaliteit is zo beschouwd dan ook geen voor-
waarde voor aansprakelijkheid, maar een conclusie.144 Landes en Posner vinden het 
causaliteitsvereiste niet belangrijk, omdat de vragen die beantwoording behoeven 
reeds in het kader van de Hand-formule zijn beantwoord. Ook zij stellen dat be-
paald gedrag als oorzaak van de schade wordt aangemerkt, indien aansprakelijkheid 
van de actor bijdraagt tot het bereiken van de doelstelling van het onrechtmatige-
daadsrecht.145  
 
In meer recent werk wordt wel degelijk aandacht besteed aan het causaliteitsvereis-
te. Shavell geeft aan dat aansprakelijkheid economisch gezien alleen zin heeft als het 
gedrag van actoren er ten goede mee kan worden beïnvloed. Daarvoor is vereist dat 
er een csqn-verband bestaat tussen het gedrag van de gedaagde en het ontstaan van 
de schade.146 Het optimale niveau van zorg wordt alleen bepaald door situaties 
                                                      
141. Brunner 1981, p. 234. 
142. Zie hierover Kerkmeester 2000b, p. 275 e.v. 
143. Calabresi 1975, p. 84; Calabresi 1977, p. 135. Deze theorie van de cheapest cost avoider gaat alleen 

op als één van beide partijen door zorg te nemen de schade kan vermijden. In veel ongevalssituaties 
zullen echter zowel laedens als gelaedeerde invloed hebben op het ontstaan en de omvang van de 
schade, zodat van beiden een bepaalde mate van zorg wordt verlangd. 

144. Landes & Posner 1983, p. 110; Ben-Shahar 2000, p. 646. 
145. Landes & Posner 1987, p. 229. Zie ook Landes & Posner 1983, p. 110. 
146. Shavell 2004, p. 249, 250. 
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waarin het gedrag van de actor invloed heeft op de verwachte schade, zodat alleen 
situaties waarbij de gedragingen van de actor csqn van de schade zijn, relevant zijn. 
Het is economisch gezien zinloos om mensen aansprakelijk te stellen in situaties 
waarin hun gedrag geen csqn voor de schade was, omdat die aansprakelijkheid niet 
tot gedragsverandering leidt, terwijl er wel systeemkosten worden gemaakt. Het 
vermijden van die systeemkosten is één van de redenen waarom het zinvol is om het 
causaliteitsvereiste te stellen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in sommige 
zaken de systeemkosten juist hoger zullen uitvallen door dit vereiste, omdat het al 
dan niet ontbreken van causaliteit een punt van geschil kan zijn. 
Een tweede reden waarom het wenselijk is een apart causaliteitsvereiste te stellen, is 
dat het crushing liability kan voorkomen. In paragraaf 4.5.3 bleek dat het optimale 
activiteitenniveau wordt gevonden door het nut van een activiteit af te wegen tegen 
de kosten die de activiteit veroorzaakt. Als de gedaagde echter ook aansprakelijk kan 
worden gehouden voor schade die hij niet heeft veroorzaakt, dan kan hij besluiten 
om een lager dan optimaal activiteitenniveau te hanteren, of de activiteit zelfs hele-
maal niet uit te voeren. Stel bijvoorbeeld dat de uitstoot van een fabriek die per jaar 
€500.000 winst maakt, per jaar drie ziektegevallen veroorzaakt, terwijl er door ach-
tergrondrisico’s jaarlijks ook drie mensen in de omgeving ziek worden. Als de scha-
de per geval €100.000 bedraagt, dan zou deze fabriek in beginsel kunnen blijven 
produceren omdat de winst, na vergoeding van de veroorzaakte schade, nog 
€200.000 bedraagt. Als de fabriek echter voor alle ziektegevallen aansprakelijk 
wordt gesteld, dan is exploitatie niet langer rendabel, omdat er jaarlijks €100.000 
verlies wordt geleden. De te ruime aansprakelijkheid zorgt er voor dat het activitei-
tenniveau lager wordt dan optimaal. Door te vereisen dat de schade door de activi-
teit is veroorzaakt, wordt dit probleem voorkomen.147 
Het is vanuit economisch oogpunt niet juist om csqn als minimumvereiste voor 
aansprakelijkheid te stellen, omdat dan in gevallen waarin het niet 100% zeker is 
dat de onrechtmatige daad de schade heeft veroorzaakt, maar dit wel waarschijnlijk 
is, er geen aansprakelijkheid zou kunnen worden aangenomen.148 Dit zou tot te 
weinig zorgprikkels leiden, met alle problemen van dien. De manieren waarop met 
deze onzekerheid over het causaal verband kan worden omgegaan en de economi-
sche beoordeling daarvan, vallen buiten het kader van mijn proefschrift. 
 
Het hanteren van alleen het csqn-vereiste kan nog steeds leiden tot een te ruime 
aansprakelijkheid, zodat verdere inperking nodig is. Zo bestaan er situaties waarin 
de laedens een onrechtmatige daad heeft gepleegd en waarin deze onrechtmatige 
daad een csqn voor de schade is, maar waarbij aansprakelijkheid niet geïndiceerd is 
omdat het een toevallig ongeval betreft. In paragraaf 3.4.2.5 is dit reeds aan de orde 
gekomen bij de bespreking van de ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er 
                                                      
147. Op de problemen die ontstaan door onzekerheid over causaliteit - er is bijvoorbeeld niet aan te tonen 

welke drie ziektegevallen door de fabriek zijn veroorzaakt - wordt niet verder ingegaan. Voor litera-
tuur over dit onderwerp, zie voetnoot 114. 

148. Zie bijvoorbeeld Kerkmeester 1993, p. 768. 
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is dan wel sprake van retrospectieve causaliteit (zonder de handeling was de schade 
niet ingetreden), maar niet van prospectieve causaliteit (de handeling heeft de ver-
wachte schade niet beïnvloed), zodat aansprakelijkheid niet geïndiceerd is. Van 
Dunné geeft hierbij Wolfsbergens casus van een man die door een hond wordt ge-
beten en die onderweg naar het ziekenhuis dodelijk door een vallende dakpan 
wordt geraakt, als voorbeeld.149 De parallel met de zaak Berry v. Sugar Notch 
Borough over de te snel rijdende tram die door een omvallende boom wordt geraakt, 
is duidelijk. 
 
 
5.5.3.2 Voorzienbaarheid van de schade 
 
Voorzienbaarheid van de schade is een factor die in sommige causaliteitstheorieën 
een rol speelt. Met name in de adequatieleer is die rol groot, maar ook bij toereke-
ning naar redelijkheid is de voorzienbaarheid van belang. In Hoofdstuk 3 bleek dat 
de kans op en voorzienbaarheid van schade ook essentieel zijn bij de onrechtmatig-
heidsvraag, met name waar het gaat om maatschappelijke onzorgvuldigheid. 
Kerkmeester heeft betoogd dat de kans op schade niet thuishoort bij de causaliteits-
vraag, maar bij de beoordeling of iemand onzorgvuldig heeft gehandeld.150 Hij 
maakt een onderscheid tussen de kans dat schade intreedt, gegeven dat iemand be-
paald gedrag vertoont enerzijds (verkort weergegeven als P(S|D), dus de kans op scha-
de S gegeven daad D) en de kans dat bepaald gedrag is vertoond, gegeven dat er 
bepaalde schade is ingetreden anderzijds (P(D|S), de kans op daad D gegeven schade 
S). De eerste kans is van belang bij het beantwoorden van de vraag of iemand on-
zorgvuldig is geweest. Deze kans op schade is namelijk een van de elementen die de 
verwachte schade bepalen en de hoogte van de verwachte schade is relevant bij het 
bepalen van de vereiste voorzorgsmaatregelen, zoals in paragraaf 3.4.2.1 bij de be-
spreking van de Hand-formule bleek. De tweede kans, P(D|S), is van belang bij de 
causaliteitsvraag. Bij een csqn-verband is deze kans 100%, want zonder daad D zou 
schade S niet zijn ingetreden. Gegeven schade S is het dus zeker dat daad D is ver-
richt. Kerkmeester geeft de DES-zaak als voorbeeld met betrekking tot deze twee 
kansen. Voor het beoordelen van de onrechtmatigheid is het van belang om te we-
ten hoe groot de kans is dat het kind van een moeder die DES heeft geslikt, een 
bepaalde vorm van kanker zou ontwikkelen. Deze kans is klein, hooguit enkele pro-
centen. Voor de causaliteitsvraag is het van belang om te weten hoe groot de kans is 
dat de kanker waaraan eiser lijdt, is veroorzaakt door het slikken van DES. Omdat 
de betreffende vorm van kanker vrijwel niet voorkomt bij anderen dan DES-
dochters en -zonen is, gegeven de kanker, de kans dat de ziekte door DES is veroor-
zaakt, zeer groot.151 

                                                      
149. Van Dunné 2004b, p. 417. 
150. Kerkmeester 1993, p. 767. 
151. Kerkmeester 1993, p. 768. 
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Kans P(S|D) is prospectief, want op het tijdstip van handelen moet worden beoor-
deeld of de kans op schade bepaalde voorzorgsmaatregelen vereist, zonder welke het 
gedrag maatschappelijk onzorgvuldig is. Kans P(D|S) is retrospectief, want op het 
moment dat de schade reeds is ontstaan, moet worden beoordeeld hoe groot de 
kans is dat deze schade het gevolg is van de gedragingen van de actor, of deze kans 
groot genoeg is om een juridisch relevant causaal verband aan te kunnen nemen. 
Dit impliceert dat de voorzienbaarheid van schade, die prospectief is, thuishoort in 
de beoordeling van de eventuele onzorgvuldigheid van het gedrag en niet bij het 
beoordelen van het causaal verband.  
In een concreet geval moet dus eerst de vraag worden beantwoord of de gedaagde 
onrechtmatig heeft gehandeld. Hierbij speelt de voorzienbaarheid van de schade een 
rol. Indien de vraag bevestigend wordt beantwoord, komt de vervolgvraag aan de 
orde of er een causaal verband bestaat tussen het onrechtmatige gedrag van de ge-
daagde en de schade. Deze vraag wordt bezien vanuit een ex post perspectief: is de 
schade veroorzaakt door de onrechtmatige daad van de laedens, of door iets anders? 
Dat ‘andere’ bestaat uit drie mogelijkheden: 
1. De onrechtmatige daad van iemand anders: nadat er een onrechtmatige daad is 

gepleegd die schade heeft veroorzaakt, moeten anderen nog steeds prikkels tot 
zorgvuldig gedrag krijgen, om de schade niet te verergeren. Indien na de eerste 
onrechtmatige daad een tweede onrechtmatige daad door iemand anders wordt 
gepleegd en de kans dat de schade door deze tweede onrechtmatige daad is ver-
oorzaakt groot genoeg is, moet de tweede onrechtmatige daad als oorzaak van de 
schade worden aangemerkt. Op deze manier worden er na de initiële onrecht-
matige daad nog steeds zorgprikkels verstrekt; 

2. Eigen schuld van de gelaedeerde: in paragraaf 4.5.4 heb ik betoogd dat het voor 
het bereiken van de doelstelling van minimalisering van de totale ongevalskosten 
nodig is om ook aan de gelaedeerde gedragsprikkels te verstrekken. Het eigen-
schuldverweer vervult hierbij een belangrijke rol. Indien eigen schuld er toe leidt 
dat de gelaedeerde geen (volledige) schadevergoeding ontvangt, krijgt hij een 
prikkel om zich zorgvuldig te gedragen; 

3. Overmacht: het gaat hier om een niet-toerekenbare, van buiten komende gebeur-
tenis die als oorzaak van de schade moet worden aangemerkt. 

 
De Amerikaanse rechtseconoom Miceli verbindt in een artikel uit 1996 de vraag 
naar de rol van voorzienbaarheid in het kader van de causaliteit aan de benadering 
van de untaken precaution van Grady, die ik in paragraaf 3.4.2.2 heb besproken.152 
Volgens Miceli geeft deze benadering aan de eiser een prikkel om slechts kleine un-
taken precautions voor te stellen, omdat daarbij geldt dat de extra kosten van de 
maatregel vaak lager zijn dan de baten ervan.153 De kans is dan groot dat ook het 
                                                      
152. Miceli 1996. 
153. Als de gedaagde een lager dan optimaal zorgniveau hanteert, impliceert dit dat de marginale kosten 

van extra zorg lager zijn dan de marginale baten. Een marginale stijging in het zorgniveau kost dan 
dus per definitie minder dan zij oplevert. Een marginale untaken precaution is dan dus ook altijd de 
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voorgestelde zorgniveau nog steeds suboptimaal is. De eis dat de handeling van de 
gedaagde de schade heeft veroorzaakt, kan dit probleem oplossen. Immers, bij een 
grotere untaken precaution is het eerder aannemelijk te maken dat het nalaten van 
die maatregel tot de schade heeft geleid dan bij een kleine voorgestelde maatregel. 
Het is bijvoorbeeld waarschijnlijker dat een aanrijding had kunnen worden voor-
komen als de laedens 30 km/u langzamer reed dan indien hij slechts 5 km/u lang-
zamer reed. 
 
 
5.5.3.3 Factoren uit de toerekening naar redelijkheid economisch bekeken 
 
In een rechtseconomische evaluatie van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht 
kan voor wat betreft de causaliteit niet worden volstaan met een bespreking van de 
csqn en de rol van voorzienbaarheid. Sinds het Waterwingebied-arrest wordt immers 
de toerekening naar redelijkheid als causaliteitsleer gevolgd, zodat van de factoren 
uit deze causaliteitsleer moet worden onderzocht of ze in het economische model 
passen en zo ja, of ze dan ook bij de causaliteit thuishoren. 
• Waarschijnlijkheid van de schade: hierboven heb ik reeds betoogd dat de waar-

schijnlijkheid van de schade relevant is bij het oordeel of de laedens onzorgvul-
dig is geweest. Bij de causaliteitsvraag speelt de waarschijnlijkheid dan geen rol 
meer. Schäfer en Ott stellen daarentegen dat de waarschijnlijkheid van de schade 
een goede rol kan vervullen in het causaliteitsbegrip, omdat de laedens op die 
manier niet aansprakelijk wordt gehouden voor schade die zo onwaarschijnlijk 
was dat hij er geen rekening mee hoefde te houden. Aansprakelijkheid voor zul-
ke schade zou alleen maar systeemkosten veroorzaken zonder dat het gedrags-
prikkels kan verstrekken.154 Dat laatste is waar, maar de gewenste afwijzing van 
aansprakelijkheid wordt reeds bereikt door te oordelen dat de laedens niet on-
rechtmatig heeft gehandeld;155  

• Lengte van de causale keten: schade wordt minder snel toegerekend naarmate er 
meer schakels in de causale keten zitten. Dit stemt op zich overeen met de 
rechtseconomische benadering, omdat bij elke schakel moet worden vastgesteld 
of de onrechtmatige daad van de gedaagde de oorzaak is, of dat het gaat om een 
onrechtmatige daad van iemand anders, eigen schuld van de gelaedeerde of 
overmacht. Hoe langer de keten, hoe groter de kans dat niet langer kan worden 
geoordeeld dat de onrechtmatige daad van de gedaagde nog steeds de oorzaak is, 

                                                      
moeite waard. Bij een grotere voorgestelde untaken precaution bestaat het risico dat het voorgestelde 
zorgniveau hoger dan optimaal is, zodat de rechter deze voorgestelde maatregel zal afwijzen. 

154. Schäfer & Ott 2005, p. 265. 
155. In het kader van het in dit proefschrift verder niet besproken probleem van onzekerheid over causali-

teit vormt de besparing op systeemkosten een argument om aansprakelijkheid af te wijzen als de 
waarschijnlijkheid dat de schade door de gedaagde is veroorzaakt lager is dan een bepaalde drempel-
waarde. Faure noemt een drempel van bijvoorbeeld 10%, waaronder aansprakelijkheid wordt afgewe-
zen en waarboven proportionele schadevergoeding wordt toegekend. Faure 1993a, p. 38. Zie ook 
Akkermans 1997, p. 123 en 416. 
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omdat P(D|S) steeds kleiner wordt. Maar als er in de hele keten geen schakel zit 
die een andere oorzaak aanwijst dan de onrechtmatige daad van de gedaagde, 
dan moet worden geconcludeerd dat de resulterende schade is veroorzaakt door 
de gedaagde; 

• Aard van de aansprakelijkheid: 
a. Doel van de geschonden norm: in de rechtseconomische analyse wordt mini-

malisering van de som van primaire, secundaire en tertiaire kosten als doel 
van het onrechtmatigedaadsrecht gezien en binnen die doelstelling zijn alle 
categorieën kosten van belang. Er is geen reden om ruimer of minder ruim 
toe te rekenen op basis van het doel van de geschonden norm; 

b. Schending van verkeers- en veiligheidsnormen: volgens de toerekening naar re-
delijkheid is een ruime toerekening hier gerechtvaardigd, omdat de normen 
zijn opgesteld met het oog op het voorkomen van ongevallen. Bij het over-
treden van zulke normen moet in het algemeen met letsel of overlijden reke-
ning worden gehouden en is niet van belang hoe dat letsel of overlijden in het 
concrete geval precies tot stand is gekomen. Dit is in overeenstemming met 
de rechtseconomische benadering, want verwachte schade bestaat uit de som 
van een hele reeks mogelijke ongevallen, elk met hun eigen ongevalskans en 
resulterende schade. Elk concreet ongeval kan een hele kleine verwachte 
schade hebben, maar de totale verwachte schade bepaalt of de laedens zich 
zorgvuldig genoeg heeft gedragen. Hij kan zich niet verweren door te stellen 
dat dit specifieke ongeval voor hem onvoorzienbaar was vanwege de kleine 
kans.156 Dat een beroep op eigen schuld niet snel wordt gehonoreerd, is ech-
ter problematisch. In bilaterale ongevalssituaties moeten beide partijen de 
juiste gedragsprikkels krijgen, en het eigenschuldverweer is daarbij van be-
lang; 

c. Fout- of risicoaansprakelijkheid: bij risicoaansprakelijkheid wordt in beginsel 
minder ruim toegerekend. Dit past niet goed in de rechtseconomische bena-
dering. Een laedens moet aansprakelijk zijn voor alle schade die hij veroor-
zaakt, wil het onrechtmatigedaadsrecht de correcte gedragsprikkels kunnen 
verstrekken. Dit geldt zowel voor fout- als voor risicoaansprakelijkheid. Als 
de laedens bij risicoaansprakelijkheid voor minder dan de volledige schade 
aansprakelijk zou zijn, dan zou hij te weinig zorg betrachten. In de beslissing 
welk zorgniveau te hanteren, houdt hij immers geen rekening meer met alle 
schade die hij veroorzaakt. Als gevolg hiervan zal het activiteitenniveau te 
hoog worden; 

• Aard van de schade: letselschade wordt ruimer toegerekend dan zaakschade, zaak-
schade ruimer dan schade die bestaat in extra kosten en uitgaven en schade door 
vermogensverlies eerder dan derving van winst.157 In de rechtseconomische be-

                                                      
156. Landes & Posner 1987, p. 245, 246. 
157. Dat vermogensverlies eerder wordt toegerekend dan derving van winst is vanuit het perspectief van 

behavioral law and economics goed verklaarbaar door het zogenaamde endowment effect: mensen vra-
gen een significant hogere prijs om een bepaald voorwerp op te geven, dan ze zouden willen betalen 
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nadering is het steeds van belang dat de laedens alle schade die hij heeft veroor-
zaakt, vergoedt. Er wordt voor wat betreft het causale verband geen onderscheid 
gemaakt in schadecategorieën. In het schadebegrip wordt wel onderscheid ge-
maakt tussen de verschillende categorieën, omdat elke schadesoort zijn eigen 
problemen kent. Zie bijvoorbeeld paragraaf 5.2.3 voor een bespreking van de 
problemen bij het vergoeden van zuivere vermogensschade; 

• Aard van de activiteit: Brunner stelt dat schade toegebracht in het kader van de 
uitoefening van een bedrijf ruimer wordt toegerekend dan schade die in het pri-
vé-leven is veroorzaakt. Volgens Boonekamp zwijgt de jurisprudentie over deze 
factor. Vanuit rechtseconomisch oogpunt is het niet logisch om dit onderscheid 
te maken in het kader van de causaliteit. Wel kan het invloed hebben op de keu-
ze van aansprakelijkheidsregel. Omdat bedrijven de mogelijkheid hebben om 
eventuele aansprakelijkheidskosten te spreiden over hun afnemers, kan het wen-
selijk zijn om voor dit type schade een regel van risicoaansprakelijkheid te hante-
ren, zodat de secundaire kosten worden verlaagd; 

• Draagkracht van partijen: deze factor speelt volgens Brunner in de praktijk een 
niet-uitgesproken rol. In de rechtseconomische analyse komt de draagkracht van 
de laedens aan bod bij het probleem van insolventie (zie bijvoorbeeld paragraaf 
4.5.2). Het gaat daar echter niet om de invloed van de draagkracht op de hoogte 
van de schadevergoeding, maar om de gevolgen ervan voor het zorg- en activitei-
tenniveau. Arlen bespreekt de invloed van het vermogen van de gedaagde op de 
te betalen schadevergoeding wel expliciet. Ze betoogt dat de draagkracht van de 
gedaagde zowel de vereiste zorg als de te betalen schadevergoeding moet beïn-
vloeden, om optimale preventie te bereiken. Vanwege het afnemende grensnut 
van geld zijn voorzorgsmaatregelen voor een rijk iemand minder belastend dan 
voor een arm iemand.158 De zorgkosten van een rijk persoon zijn dus relatief 
laag, zodat het wenselijk is dat deze persoon een hoger zorgniveau hanteert dan 
een armer iemand. Dit brengt met zich mee dat de schadevergoeding die een rij-
kere persoon zou moeten betalen ook hoger zou moeten zijn dan de schadever-
goeding die een armere persoon zou moeten betalen.159 Omdat dit de systeem-
kosten zal verhogen en omdat het een prikkel zou kunnen geven om minder 
vermogen te vergaren, vindt Arlen dat er eerst meer onderzoek naar deze pro-
blemen moet worden gedaan, alvorens de schadevergoeding inderdaad afhanke-
lijk te maken van de draagkracht van gedaagde. Mocht uit zulk onderzoek blij-
ken dat het inderdaad wenselijk is om een armere laedens minder schadevergoe-
ding te laten betalen, dan is het beter om dat resultaat te bereiken via het mati-

                                                      
om het te verkrijgen. Dit endowment effect is een manifestatie van loss aversion: de daling in nut bij 
het opgeven van een voorwerp is groter dan de stijging in nut bij het verkrijgen ervan. Zie bijvoor-
beeld Arlen 1998, p. 1771; Jolls, Sunstein & Thaler 1998, p. 1484. 

158. Extra euro’s leveren bij een hoog vermogen immers minder extra nut op dan bij een lager vermogen, 
zodat euro’s die aan zorg worden uitgegeven bij een hoger vermogen ook minder nut kosten dan bij 
een lager vermogen. Zie de appendix bij Hoofdstuk 2. 

159. Arlen 1992, p. 423 e.v. 
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gingsrecht van art. 6:109 BW dan via de causaliteit. Draagkracht heeft immers 
niets met oorzakelijkheid te maken, zodat het zuiverder is deze factor ook niet 
bij het causaliteitsvereiste onder te brengen.160 Voor wat betreft de draagkracht 
van de eiser is in paragraaf 2.3.1 al opgemerkt dat het aansprakelijkheidsrecht 
geen geschikt mechanisme is om herverdeling van welvaart mee na te streven; 

• Eventuele aanwezigheid van verzekeringen: als het voor de laedens gemakkelijker 
is om zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren dan voor de gelaedeerde om een 
schadeverzekering af te sluiten, dan zorgt aansprakelijkheid er voor dat de schade 
via de aansprakelijkheidsverzekering van de laedens wordt gespreid. Dit leidt tot 
een reductie in de secundaire ongevalskosten. Als het daarentegen voor de gelae-
deerde gemakkelijker is om een schadeverzekering af te sluiten, dan leidt niet-
aansprakelijkheid juist tot betere schadespreiding. Het verzekeringsgemak is dus 
een factor die invloed kan hebben op de keuze van de aansprakelijkheidsregel, 
maar het speelt geen rol bij het bepalen van de omvang van die aansprakelijk-
heid. Bij de keuze van een aansprakelijkheidsregel moet het argument van scha-
despreiding worden afgewogen tegen argumenten van preventie en systeemkos-
ten161 en moet rekening worden gehouden met de reeds besproken omstandig-
heid dat problemen van moreel risico en averechtse selectie beter zijn te bestrij-
den bij schadeverzekeringen dan bij aansprakelijkheidsverzekeringen.162 Aange-
zien het moeilijk is om vast te stellen wie in een concreet geval zich het gemak-
kelijkste had kunnen verzekeren, en aangezien een keuze in algemene termen 
(zoals ‘de producent kan zich gemakkelijker tegen aansprakelijkheid verzekeren 
dan de consument tegen productschade’) de noodzakelijke afweging van facto-
ren onmogelijk maakt, wordt aan het argument van assurabilité oblige in de 
rechtseconomie geen of een zeer kleine rol toegekend. 

 Het vestigen van aansprakelijkheid op basis van wie zich daadwerkelijk heeft 
verzekerd (assurance oblige) en de mogelijke invloed van zo’n verzekering op de 
omvang van de schadevergoeding is vanuit rechtseconomisch oogpunt nog pro-
blematischer dan het idee van assurabilité oblige. Er wordt dan immers helemaal 
geen rekening meer gehouden met de mogelijke gedragsprikkels van het aan-
sprakelijkheidsrecht en het kan er toe leiden dat minder mensen een aansprake-
lijkheidsverzekering zullen afsluiten. Ook wordt het voor verzekeraars erg moei-
lijker om de uit te keren bedragen goed in te schatten, hetgeen nodig is om een 
juiste premie vast te stellen. Het is immers niet langer alleen het gedrag van de 
verzekerde die de kans op en omvang van de aansprakelijkheid bepaalt, maar 
ook het al dan niet verzekerd zijn van de wederpartij.163 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze redenering alleen geldt voor bui-
tencontractuele aansprakelijkheid. Bij contractuele aansprakelijkheid daarente-

                                                      
160. Zie bijvoorbeeld Hartlief & Tjittes 1990, p. 82. Zie voor een rechtseconomische bespreking van het 

matigingsrecht paragraaf 5.8 hieronder. 
161. Zie bijvoorbeeld Trebilcock 1987, p. 259; Faure 2005, p. 260. 
162. Zie bijvoorbeeld Van den Bergh & Faure 1990, p. 16 e.v.; Faure 2005, p. 245, 261. 
163. Zie bijvoorbeeld Van den Bergh & Faure 1990, p. 36 e.v.; Faure 2005, p. 262 e.v. 
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gen moet er wel degelijk rekening worden gehouden met de verzekerbaarheid en 
zelfs met het al dan niet verzekerd zijn. Immers, in contractuele relaties gaat het 
om situaties van lage transactiekosten (dit in tegenstelling tot het onrechtmati-
gedaadsrecht, dat binnen de in Hoofdstuk 3 aangegeven grenzen op situaties van 
hoge transactiekosten ziet), waarin partijen afspraken kunnen maken over het 
verdelen van risico’s. De overeengekomen prijs van een verhandeld product bij-
voorbeeld geeft informatie over deze risicoverdeling: bij een prijs die ook de ver-
wachte schade omvat, zal het aan de verkoper zijn om zich te verzekeren, terwijl 
bij een prijs die alleen de productiekosten omvat het aan de koper is om zo’n ver-
zekering aan te schaffen. In het eerste geval heeft de koper immers reeds via de 
prijs voor het afdekken van het risico betaald, en is het aan de verkoper om, als 
hij risicomijdend is, zich te verzekeren. Ongeacht of hij dat feitelijk doet, is de 
omstandigheid dat het aan hem was om zich te verzekeren een argument om 
hem aansprakelijk te stellen. Bij de lage prijs is dit precies omgekeerd. Het daad-
werkelijk verzekerd zijn van een van de partijen kan worden beschouwd als 
indicatie voor het feit dat deze partij werd geacht het ongevalsrisico te dragen.164 

 
Uit deze bespreking van de factoren uit de toerekening naar redelijkheid blijkt dat 
veel ervan ofwel helemaal geen rol spelen in de rechtseconomische analyse van het 
onrechtmatigedaadsrecht (bijvoorbeeld het doel van de geschonden norm), ofwel 
dat ze die rol op een andere plaats spelen (bijvoorbeeld de voorzienbaarheid, die 
niet bij causaliteit maar bij onrechtmatigheid thuishoort). Dit was ook te verwach-
ten. Uitgangspunt van de rechtseconomische analyse is immers dat de aansprakelij-
ke laedens alle schade moet vergoeden, omdat hij alleen op die manier de externe 
effecten van zijn handelingen internaliseert. Het causaliteitsvereiste brengt hier een 
aantal inperkingen op aan.  
Ten eerste moet de handeling van de gedaagde de csqn van de schade zijn, want 
aansprakelijkheid voor schade die niet door de aansprakelijke is veroorzaakt, leidt 
niet tot een reductie van primaire ongevalskosten en brengt alleen systeemkosten 
mee. Ten tweede moet aansprakelijkheid voor toevallige ongevallen worden uitge-
sloten. Tenslotte moet steeds worden beoordeeld of de schade is veroorzaakt door 
een onrechtmatige daad van de gedaagde, een onrechtmatige daad van een ander, 
eigen schuld van de eiser of overmacht. Dit gebeurt door retrospectief de kans op 
deze mogelijkheden te bepalen, gegeven het feit dat de schade is ontstaan. 
 
 
5.5.3.4 Alternatieve causaliteit (art. 6:99 BW) 
 
Als de aangerichte schade het gevolg kan zijn van de handelingen van verschillende 
personen en als vaststaat dat zij door tenminste één van deze handelingen is veroor-

                                                      
164. Zie bijvoorbeeld Van den Bergh & Faure 1990, p. 42 e.v.; Faure 2002, p. 376; Van Dunné 2004c; 

Faure 2005, p. 264. 
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zaakt, dan zijn volgens art. 6:99 BW alle personen aansprakelijk, tenzij een van hen 
bewijst dat de schade niet door zijn handelswijze is veroorzaakt. Aan de overige ver-
eisten voor aansprakelijkheid moet zijn voldaan.165 Volgens Hartkamp keert art. 
6:99 BW de bewijslast betreffende het csqn-verband om en moet het artikel worden 
gezien als een uitwerking van de toerekening naar redelijkheid, maar Akkermans 
stelt dat het artikel inhoudt dat mogelijke veroorzaking voldoende is voor aansprake-
lijkheid.166 De Toelichting geeft als reden voor de bewijslastomkering dat in het 
algemeen de bewijsproblemen aangaande het csqn-verband groter zijn voor de eiser 
dan voor de gedaagden,167 maar Akkermans bestrijdt dit. Als de gedaagden die de 
schade niet hebben veroorzaakt dat kunnen bewijzen, dan zullen ze dat meteen 
doen en zich niet eerst hoofdelijk laten veroordelen, zodat art. 6:99 BW helemaal 
niet aan bod komt.168 Het feit dat de gedaagden elk een onrechtmatige daad heb-
ben verricht die de volledige schade kon veroorzaken, is volgens Akkermans de 
rechtsgrond voor art. 6:99 BW. De gedaagden kunnen zich niet verschuilen achter 
de redenering dat de schade wellicht door de onrechtmatige daad van een ander is 
veroorzaakt. 
Beide visies passen mijns inziens in het rechtseconomische denkkader:169 
• Omkering van de bewijslast ten aanzien van de aan- of afwezigheid van een fac-

tor X (in dit geval het csqn-verband) is gewenst, indien de kosten van de ge-
daagde van het aantonen van de afwezigheid van X vermenigvuldigd met de 
kans dat X afwezig is, lager zijn dan de kosten van de eiser van het aantonen van 
de aanwezigheid van X vermenigvuldigd met de kans dat X aanwezig is. De sys-
teemkosten worden dan immers verlaagd. De veronderstelde grotere bewijspro-
blemen van de eiser vormen dus inderdaad een argument om de bewijslast om te 
keren, mits de kans op aan- of afwezigheid van factor X, gegeven dat aan de ove-
rige vereisten voor aansprakelijkheid is voldaan, niet te zeer uiteenlopen.170 Aan 
die laatste voorwaarde is in het archetypische voorbeeld bij art. 6:99 BW - twee 
jagers schieten elk onrechtmatig in de richting van de eiser en de eiser wordt 
door één van beide schoten getroffen - voldaan, omdat zonder nadere informatie 
de kans op aan- en afwezigheid van csqn-verband bij beide schoten 50% is. In-
dien de kans op afwezigheid van causaal verband echter beduidend groter is dan 
de kans op aanwezigheid ervan, moet niet te snel worden besloten tot een omke-
ring van de bewijslast; 

• Akkermans verwerpt het bewijsprobleemargument en stelt dat de rechtsgrond 
van art. 6:99 BW is, dat elke gedaagde een onrechtmatige daad heeft gepleegd 
die de gehele schade kon veroorzaken. Vanuit rechtseconomisch oogpunt is het 
wenselijk om deze gedaagden prikkels tot zorgvuldig gedrag te geven. Indien ge-

                                                      
165. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 441, 441a; Boonekamp (Schadevergoeding), Art. 99, aant. 6. 
166. Akkermans 1997, p. 56. 
167. Akkermans 1997, p. 22. 
168. Akkermans 1997, p. 57. 
169. Zie ook Kaye 1982, p. 510 e.v. 
170. Zie Hay & Spier 1997, p. 418 e.v.; Kerkmeester & Holzhauer 1999, p. 89 e.v. 
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daagden vrijuit gaan omdat niet vast is komen te staan dat hun onrechtmatige 
daad de schade heeft veroorzaakt, terwijl die onrechtmatige daad de gehele scha-
de wel heeft kunnen veroorzaken, dan krijgen ze te weinig zorgprikkels. De ver-
oorzaakte schade wordt dan immers niet geïnternaliseerd. Art. 6:99 BW zorgt er 
voor dat gedaagden wel degelijk worden geconfronteerd met dreigende aanspra-
kelijkheid, zodat ze wel zorgprikkels ontvangen. Het probleem van excessieve 
zorgprikkels dat mogelijk ontstaat doordat een gedaagde aansprakelijk kan wor-
den gesteld zonder dat hij de schade heeft veroorzaakt, blijft beperkt, omdat een 
potentiële laedens bij foutaansprakelijkheid door het treffen van voldoende 
voorzorgsmaatregelen aan aansprakelijkheid kan ontkomen. Bij risicoaansprake-
lijkheid is dat niet het geval, maar de gedaagde die de schade van de eiser ver-
goed heeft, zal op grond van art. 6:102 BW een deel van het betaalde bedrag te-
rug kunnen vorderen van de overige aansprakelijken. 

Naast deze twee mogelijke argumenten voor alternatieve causaliteit betogen Porat 
en Stein dat aansprakelijkheid op haar plaats is, omdat elke gedaagde heeft bijge-
dragen aan het ontstaan van onzekerheid. Toegepast op het jagervoorbeeld: ofwel 
de kogel van jager A heeft de eiser getroffen zodat aansprakelijkheid gewenst is, of-
wel de kogel van jager B heeft de eiser getroffen zodat het schieten door jager A de 
causaliteitsonzekerheid heeft veroorzaakt.171 
 
 
5.5.4 Causaal verband tussen onrechtmatige daad en schade 
 
5.5.4.1 Inleiding 
 
Voor aansprakelijkheid is vereist dat er een causaal verband bestaat tussen de on-
rechtmatige daad en de schade. Dit lijkt een eenvoudige constatering, maar de con-
sequenties ervan worden in de juridische en rechtseconomische literatuur betreffen-
de het onrechtmatigedaadsrecht nauwelijks beseft.172 Die consequenties worden al 
wat duidelijker door een cursivering aan te brengen: er moet causaal verband be-
staan tussen de onrechtmatige daad en de schade. 
De Engelse zaak Bolton v Stone verduidelijkt om welk probleem het gaat.173 Het 
betreft een cricketveld dat is omheind om te voorkomen dat hard geslagen ballen 
schade in de omgeving veroorzaken. Er is geen geschreven norm die aangeeft hoe 
hoog de omheining moet zijn. Stel dat de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm een 
hek van 3.00 meter voorschrijft. Aangenomen dat er geen risicoaansprakelijkheid 
geldt, is de eigenaar van een cricketveld dus niet aansprakelijk voor schade veroor-
zaakt door ballen die over het hek van 3.00 meter worden geslagen. Stel nu dat een 
eigenaar een hek van 2.75 meter plaatst, zodat hij onzorgvuldig handelt. Als een bal 
                                                      
171. Porat & Stein 1997, p. 1934. 
172. Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2005 geven op p. 707 aan dat in het bestuursrecht wel causaal 

verband tussen de onrechtmatigheid van de daad en de schade vereist is. Zie ook Kooper 2005. 
173. [1951] A.C. 850. Het voorbeeld is ontleend aan Kahan 1989. 
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op een hoogte van 2.80 meter uit het veld wordt geslagen, is de eigenaar aansprake-
lijk voor de resulterende schade. Er is sprake van een csqn-verband tussen de on-
rechtmatige daad en de schade, want als het hek de juiste hoogte zou hebben gehad, 
zou de bal zijn tegengehouden. Stel echter dat er een bal op een hoogte van 3.10 
meter uit het veld wordt geslagen. Er is een onrechtmatige daad en er is schade, 
maar er is geen csqn-verband tussen beide, omdat dezelfde schade zou zijn ingetre-
den als het hek hoog genoeg was geweest. 
Het onderhavige probleem komt in de juridische literatuur aan de orde in de leer 
Demogue-Besier174 en in de economische literatuur bij de correctie die de Ameri-
kaanse rechtseconoom Kahan heeft aangebracht op het model van foutaansprake-
lijkheid. Hieronder bespreek ik beide. 
 
 
5.5.4.2 De leer Demogue-Besier  
 
De Franse privatist René Demogue vereist in zijn handboek Traité des Obligations 
een causaal verband tussen het onrechtmatige aspect van de daad en de schade.175 
De Nederlandse A.-G. Besier heeft dit idee in een aantal conclusies naar voren ge-
bracht, onder meer bij het d’Ansembourg-arrest176 en het Monte Santo-arrest.177 In 
die laatste zaak moest de te snel varende Monte Santo wegens een fout van een ander 
schip uitwijken, waarbij het met de kop aan de grond liep en vanwege de sterke 
stroom omzwaaide en tegen een derde schip botste. Als de Monte Santo echter met 
de juiste snelheid had gevaren, zou zij ook hebben moeten uitwijken met dezelfde 
schade als gevolg, zodat de overtreding van de snelheidslimiet geen csqn van de 
schade is. 

                                                      
174. In België staat dit idee bekend als de leer van het rechtmatig alternatief en in Duitsland als de theorie 

van het rechtmäßiges Alternativverhalten. Zie bijvoorbeeld Van Quickenborne 1972, p. 79 e.v.; 
Gotzler 1977, p. 3; Vandenberghe, Van Quickenborne & Wynant 1995, p. 1459 e.v.; Dannemann 
1999, p. 459 e.v. 

175. Zie Demogue 1924, nr. 366, p. 2, waar hij schrijft: ‘Ainsi il ne suffit pas qu’une personne ait contrevenu 
à certain règlements, il faut que sans cette contravention le dommage n’eut pas lieu’. Toegepast op het 
cricketvoorbeeld: het is niet voldoende dat de eigenaar in strijd met de maatschappelijke zorgvuldig-
heid heeft gehandeld door een te laag hek te plaatsen, het is ook nodig dat zonder deze onzorgvuldig-
heid de schade niet zou zijn ingetreden. 

176. Hoge Raad 25 mei 1928, NJ 1928, 1688 (concl. A.-G. Besier; m.nt. Meijers). Besier schrijft: ‘Wan-
neer iemand jaagt zonder jachtacte of op den openbaren weg wielrijdt zonder belastingplaatje, ver-
richt hij zeker een onrechtmatige daad, doch daarom is hij nog niet verplicht elke schade te vergoe-
den, welke door een schot uit zijn geweer of door een aanrijding met zijn rijwiel is veroorzaakt. Hier-
voor is meer noodig: hij moet de schade ook door zijn schuld hebben veroorzaakt. Art. 1401 B.W. 
eischt dan ook een dubbel causaal verband. Het eischt, dat door de daad schade zij toegebracht, doch 
daarnevens, dat de schade veroorzaakt zij door schuld. (…) Schuld is (…) het anders handelen dan 
behoorde.’ 

177. Hoge Raad 17 juni 1932, NJ 1932, 1464 (concl. A.-G. Besier; m.nt. Meijers). Het idee achter de leer 
Demogue-Besier is ook in oudere jurisprudentie te vinden, zie bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam 6 
oktober 1913, NJ 1913, 1234 (Incassobank/Groenhoedenveem). 
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In de literatuur wordt de leer Demogue-Besier verkeerd uitgelegd en wordt deze 
verkeerde uitleg terecht verworpen. Van Schellen, Lankhorst en Hartkamp zeggen 
bijvoorbeeld dat men slechts het onrechtmatige karakter van de handeling moet 
elimineren, niet (een deel van) de handeling zelf.178 Omdat de schade dan bijna al-
tijd blijft bestaan, zou er bijna nooit causaal verband tussen de onrechtmatigheid en 
de schade bestaan.179 Als bijvoorbeeld wordt verondersteld dat de Monte Santo met 
de hoge snelheid mocht varen, dan blijft de schade gewoon bestaan. Deze interpre-
tatie van de leer is echter fout. Besier zelf geeft immers aan dat de te hoge snelheid 
moet worden vervangen door de juiste snelheid, dus dat de onrechtmatige hande-
ling moet worden vervangen door de rechtmatige. Als de schade dan nog steeds in-
treedt, heeft het onrechtmatige element van de handeling de schade niet veroor-
zaakt en moet aansprakelijkheid worden afgewezen. Als de leer Demogue-Besier op 
deze juiste wijze wordt geïnterpreteerd, vervallen de meeste bezwaren die er in de 
literatuur tegen worden aangevoerd.  
Het is belangrijk om te beseffen dat de leer Demogue-Besier alleen van belang is bij 
foutaansprakelijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid is het immers niet relevant of de 
laedens al dan niet zorgvuldig is geweest, hij is steeds aansprakelijk. In paragraaf 
4.5.3 is uiteengezet dat risicoaansprakelijkheid prikkels geeft tot een optimaal acti-
viteitenniveau. Indien men de laedens niet (alleen) verwijt dat hij een te laag zorg-
niveau heeft gehanteerd, maar (mede) dat hij zijn activiteitenniveau had moeten 
verlagen, is risicoaansprakelijkheid geïndiceerd en is de leer Demogue-Besier niet 
relevant. Dit geeft meteen een oplossing voor de casus van Telders: iemand zonder 
rijbewijs rijdt, zonder dat hem verkeersfouten zijn te verwijten, een stilstaande auto 
aan.180 Volgens de leer Demogue-Besier is aansprakelijkheid ongewenst, omdat de-
zelfde schade zou zijn geleden als de chauffeur wel een rijbewijs had gehad. Maar 
omdat iemand zonder rijbewijs helemaal niet moet autorijden, dus zijn activiteiten-
niveau tot nul moet reduceren, is risicoaansprakelijkheid geïndiceerd en moet de 
leer Demogue-Besier niet worden toegepast. Het enkele rijden zonder rijbewijs is 
voldoende voor aansprakelijkheid, het is niet relevant dat de chauffeur verder geen 
fouten heeft gemaakt. Dat Meijers aansprakelijkheid wil afwijzen in een situatie 
waarin iemand die geen rijbewijs heeft een ander in dichte mist aanrijdt en waarbij 
een chauffeur met rijbewijs datzelfde zou hebben gedaan, is begrijpelijk omdat de 
toepasselijke rechtsregel daar foutaansprakelijkheid was. Rechtseconomisch bezien is 
risicoaansprakelijkheid hier echter een betere norm, om zo niet alleen de juiste 
zorgprikkels te geven, maar ook een juist activiteitenniveau te bewerkstelligen.181 
Wertheim stelt de vraag welk gedeelte van de daad in de leer Demogue-Besier moet 
worden weggedacht.182 Deze vraag kan worden beantwoord door steeds te beoorde-

                                                      
178. Van Schellen 1972, p 67 en p. 74 nt. 100; Lankhorst 1992, p. 59; Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 

107. 
179. Lankhorst 1992, p. 60. 
180. Telders 1929, p. 169. Zie ook Wolfsbergen 1929, p. 474. 
181. Zie Kerkmeester & Visscher 1999, p. 838; Van Dunné 2004b, p. 417. 
182. Wertheim 1930, p. 133, 134. 
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len welk gedeelte van de betreffende daad onwenselijk is. Dat is dan het onderdeel 
dat fictief moet worden vervangen. In bijvoorbeeld de Monte Santo-zaak is dit de te 
hoge snelheid, niet het varen op zich. 
In de rechtspraak wordt de leer Demogue-Besier beter toegepast dan in de litera-
tuur.183 Zo moest het Hof Amsterdam oordelen over de NS die een transformator-
station in strijd met de bouwverordening een paar meter te dicht bij een hotel had-
den gebouwd.184 Volgens het Hof is dit weliswaar onrechtmatig, maar ontbreekt 
het causale verband tussen de onrechtmatigheid en de schade (het gestelde ver-
stoorde uitzicht), omdat de schade in dezelfde omvang zou zijn ontstaan indien de 
voorgevel een paar meter verder naar achteren zou zijn geplaatst. Van Schellen past 
de leer Demogue-Besier hier fout toe, hij meent dat de vraag moet worden gesteld 
of er schade zou zijn indien het station op precies dezelfde plaats zou staan, maar 
dan wel rechtmatig.185 
 
Concluderend kan worden gezegd dat de leer Demogue-Besier inhoudt dat moet 
worden beoordeeld of dezelfde schade zou zijn ingetreden indien het onwenselijke 
gedeelte van een onrechtmatige daad hypothetisch wordt vervangen door een 
rechtmatig alternatief. Zo ja, dan ontbreekt het causaal verband tussen de onrecht-
matigheid van de daad en de schade. In de literatuur wordt de leer veelal verkeerd 
toegepast en wordt alleen verondersteld dat de onrechtmatige daad niet onrechtma-
tig was. In de rechtspraak wordt de leer wel goed toegepast. Bij risicoaansprakelijk-
heid is de leer niet relevant, omdat daar geen onrechtmatigheid is vereist. 
 
 
5.5.4.3 De correctie Kahan  
 
Uit Hoofdstuk 3 en 4 bleek dat een potentiële laedens die met een zorgvuldig-
heidsnorm wordt geconfronteerd een soort omslagpunt ziet: als hij de vereiste zorg 
betracht of nog zorgvuldiger is, is hij niet aansprakelijk en draagt hij alleen zijn 
zorgkosten. Als hij echter minder zorgvuldig is, draagt hij niet alleen zijn zorgkos-
ten, maar ook de totale verwachte schade.  
In deze benadering wordt echter geen rekening gehouden met het idee achter de 
leer Demogue-Besier. Kahan heeft aandacht gevraagd voor dit probleem en stelt dat 
de standaardbenadering over het hoofd ziet dat er sprake moet zijn van een causaal 
verband tussen de onzorgvuldigheid en de schade.186 In die standaardbenadering is 
de onzorgvuldige laedens immers aansprakelijk voor de gehele verwachte schade en 
niet slechts voor dat deel van de verwachte schade dat door zijn onzorgvuldigheid is 
veroorzaakt. Toegepast op het cricketvoorbeeld zou de eigenaar in de standaardana-

                                                      
183. Voor een bespreking van buitenlandse en meer Nederlandse rechtspraak waar de redenering uit de 

leer Demogue-Besier wordt toegepast, zie Kerkmeester & Visscher 1999, p. 836 en 839. 
184. Hof Amsterdam 3 december 1959, NJ 1960, 501 (Jansen/NS). 
185. Van Schellen 1972, p. 74. 
186. Kahan 1989, p. 428. 
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lyse aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door alle ballen die over het te 
lage hek worden geslagen, terwijl hij alleen aansprakelijk zou moeten zijn voor de 
schade die is veroorzaakt door ballen die niet door zijn te lage hek maar wel door 
een voldoende hoog hek zouden zijn tegengehouden. 
Als de eis wordt gesteld dat er een causaal verband moet bestaan tussen de onzorg-
vuldigheid en de schade, dan draait een laedens die maar een beetje nalatig is, ook 
maar voor een kleine verwachte schade op. Zijn verwachte kosten van onzorgvul-
digheid bedragen dus niet langer zijn zorgkosten plus alle verwachte schade, maar 
zijn zorgkosten plus de verwachte schade die bij zorgvuldig gedrag niet zou zijn ont-
staan.187 
Toepassing van de correctie Kahan laat de conclusie in stand dat, bij een perfect 
werkend systeem van aansprakelijkheid waar de rechter geen fouten maakt, de lae-
dens het vereiste niveau van zorg zal kiezen. Onzorgvuldigheid betekent immers dat 
een bepaalde voorzorgsmaatregel die minder kost dan zij oplevert in de vorm van 
een reductie van de verwachte schade, niet is getroffen. De verwachte aansprake-
lijkheid als gevolg van deze nalatigheid is dus per definitie groter dan de zorgkosten 
die ermee kunnen worden uitgespaard.  
Het verschil met de standaardtheorie ontstaat wanneer de rechter de zorgvuldig-
heidsnorm niet goed vaststelt. In paragraaf 3.4.3.2 bleek dat een actor, als hij niet 
zeker weet of de rechter de zorgvuldigheidsnorm correct zal vaststellen, de neiging 
zal hebben om een hoger dan optimaal zorgniveau te kiezen. Immers, als de rechter 
het niveau te hoog vaststelt, dan kan een actor die zorgvuldig is toch worden ver-
oordeeld tot het betalen van schadevergoeding. Door een hoger niveau te kiezen, 
verkleint de actor die kans. Het voordeel dat een actor zou kunnen behalen doordat 
de rechter het vereiste niveau te laag kiest, is kleiner dan het nadeel dat de actor lijdt 
als de rechter het niveau te hoog kiest. Dat verschil wordt veroorzaakt doordat in de 
standaardtheorie wordt aangenomen dat een potentiële laedens bij zijn keuze om al 
dan niet zorgvuldig te zijn, bij de berekening van de kosten van onzorgvuldigheid 
de volledige verwachte schade meeweegt in plaats van alleen de verwachte schade 
die bij zorgvuldig gedrag niet zou zijn ontstaan. De correctie Kahan doet dat ver-
schil verdwijnen. 
Welke invloed heeft dit op het gedrag van de actor? Als de rechter het vereiste 
zorgniveau te laag vaststelt, dan zal de actor, evenals in Hoofdstuk 3 het geval was, 
dat te lage niveau hanteren, omdat hij daarmee aansprakelijkheid reeds voorkomt. 
Als de rechter echter een te hoog niveau kiest, dan zal de actor, anders dan in 
Hoofdstuk 3, niet dat te hoge niveau kiezen, maar nog steeds het optimale niveau, 
als de actor dat niveau zelf tenminste wel kan bepalen. De actor aanvaardt liever het 
kleine stukje aansprakelijkheid dan dat hij extra zorgkosten uitgeeft om aan het 
rechtens vereiste zorgniveau te voldoen. Die extra zorgkosten zijn namelijk per de-
finitie hoger dan de verwachte schade die ermee wordt vermeden, omdat we hier 
uitgaan van een te hoog vastgesteld zorgniveau. Als de actor van tevoren niet weet 

                                                      
187. In paragraaf A5.3 van de appendix wordt dit grafisch weergegeven. 
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of de rechter het vereiste zorgniveau correct zal vaststellen, dan zal hij waarschijnlijk 
een te laag niveau kiezen. Als hij echter zou weten dat de rechter het vereiste niveau 
correct of te hoog zou vaststellen, dan zou hij voor het correcte niveau kiezen. Dit 
impliceert dat, als de leer Demogue-Besier wordt toegepast, het niet erg is als de 
rechter de vereiste zorg wat te hoog vaststelt, omdat de actor toch het correcte 
zorgniveau kiest. Op deze wijze kan dus worden voorkomen dat actoren als gevolg 
van onzekerheid excessieve zorg gaan betrachten. 
De leer Demogue-Besier kan aldus een nuttige rol spelen bij het bereiken van de 
doelstelling van het minimaliseren van de totale kosten. Dat Wertheim de leer ver-
werpt omdat deze strijdig zou zijn met de preventiedoelstelling, wordt veroorzaakt 
doordat Wertheim niet onderkent dat actoren ook een te hoog zorgniveau kunnen 
hanteren. Bij het verwerpen van de leer zal er in situaties van onzekerheid naar ver-
wachting zorgvuldiger worden gehandeld, maar in Hoofdstuk 3 bleek dat het hier 
gaat om excessieve zorg. De leer Demogue-Besier voorkomt deze excessen en draagt 
dus bij aan optimale preventie. Wel moet in de gaten worden gehouden of de sys-
teemkosten niet teveel stijgen door het toepassen van de leer. 
 
 
5.6 Eigen schuld (art. 6:101 BW) 
 
5.6.1 Inleiding 
 
In paragraaf 4.5.4 is het eigenschuldverweer bij de bespreking van bilaterale onge-
valssituaties reeds aan de orde gekomen. Eigen schuld werd daar gezien als het han-
teren van een lager dan optimaal zorgniveau door de gelaedeerde. Dit tekortschieten 
kan er toe leiden dat de laedens in het geheel geen schadevergoeding hoeft te beta-
len (dan is er sprake van een verweer van contributory negligence), maar het resul-
taat kan ook zijn dat de schade over laedens en gelaedeerde wordt verdeeld naar rato 
van de ernst van de gemaakte fouten (een verweer van comparative of relative negli-
gence).188 De functie van het eigenschuldverweer is duidelijk: het verstrekken van 
zorgprikkels aan de gelaedeerde. Dit is met name bij risicoaansprakelijkheid van 
belang, omdat zonder eigenschuldverweer het risico bestaat dat de potentiële gelae-
deerde te weinig voorzorgsmaatregelen treft, omdat de laedens toch steeds aanspra-
kelijk is. 
Artikel 6:101 BW regelt het eigenschuldverweer. Het opvallende aan deze regel is, 
dat er primair sprake is van ‘eigen causaliteit’. De schade wordt immers over beide 
partijen verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen 
omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Als de billijkheid dit wegens de 
uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het ge-
val eist, vindt echter een andere verdeling plaats of kan de vergoedingsplicht geheel 
vervallen of geheel in stand blijven. Art. 6:101 BW kiest dus primair voor een be-

                                                      
188. Faure 2004, p. 241. 
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nadering van comparative causation, pas bij de billijkheidscorrectie komt comparati-
ve negligence aan de orde. 
In de rechtseconomische literatuur is met name het onderscheid tussen comparative 
en contributory negligence uitgebreid bediscussieerd. In Hoofdstuk 4 heb ik daar 
reeds aandacht aan besteed. Hieronder bespreek ik de veel schaarsere literatuur over 
de figuur van comparative causation en beoordeel ik art. 6:101 BW vanuit rechts-
economisch oogpunt. 
 
 
5.6.2 Comparative causation 
 
Een verklaring waarom comparative causation zich in veel minder rechtseconomi-
sche belangstelling mag verheugen dan het onderwerp van comparative versus con-
tributory negligence, is mijns inziens dat in de rechtseconomie het verstrekken van 
prikkels ter reductie van de totale ongevalskosten centraal staat, zodat de aandacht 
welhaast automatisch uitgaat naar de vraag of de gelaedeerde zorgvuldig genoeg is 
geweest. Als er bij de gelaedeerde geen sprake is van een te laag zorgniveau, lijkt er 
geen reden te zijn om toch tot een schadeverdeling over te gaan, omdat dit alleen 
tot systeemkosten leidt zonder dat het wenselijke gedragsprikkels kan geven. 
Parisi en Fon zien in hun analyse van het eigenschuldverweer bij foutaansprakelijk-
heid echter wel een reden om ook tot schadeverdeling over te gaan indien beide 
partijen voldoende zorgvuldig zijn geweest: het kan een verbetering van het activi-
teitenniveau teweeg brengen. Het verweer van contributory of comparative negli-
gence leidt in theorie tot optimale zorg bij beide partijen, zodat de gelaedeerde de 
schade alleen moet dragen. Hij internaliseert de volledige kosten van zijn handelen, 
zodat hij niet alleen het juiste zorg-, maar ook het juiste activiteitenniveau kiest. De 
laedens wordt echter niet geconfronteerd met de verwachte schade en kiest een te 
hoog activiteitenniveau. Door echter een regel van comparative causation toe te 
passen, kan de verwachte schade over beide partijen worden verdeeld, zelfs indien 
beide partijen zorgvuldig zijn geweest. Dit zorgt er voor dat beide partijen een deel 
van de verwachte schade internaliseren en dit heeft invloed op het activiteitenni-
veau. De partij die bij toepassing van een traditioneel eigenschuldverweer de gehele 
schade draagt en het optimale activiteitenniveau kiest, zal bij comparative causation 
een hoger activiteitenniveau kiezen, omdat hij nu slechts een deel van de schade 
draagt. De andere partij zal bij comparative causation een lager activiteitenniveau 
hanteren dan bij het normale eigenschuldverweer, omdat hij nu ondanks afwezig-
heid van eigen schuld toch een deel van de schade moet dragen. Comparative cau-
sation leidt dus bij de ene partij tot een beter (lager) en bij de andere partij tot een 
slechter (hoger) activiteitenniveau.189 Deze combinatie van activiteitenniveaus kan 
tot lagere maatschappelijke kosten leiden dan de combinatie van een correct en een 
veel te hoog activiteitenniveau, waar het traditionele eigenschuldverweer toe leidt.  

                                                      
189. Parisi & Fon 2004a, p. 363. Zie ook Parisi & Fon 2004b. 
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De mate waarin het gedrag van beide partijen heeft bijgedragen tot het ongeval, de 
zogenaamde causale input, hangt in de benadering van Parisi en Fon af van het 
zorg- en activiteitenniveau. Hoe zorgvuldiger iemand is, hoe minder zijn gedrag tot 
het ongeval heeft bijgedragen. En hoe hoger het activiteitenniveau, des te groter de 
causale bijdrage aan het ongeval.190 
De auteurs onderscheiden twee vormen van comparative causation. Bij de zoge-
naamde pure comparative causation wordt de schade louter op basis van de causale 
inputs van beide partijen verdeeld, dus zonder dat wordt beoordeeld of iemand een 
fout heeft gemaakt. Deze vorm leidt tot een te laag niveau van zorg bij beide partij-
en, omdat de schade altijd zal worden verdeeld. De baten van zorg (de lagere ver-
wachte schade) worden dus altijd gedeeld, terwijl beide partijen wel volledig op-
draaien voor hun eigen zorgkosten. Het optimale zorgniveau wordt gevonden door 
de marginale kosten van zorg af te wegen tegen de reductie in totale verwachte 
schade, maar beide partijen wegen hun marginale zorgkosten af tegen de reductie in 
het deel van de schade waarvoor zij opdraaien. Aangezien dat slechts een deel van de 
totale schade is, wordt voor beide actoren reeds bij een lager dan optimaal zorgni-
veau het punt bereikt waarop extra zorg te duur is.191 
De tweede vorm die de auteurs onderscheiden betreft comparative causation under 
negligence. Als slechts één van beide partijen een fout heeft gemaakt, dan draagt de-
ze de gehele schade. Indien daarentegen beide partijen of juist geen van beide par-
tijen een fout heeft gemaakt, dan wordt de schade verdeeld op grond van compara-
tive causation. Ook nu zijn de zorgprikkels zwakker dan in het standaardmodel, 
omdat voor beide partijen geldt dat ze niet de volledige maatschappelijke baten van 
hun voorzorgsmaatregelen internaliseren. Uitgaande van een onzorgvuldige weder-
partij bestaan de private baten van het zorgvuldig zijn voor elke actor in het verschil 
tussen geen aansprakelijkheid en gedeelde aansprakelijkheid. En uitgaande van een 
zorgvuldige wederpartij bestaan die private baten in het verschil tussen gedeelde 
aansprakelijkheid en volledige aansprakelijkheid. Anders dan bij pure comparative 
causation kunnen deze baten echter wel groter zijn dan de kosten van optimale 
zorg, in welk geval beide partijen toch optimale zorg nemen.192 Bij beide vormen 
van comparative causation doet het hierboven beschreven verschijnsel zich voor dat 
partijen een hoger dan optimaal activiteitenniveau hanteren, maar dit kan beter zijn 
dan de combinatie van een optimaal en een veel te hoog activiteitenniveau die bij 
het traditionele eigenschuldverweer wordt bereikt. 
Een nadeel van comparative causation is de stijging in systeemkosten die wordt ver-
oorzaakt doordat de relatieve causale bijdragen moeten worden vastgesteld en door-
dat er ook rechtszaken worden gevoerd in gevallen waar niemand een fout heeft 
gemaakt. Een voordeel is dat de schade over de partijen wordt gespreid, hetgeen de 
secundaire ongevalskosten kan reduceren.193 
                                                      
190. Parisi & Fon 2004a, p. 351. 
191. Parisi & Fon 2004a, p. 353 e.v. 
192. Parisi & Fon 2004a, p. 360 e.v. 
193. Parisi & Fon 2004a, p. 364. 
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5.6.3 Rechtseconomische beoordeling van art. 6:101 BW 
 
Het onderscheid tussen comparative en contributory negligence mag in de rechts-
economie een heet hangijzer zijn, in het hedendaagse Nederlandse recht speelt het 
geen rol. Tot 1916 leidde eigen schuld in Nederland tot het wegvallen van de scha-
devergoedingsplicht, maar de Hoge Raad besliste in 1916 dat eigen schuld in begin-
sel tot een verdeling van de schade leidt.194 Als de eigen schuld zo ernstig is dat de 
gedragingen van de aansprakelijke erbij in het niet vallen, kan de schadeplicht ge-
heel vervallen. Ook de billijkheid kan volgens art. 6:101 BW tot dit resultaat lei-
den.195 
Ondanks de primaire regel van ‘eigen causaliteit’ heeft art. 6:101 BW een andere 
opbouw dan de twee vormen van comparative causation die Parisi en Fon onder-
scheiden. Er is geen sprake van pure comparative causation, omdat het bij art. 
6:101 BW wel degelijk van belang is of iemand een fout heeft gemaakt. Toch zijn 
er wel incidentele rechtszaken waar de schade wordt verdeeld terwijl laedens noch 
gelaedeerde iets fout heeft gedaan. Zo heeft het Hof Arnhem in een aantal zaken de 
schade van een paardrijdongeval louter op grond van causaliteit verdeeld tussen de 
manege en de berijdster. De manege had niets fout gedaan maar is risicoaansprake-
lijk op grond van art. 6:179 BW. Een deel van de schade werd vervolgens toegere-
kend aan de berijdster, omdat zij vrijwillig het paard heeft bereden.196 Ook bij risi-
coaansprakelijkheid kan art. 6:101 BW worden toegepast, maar die regel analyseren 
Parisi en Fon niet. 
Ondanks de verschillen tussen de benadering van beide auteurs en art. 6:101 BW 
geeft hun analyse wel aan dat er een economisch waardevolle werking van de causa-
liteitsmaatstaf van art. 6:101 BW kan uitgaan, namelijk het spreiden van de prik-
kels betreffende het activiteitenniveau. De mogelijke nadelige gevolgen die deze 
schadespreiding voor het zorgniveau heeft, kunnen via de billijkheidscorrectie wor-
den voorkomen. Immers, als de ernst van de eventueel gemaakte fouten uiteen-
loopt, kan tot een andere verdeling van de schade worden besloten. Actoren weten 
dus dat ze niet sterk mogen afwijken van de vereiste zorg, want als ze een wederpar-
tij treffen die zich beter aan de geldende gedragsnormen houdt, zullen ze (een groot 
deel van) de schade zelf moeten dragen. 
De belangrijkste functie van het eigenschuldverweer vanuit rechtseconomisch per-
spectief blijft mijn inziens het verstrekken van zorgprikkels aan de potentiële gelae-

                                                      
194. Hoge Raad 4 februari 1916, NJ 1916, p. 450 (m.nt. Meijers in WPNR 1916, p. 301 e.v.). 
195. Van Wassenaer Van Catwijck & Jongeneel 1995, p. 17 e.v. 
196. In sommige gevallen wordt de schade gelijkelijk verdeeld, zie de arresten Ziekenfonds Oostnederland/’n 

Mölnbelt (Hof Arnhem 22 oktober 1996, VR 1997, 59) en Te Voortwis/Ziekenfonds Oostnederland 
(Hof Arnhem 22 oktober 1996, VR 1997, 60). In gevallen waarin er wel een fout is gemaakt, komt er 
een andere verdeling tot stand. In Van den Berg/De Hoefslag (Hof Arnhem 30 oktober 2001, NJ 
2002, 234) komt het Hof tot een causale verdeling van 70/30, omdat de manege een fout heeft ge-
maakt door de gelaedeerde op een paard te laten rijden waarvan bekend was dat het ging bokken bij 
de overgang van draf naar galop. Omdat het Hof dit een zeer ernstig verwijt vindt, wordt de verde-
ling op grond van de billijkheid aangepast tot 100/0. 
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deerde. Doordat deze weet dat hij geen of geen volledige schadevergoeding ont-
vangt als hij een te laag zorgniveau kiest, krijgt hij prikkels om zich zorgvuldig te 
gedragen. Dit impliceert dat het bij eigen schuld rechtseconomisch bezien meer om 
eigen fout dan om eigen causaliteit gaat. Van Wassenaer van Catwijck en Jongeneel 
stellen echter dat beide maatstaven in veel gevallen tot gelijke resultaten zullen lei-
den, omdat naarmate de kans dat een bepaald gedrag schade ten gevolge zal hebben 
groter is, het verwijt dat men de aldus handelende persoon zal kunnen maken in de 
regel ook groter is.197 De Hoge Raad heeft echter in bijvoorbeeld Marloes de Vos en 
een aantal andere arresten198 expliciet overwogen dat het bij de causale beoordeling 
niet neerkomt op de mate van verwijtbaarheid. Met name bij jeugdige kinderen kan 
zich de situatie voordoen dat er sprake is van hoogst gevaarlijk weggedrag, waarvan 
het kind toch geen verwijt kan worden gemaakt gezien zijn - aan zijn leeftijd eigen - 
beperkte inzicht in het aan zijn gedragingen verbonden gevaar en zijn beperkte 
vermogen zich naar dat inzicht te gedragen. Volgens Hartlief houdt eigen schuld bij 
eigen gedrag van het slachtoffer reeds bij de causale verdeling in dat het slachtoffer 
in beginsel anders moet hebben gehandeld dan een redelijk mens onder de gegeven 
omstandigheden met het oog op zijn eigen belang zou doen.199 
Als daar goede redenen voor zijn, dient een eigenschuldverweer te worden uitgeslo-
ten of beperkt. Hierbij valt te denken aan situaties waarin de gelaedeerde een klein 
kind is (waarbij het ongeval als unilateraal kan worden getypeerd zodat een eigen-
schuldverweer niet nodig is) of waarin het heel moeilijk (kostbaar) voor de gelae-
deerde is om voorzorgsmaatregelen te treffen.200 In dat laatste geval moet alleen 
sprake zijn van eigen schuld als de gelaedeerde ook niet de beperkte maatregelen 
heeft getroffen die wel van hem konden worden gevergd. Een voorbeeld van zo’n 
situatie is de werknemer die door de dagelijkse omgang met machines of werktui-
gen routinematig gaat handelen en niet alle voorzorgsmaatregelen treft die ter voor-
koming van ongevallen wenselijk zijn. Het tegengaan van dit routinematige gedrag 
is zo moeilijk, dat dit niet van de werknemer kan worden gevergd. Door nu alleen 
van eigen schuld te spreken als hij, zelfs gegeven routinematig gedrag, te weinig 
zorg heeft betracht door bijvoorbeeld roekeloos met de machine of het gereedschap 
om te gaan, kunnen prikkels worden verstrekt om dit gedrag te voorkomen. Tege-
lijkertijd ontvangt de werkgever prikkels om de machines en werktuigen aan te pas-
sen aan de ervaring dat werknemers routinematig gedrag zullen gaan vertonen, als 
het beveiligen van die machines tenminste kan plaatsvinden tegen lagere kosten dan 
de verwachte schade. 
Vanuit rechtseconomisch oogpunt wordt het eigenschuldverweer in sommige situa-
ties te ver ingeperkt. De zogenaamde 50%- en 100%-regel die bij ongevallen tussen 

                                                      
197. Van Wassenaer Van Catwijck & Jongeneel 1995, p. 139. 
198. Hoge Raad 2 juni 1995, NJ 1997, 700-702 (A.-G. Asser (700), Strikwerda (701 en 702); m.nt. 

Brunner onder NJ 1997, 702). 
199. Spier e.a. 2003, p. 233. 
200. Zie paragraaf 3.4.2.7 betreffende het rekening moeten houden met fouten van anderen. 
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een gemotoriseerde en een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer worden toegepast 
en die in paragraaf 4.6.4 reeds besproken werden, zijn hier voorbeelden van. 
 
 
5.7 Hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 6:102 BW) 
 
Als op ieder van twee of meer personen een verplichting tot vergoeding van dezelfde 
schade rust, dan zijn deze personen volgens art. 6:102 BW hoofdelijk verbonden. 
De onderlinge draagplicht wordt bepaald door toepassing van art. 6:101 BW. 
Hartkamp noemt verschillende voorbeelden van samenloop van aansprakelijkheid, 
zoals meerdere personen die elk een onrechtmatige daad plegen waardoor de gelae-
deerde schade lijdt, meerdere personen die samen een onrechtmatige daad plegen, 
de werkgever die mede aansprakelijk is voor de onrechtmatige daad van zijn onder-
geschikte, de bestuurder en de eigenaar van een auto die betrokken was bij een on-
geval met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, et cetera.201 De aansprakelijke 
personen zijn dus voor het geheel aansprakelijk en betaling door de één bevrijdt de 
anderen. 
De gelaedeerde hoeft niet te kiezen wie hij voor welk deel aansprakelijk stelt, omdat 
hij vergoeding van de gehele schade van één gedaagde kan vorderen. Insolventie van 
één of meerdere laedentes is minder gauw een probleem voor de gelaedeerde, omdat 
hij de meest kapitaalkrachtige laeden(te)s tot vergoeding van de gehele schade kan 
aanspreken. 
Door de onderlinge draagplicht kan de schade uiteindelijk over alle veroorzakers 
worden verdeeld overeenkomstig de mate waarin ze aan het ontstaan van de schade 
hebben bijgedragen. Op basis van billijkheidsoverwegingen kan tot een andere ver-
deling worden gekomen, bijvoorbeeld omdat de mate van verwijtbaarheid uiteen-
loopt. Het eventuele risico van insolventie ligt bij de overige laedentes en niet bij de 
gelaedeerde. 
 
Vanuit rechtseconomisch oogpunt bezien, hangt het van de situatie af hoe hoofde-
lijke aansprakelijkheid moet worden beoordeeld. Bij risicoaansprakelijkheid maakt 
het voor de zorgprikkels van solvente laedentes niet uit of er al dan niet hoofdelijke 
aansprakelijkheid is. Elke laedens weegt zijn zorgkosten af tegen slechts een deel van 
de totale schade, zodat hij te weinig zorg zal nemen. Hij wentelt de rest van de 
schade als extern effect af op de andere laedentes.202 Alleen als de laedentes als groep 
opereren, zullen ze de totale zorgkosten tegen de totale schade afwegen en wel op-
timale zorg nemen.203 Tietenberg stelt echter dat de gelaedeerde bij hoofdelijke aan-
sprakelijkheid het kleinst mogelijke aantal laedentes zal dagvaarden waarbij hij toch 
zijn volledige schade vergoed krijgt, om zo op proceskosten te besparen. Hij zal dus 
                                                      
201. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 458. 
202. Kornhauser & Revesz 1989, p. 856 e.v.; Kornhauser & Revesz 1990, p. 637; Kornhauser & Revesz 

2000, p. 629.  
203. Shavell 1987, p. 164, 165. 
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kiezen voor de rijkste laedentes, hetgeen er toe leidt dat de laedentes die toch niet 
zullen worden gedagvaard, geen zorg meer nemen. Hierdoor stijgt de verwachte 
schade, hetgeen de laedentes die wel zullen worden aangesproken, prikkels geeft om 
meer zorg te nemen. Dit wordt nog versterkt doordat de aangesproken laedentes bij 
hoofdelijke aansprakelijkheid een grotere fractie van de schade zullen moeten dra-
gen, omdat de gelaedeerde een aantal laedentes niet zal aanspreken. De optimale 
uitkomst wordt dus niet bereikt. Als regres mogelijk is, is het geschetste probleem 
kleiner, maar alleen bij 100% succesvolle regresacties verdwijnt het.204  
Als een laedens insolvent is, neemt hij niet de door hem veroorzaakte schade, maar 
de mogelijke aansprakelijkheid, die wordt begrensd door zijn vermogen, als uit-
gangspunt voor zijn zorgbeslissingen. Hij zal derhalve nog minder zorg nemen dan 
hij bij solventie al deed. De wel solvente laedentes worden nu bij hoofdelijke aan-
sprakelijkheid met een grotere verwachte aansprakelijkheid geconfronteerd, omdat 
zij opdraaien voor het deel van de schade dat de insolvente laedentes niet kunnen 
betalen. Hierdoor kunnen de solvente laedentes excessieve zorg nemen. Bij niet-
hoofdelijke aansprakelijkheid draait de solvente laedens niet op voor de schade die 
de insolvente laedens niet kon vergoeden, zodat hij minder zorgprikkels krijgt. 
Toch neemt hij nog steeds excessieve zorg (maar minder dan bij hoofdelijke aan-
sprakelijkheid) omdat hij weliswaar alleen een proportie van de totale schade hoeft 
te dragen, maar die totale schade vanwege het te lage zorgniveau van de insolvente 
laedentes naar verwachting toch hoog is.205  
Als alle laedentes insolvent zijn, hangt het van de mate van insolventie van de lae-
dentes af welke regel de beste gedragsprikkels geeft. Gegeven volledige insolventie 
van laedens A geeft hoofdelijke aansprakelijkheid de beste zorgprikkels aan laedens 
B die slechts een beetje insolvent is, omdat deze vanwege de hoofdelijke aansprake-
lijkheid met een relatief grote verwachte aansprakelijkheid wordt geconfronteerd. 
Als laedens B iets minder solvent is, draagt hij een minder grote verwachte aanspra-
kelijkheid. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid gedraagt hij zich dan alsof hij helemaal 
insolvent is en neemt lage zorg, omdat extra zorg wel kosten met zich meebrengt, 
maar de verwachte aansprakelijkheid niet of nauwelijks reduceert. Bij niet-
hoofdelijke aansprakelijkheid levert extra zorg wel een lagere verwachte aansprake-
lijkheid op, zodat laedens B hier betere zorgprikkels krijgt. Als B nog minder sol-
vent wordt, leiden beide regels tot dezelfde uitkomst: zowel A als B neemt veel te 
weinig zorg.206 
Bij foutaansprakelijkheid waar de zorgvuldigheidsnorm op het optimale niveau is 
vastgesteld, kan hoofdelijke aansprakelijkheid bijdragen aan preventie, als de lae-
dentes tenminste solvent zijn. De totale ongevalskosten zijn immers het laagst als de 
laedentes optimale zorg kiezen. De zorgkosten die een laedens kan uitsparen door 
onzorgvuldig te zijn, zijn dus altijd lager dan de schade waarvoor aansprakelijkheid 
ontstaat. Daarom is het voor geen van de laedentes aantrekkelijk om voor onzorg-
                                                      
204. Tietenberg 1989, p. 313, 314.  
205. Kornhauser & Revesz 2000, p. 630. 
206. Kornhauser & Revesz 1990, p. 640 e.v.; Kornhauser & Revesz 2000, p. 630, 631. 
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vuldigheid te kiezen.207 Volgens Kornhauser en Revesz leidt niet-hoofdelijke aan-
sprakelijkheid tot problemen. De fractie van de schade waarvoor een onzorgvuldige 
laedens aansprakelijk is, wordt in hun analyse bepaald door het deel van de totale 
schade dat hij heeft veroorzaakt. Aangezien ook zorgvuldige laedentes schade kun-
nen veroorzaken, is de onzorgvuldige laedens nooit volledig aansprakelijk. Hij 
weegt zijn zorgkosten dan ook niet af tegen de volledige reductie in de door hem 
veroorzaakte schade, maar slechts tegen de betreffende fractie van die reductie, het-
geen tot een te laag zorgniveau leidt.208 Ik vraag mij af of deze redenering, althans 
voor het Nederlandse recht, klopt. Mijns inziens moet de fractie die de onzorgvul-
dige laedens draagt niet worden betrokken op de schade die zijn onzorgvuldigheid 
heeft veroorzaakt, maar op de gehele schade. Die fractie wordt immers ook bepaald 
door het deel van de gehele schade dat door de zorgvuldige laedens is veroorzaakt te 
vergelijken met het deel van de gehele schade dat door de onzorgvuldige laedens is 
veroorzaakt. Als een zorgvuldige laedens bijvoorbeeld 40 aan verwachte schade ver-
oorzaakt en een onzorgvuldige 60, dan moet de fractie van 60% niet op de extra 
schade van 20 worden toegepast, maar op de gehele schade van 100. De onzorgvul-
dige laedens wordt dan met een verwachte aansprakelijkheid van 60 geconfron-
teerd, zodat hij de juiste zorgprikkels krijgt. De gelaedeerde ontvangt geen volledige 
schadevergoeding, want hij moet de 40 die door de zorgvuldige laedens is veroor-
zaakt, zelf dragen. Bij insolventie ontstaan dezelfde problemen die hierboven bij 
risicoaansprakelijkheid reeds zijn besproken.209 
Bergkamp waarschuwt voor een aantal nadelen van hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Ten eerste draaien mogelijke laedentes op voor meer schade dan ze hebben veroor-
zaakt, indien ze geen regres mogen nemen op andere mogelijke veroorzakers of als 
sommige mogelijke veroorzakers onvindbaar of insolvent zijn.210 Zonder hoofdelij-
ke aansprakelijkheid zou de gelaedeerde deze kosten moeten dragen en het is niet 
op voorhand duidelijk dat de ene situatie beter is dan de andere, zodat niet duide-
lijk is of het wel een nadeel betreft. Vanzelfsprekend zijn de systeemkosten die sa-
menhangen met het verplaatsen van de schade wel een nadeel van hoofdelijke aan-
sprakelijkheid. Het tweede punt dat Bergkamp bespreekt, is dat hoofdelijke aan-
sprakelijkheid tot te veel preventie kan leiden, omdat elke potentiële laedens met 
mogelijke aansprakelijkheid voor de volledige schade wordt geconfronteerd in plaats 
van het door hem veroorzaakte deel van de schade. Elke laedens zou derhalve teveel 
verwachte schade in zijn zorgbeslissingen verdisconteren, hetgeen tot excessieve zorg 
en een te laag activiteitenniveau zou leiden. Naar mijn mening zet Bergkamp dit 
probleem wat te zwaar aan, omdat het alleen opgaat als de laedens in het geheel 
geen bijdrage van de andere laedentes krijgt. Maar de mogelijkheid van een beperk-
te mate van overpreventie is wel reëel, omdat een potentiële laedens rekening kan 

                                                      
207. Landes & Posner 1980, p. 523, 524; Kornhauser & Revesz 1989, p. 847 e.v.; Tietenberg 1989, p. 

311; Kornhauser & Revesz 1990, p. 644; Kornhauser & Revesz 2000, p. 628. 
208. Kornhauser & Revesz 2000, p. 628. Zie ook reeds Kornhauser & Revesz 1989, p. 849 e.v. 
209. Kornhauser & Revesz 1990, p. 645. 
210. Bergkamp 2000, p. 154. Zie ook Bergkamp 2001, p. 300 e.v. 
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houden met de omstandigheid dat niet alle medeveroorzakers vindbaar of solvent 
zijn, zodat hij meer schade moet vergoeden dan hij heeft veroorzaakt. Het probleem 
bij de potentieel insolvente laedens is juist dat hij te weinig zorg zal betrachten, zo-
als in Hoofdstuk 4 is uiteengezet. Ook zal het in het algemeen zo zijn dat de aange-
sproken laedentes meer informatie over andere laedentes hebben dan de gelaedeer-
de, zodat het probleem van onvindbare laedentes kleiner zal zijn bij hoofdelijke 
aansprakelijkheid. Een derde nadeel van hoofdelijke aansprakelijkheid dat Berg-
kamp bespreekt, is dat het de verzekerbaarheid bemoeilijkt, omdat het gedrag van 
anderen medebepalend is voor de vergoedingsplicht van de verzekerde.211 Tenslotte 
stijgen de systeemkosten door de vele onderlinge vergoedingsacties. Dit kan een 
voorkeur geven voor het niet toestaan van onderlinge regresacties, omdat solvente 
laedentes bij foutaansprakelijkheid dan nog steeds correcte zorgprikkels krijgen, 
terwijl de systeemkosten van onderlinge procedures worden vermeden. Weliswaar 
leiden beide regels er in de ideale omstandigheden toe dat laedentes zorgvuldig zijn 
zodat er helemaal geen regresacties nodig zijn en er dus geen verschil in systeemkos-
ten bestaat, maar in de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende factoren be-
sproken die aangeven waarom er toch aansprakelijke laedentes zullen zijn (bijvoor-
beeld door een foute inschatting van de zorgvuldigheidsnorm). Er zullen dus toch 
rechtszaken moeten worden gevoerd en dan is een systeem waarin onderling regres 
niet mogelijk is, goedkoper.212 Bergkamp pleit vanwege deze problemen voor pro-
portionele aansprakelijkheid of voor het afwijzen van aansprakelijkheid. Alleen in 
gevallen waar de laedentes gezamenlijk handelen en ondeelbare schade veroorzaken, 
zou hoofdelijke aansprakelijkheid moeten worden toegepast. 
Kornhauser en Revesz bespreken ook de invloed van hoofdelijke aansprakelijkheid 
op de keuze tussen schikken en procederen. Als de kans dat een eiser een zaak tegen 
gedaagde A wint los staat van de kans dat hij van B wint, dan blijkt hoofdelijke aan-
sprakelijkheid schikkingen af te schrikken. Verlies tegen A verkleint immers niet de 
kans op succes tegen B en ook indien de eiser slechts tegen één gedaagde wint, 
krijgt hij vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid toch zijn volledige schade ver-
goed. Als de kans op winst tegen A en B echter perfect samenhangen, zal er bij 
hoofdelijke aansprakelijkheid altijd worden geschikt. Schikken met gedaagde A 
geeft de eiser een zekere opbrengst, terwijl hij nog steeds de kans op succes tegen 
gedaagde B heeft voor de rest van het schadebedrag. Het is voor B dan ook aantrek-
kelijker om te schikken. Stel bijvoorbeeld dat de eiser €10.000 schade heeft geleden 
en dat de kans op succes in een rechtszaak 50% is. De verwachte opbrengst van 
procederen is dan €5.000. Als de eiser met gedaagde A schikt voor €2.000 (dit be-
drag is lager dan de verwachte aansprakelijkheid van A van €2.500, zodat deze be-
reid zal zijn voor dit bedrag te schikken), dan kan hij in een rechtszaak tegen B de 
resterende €8.000 eisen. De kans op succes is 50%, zodat de verwachte aansprake-
lijkheid van B €4.000 is. De eiser en B zullen nu schikken voor een bedrag tussen 
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€3.000 en €4.000. Dat is voor B aantrekkelijker dan te procederen en de eiser 
schikt op deze manier met beide eisers voor een bedrag van tenminste €5.000, het-
geen zijn verwachte opbrengst van procederen was. Het voorgaande geldt indien de 
gedaagden voldoende solvent zijn. Als ze te insolvent zijn, blijken er geen verschil-
len tussen beide regels te bestaan.213 
 
De wenselijkheid van hoofdelijke aansprakelijkheid hangt dus af van de omstandig-
heden, maar het staat zeker niet vast dat het de juiste regel is om als uitgangspunt te 
hanteren. Kornhauser en Revesz hebben betoogd dat hoofdelijke aansprakelijkheid 
bij foutaansprakelijkheid en solvente laedentes beter werkt dan niet-hoofdelijke 
aansprakelijkheid, maar ik heb mijn twijfels over de juistheid van hun analyse van 
de laatste regel. Bij risicoaansprakelijkheid is er geen verschil tussen beide regels als 
de laedentes solvent zijn. Bij insolventie blijkt hoofdelijke aansprakelijkheid beter te 
werken als de mate van insolventie zeer beperkt is, niet-hoofdelijke aansprakelijk-
heid als de insolventie iets sterker is en als de insolventie groot genoeg is geven bei-
de regels dezelfde prikkels. Bergkamp voert aan dat de systeemkosten van hoofdelij-
ke aansprakelijkheid aanzienlijk zullen zijn vanwege de onderlinge regresprocedures. 
Ook kan het tot problemen van verzekerbaarheid en dus tot hogere secundaire kos-
ten leiden, omdat het verzekerde risico niet alleen afhangt van gedragingen van de 
verzekerde, maar ook van anderen. 
Al deze overwegingen leiden tot de conclusie dat het uitgangspunt van hoofdelijke 
aansprakelijkheid dat in art. 6:102 BW wordt neergelegd, vanuit rechtseconomische 
optiek problematisch is. 
 
 
5.8 Matiging en limitering (artt. 6:109 en 110 BW) 
 
Art. 6:109 BW geeft de rechter de bevoegdheid een wettelijke verplichting tot 
schadevergoeding te matigen, indien toekenning van volledige schadevergoeding in 
de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. 
Hierbij zijn onder andere de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen be-
staande rechtsverhouding en hun beider draagkracht van belang.214 De matiging 
mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarvoor de laedens verzekerd was of 
had moeten zijn. Redenen om de rechter deze bevoegdheid te geven, zijn onder an-
dere dat in de huidige samenleving een kleine fout tot grote schade kan leiden en 
dat door het bestaan van risicoaansprakelijkheden iemand schadeplichtig kan wor-

                                                      
213. Zie Kornhauser & Revesz 2000, p. 631 e.v. 
214. Andere relevante factoren zijn de mate van schuld van de laedens, de aard en ernst van de schade, de 

omstandigheid dat een risico in de arbeidssfeer ligt en de situatie dat de laedens zelf ook aanzienlijke 
schade lijdt. Zie Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6:109 BW, aant. 55 e.v. 
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den zonder dat hij iets fout heeft gedaan.215 De matigingsbevoegdheid moet terug-
houdend worden gebruikt.216 
Volgens art. 6:110 BW kunnen bij AMvB bedragen worden vastgesteld waarboven 
de aansprakelijkheid zich niet uitstrekt, om er zo voor te zorgen dat de aansprake-
lijkheid niet uitstijgt boven hetgeen redelijkerwijs door verzekeringen kan worden 
gedekt. De bedragen hangen onder meer af van de aard van de gebeurtenis, de aard 
van de schade en de grond van de aansprakelijkheid. Met name bij risicoaansprake-
lijkheden wordt het belangrijk gevonden dat de laedens, die geen fout hoeft te heb-
ben gemaakt, niet voor meer aansprakelijk is dan hij door verzekeringen kan afdek-
ken.217 Door de limitering van art. 6:110 BW worden risico’s verzekerbaar ge-
maakt, hetgeen het probleem voorkomt dat maatschappelijk wenselijke activiteiten 
vanwege onverzekerbaarheid niet meer plaatsvinden.218  
 
Beide wetsartikelen maken het mogelijk dat de schadevergoeding wordt beperkt tot 
een lager bedrag dan de veroorzaakte schade. In de rechtseconomische analyse is 
volledige vergoeding echter het uitgangspunt, zodat de mogelijkheid om de schade-
vergoeding te beperken overwegend negatief wordt beoordeeld.219  
Van den Bergh en Faure vinden het opvallend dat het argument van dreigende on-
verzekerbaarheid, dat wordt gebruikt om beperkingen van de aansprakelijkheid mee 
te motiveren, uitsluitend verwijst naar de absolute hoogte van de verwachte schade, 
terwijl het met name onzekerheid over de schadekans is die tot onverzekerbaarheid 
kan leiden. Hoge bedragen zijn immers via herverzekering en het poolen van ver-
schillende risico’s goed te verzekeren. De onvoorspelbaarheid van het risico wordt 
dus niet veroorzaakt door mogelijke hoge schades en wordt niet opgelost door de 
omvang van de schadevergoeding te beperken. Bovendien veroorzaakt beperking 
van aansprakelijkheid het probleem dat de laedens bij zijn beslissingen betreffende 
het zorg- en activiteitenniveau niet langer een afweging maakt tussen de kosten van 
zorg en de verwachte aansprakelijkheid voor de gehele veroorzaakte schade, maar 
tussen de kosten van zorg en de verwachte beperkte aansprakelijkheid. De laedens 
zal dus met een lager zorgniveau volstaan en zal vaker dan optimaal aan de activiteit 
deelnemen, hetgeen tot te hoge primaire kosten leidt.220 Ook kunnen de secundaire 
kosten hoger dan optimaal zijn, omdat een deel van de schade van het slachtoffer 

                                                      
215. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 493; Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6:109 BW, aant. 2 en 55. 
216. Abas 2001, p. 21; Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 494; Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6:109 BW, 

aant. 41. 
217. Asser/Hartkamp 4-I 2004, nr. 503. 
218. Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:100 BW, aant. 1. Daar wordt ook vermeld dat er tot nu toe 

nog geen gebruik is gemaakt van de limitering van aansprakelijkheden. 
219. Zie echter voetnoot 159 over de draagkracht van partijen. 
220. Van den Bergh & Faure 1990, p. 19 e.v. Zie ook bijvoorbeeld Jost 1996, p. 262; Cooter & Ulen 

2004, p. 358 e.v.; Shavell 2004, p. 230 e.v.; Faure 2005, p. 251, 252. Ook Faure en Hartlief betogen 
dat het niet de mogelijke omvang van de schade is die tot verzekerbaarheidsproblemen kan leiden, 
maar juist onzekerheid over de kans op aansprakelijkheid, zeker indien wijzigingen in het aansprake-
lijkheidsrecht die kans vergroten. Zie Faure & Hartlief 2002, p. 139 en 158. 
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ongecompenseerd blijft. Maar als een risicomijdende laedens zijn aansprakelijkheid 
niet kan verzekeren, dan kan limitering van aansprakelijkheid de secundaire kosten 
wel reduceren, omdat schades die groter zijn dan de limiet worden gespreid over 
laedens en gelaedeerde. Indien er echt problemen van onverzekerbaarheid bestaan 
die door de hoge omvang van de schade worden veroorzaakt, pleiten de auteurs er 
voor dat de maximale dekking van de verzekering in de verzekeringsovereenkomst 
wordt beperkt, maar dat de aansprakelijkheid onbeperkt blijft. Zo wordt het veron-
derstelde probleem van de onverzekerbaarheid opgelost, maar blijven de prikkels 
van het aansprakelijkheidsrecht intact.221 
Een voordeel van beperkte aansprakelijkheid is, dat het er voor kan zorgen dat een 
risicomijdende actor ondanks zijn risicohouding toch een bepaalde activiteit durft 
uit te oefenen, omdat zijn risico wordt beperkt. Zonder die beperking kan de situa-
tie zich voordoen dat de kosten (inclusief de verwachte veroorzaakte schade) van 
een activiteit weliswaar lager zijn dan de baten ervan zodat het wenselijk is dat deze 
activiteit wordt uitgeoefend, maar dat de actor er vanwege zijn risicohouding voor 
kiest om deze activiteit toch niet uit te voeren. Dat is met name zo als de omvang 
van de mogelijke schade groot is. Door de maximale schadevergoeding te limiteren 
tot het bedrag dat redelijkerwijs door verzekeringen kan worden gedekt, kan dit 
probleem worden opgelost. De actor weet dat hij, na het afsluiten van een verzeke-
ring, geen risico meer loopt om een groot bedrag aan schadevergoeding te moeten 
betalen. Zijn risicohouding vormt nu geen belemmering meer om de activiteit toch 
uit te oefenen. Indien de kosten van de activiteit echter hoger zijn dan de baten, is 
een verlaging van het activiteitenniveau of zelfs het geheel stopzetten van de activi-
teit wenselijk, zodat een beperking van de aansprakelijkheid juist niet geïndiceerd 
is. 
Een met het vorige punt verbonden voordeel is, dat als een risicomijdende laedens 
zijn schade niet kan verzekeren, zijn risico beperkt is en dat schade die de beperking 
overschrijdt over laedens en gelaedeerde wordt verdeeld. De laedens draagt immers 
het bedrag tot de beperking en de gelaedeerde het meerdere. Dit reduceert de se-
cundaire ongevalskosten. De waarde van dit argument is echter beperkt, omdat ver-
zekering in het algemeen wel beschikbaar is en omdat er geen reden is om op voor-
hand aan te nemen dat de laedens risicomijdender is dan de gelaedeerde. Ook moet 
niet worden vergeten dat, als de reductie in secundaire ongevalskosten al wordt ge-
realiseerd, dit ten koste gaat van een stijging in de primaire ongevalskosten vanwege 
de negatieve invloed die de beperking van aansprakelijkheid door het optreden van 
moreel risico op de zorgprikkels heeft.222 
Dari-Mattiacci en De Geest onderzoeken de invloed van insolventie van de dader, 
maar ze betogen dat de resultaten van hun analyse ook gelden voor andere situaties 
waarin de dader meer schade veroorzaakt dan hij kan of hoeft vergoeden, bijvoor-
beeld door limitering.223 De bestaande rechtseconomische literatuur onderzoekt de 
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gevolgen van insolventie voor situaties waarin het zorgniveau de kans op ongevallen 
beïnvloedt. De laedens kiest dan een lager zorgniveau omdat hij zijn zorgkosten 
afweegt tegen de beperkte aansprakelijkheid. Dari-Mattiacci en De Geest breiden 
de analyse uit naar situaties waarin het zorgniveau niet (alleen) de ongevalskans be-
paalt, maar (ook) invloed heeft op de mogelijke omvang van de schade. De auteurs 
onderscheiden vier mogelijke modellen: 
1. Probability model: dit is het standaardmodel waar het zorgniveau alleen de onge-

valskans beïnvloedt en insolventie leidt tot een te laag zorgniveau; 
2. Magnitude model: hier beïnvloedt het zorgniveau alleen de mogelijke omvang 

van de schade. De laedens kan hier dus zelf de omvang van de schade bepalen. 
Hij kan de schade beperken tot een bedrag lager dan de wettelijke limiet (de au-
teurs noemen dit de drempel), zodat hij bij aansprakelijkheid die hele schade 
moet vergoeden (de auteurs noemen dit de solventiezone) of hij kan een hogere 
schade veroorzaken waarvan hij alleen het drempelbedrag hoeft te vergoeden (dit 
is de insolventiezone). Als de drempel relatief laag ligt, zal de laedens onzorgvul-
dig zijn en zodoende een grote schade veroorzaken, omdat hij toch slechts aan-
sprakelijk is voor een bedrag ter grootte van de lage drempel. Hij kiest in dit ge-
val voor helemaal geen zorg, omdat zorg zijn maximale aansprakelijkheid niet 
verlaagt maar wel kosten met zich meebrengt. Als de drempel daarentegen rela-
tief hoog ligt, is het goedkoper om zorgvuldig te zijn en de schade daarmee te 
beperken;224 

3. Joint-probability-magnitude model: het zorgniveau beïnvloedt zowel de ongevals-
kans als de omvang van de schade. Ook hier is de hoogte van de drempel bepa-
lend voor de keuze van de laedens voor een van beide zones. In de insolventie-
zone is hij onzorgvuldig omdat zijn aansprakelijkheid beperkt is, maar anders 
dan in het magnitude model neemt hij wel enige zorg om daarmee de ongevals-
kans te verlagen. Hoe hoger de drempel, hoe hoger het gekozen zorgniveau, om-
dat de baten van het reduceren van de ongevalskans daarmee ook stijgen. Als de 
drempel hoog genoeg is, kiest de laedens voor de solventiezone waar hij zorgvul-
dig zal zijn omdat hij alle kosten internaliseert;225 

4. Separate-probability-magnitude model: bepaalde maatregelen verlagen de onge-
valskans en andere de mogelijke omvang van de schade. Als de drempel hoog 
genoeg is, kiest de laedens voor de solventiezone en dus ook voor optimale voor-
zorgsmaatregelen. Bij een lagere drempel kiest hij voor de insolventiezone en 
treft hij helemaal geen voorzorgsmaatregelen die de omvang van de schade be-
perken. Wel treft hij maatregelen die de ongevalskans beïnvloeden. Hoe hoger 

                                                      
224. Dari-Mattiacci & De Geest 2003, p. 6 e.v. 
225. Dari-Mattiacci & De Geest 2003, p. 8, 9. In de insolventiezone stijgt het zorgniveau dus met de 

hoogte van de drempel mee, maar blijft lager dan optimaal. Zodra de drempelwaarde echter hoog ge-
noeg wordt, is het voor de laedens goedkoper om de solventiezone te betreden en optimale zorg te 
nemen. Er zit dus een discontinuïteit in het zorgniveau van suboptimale zorg naar optimale zorg, 
wanneer de kritische drempelwaarde wordt overschreden. 
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de drempel, des te hoger het zorgniveau, soms zelfs hoger dan het optimale ni-
veau in de solventiezone.226  

In alle onderscheiden typen gevallen blijkt foutaansprakelijkheid beter te werken 
dan risicoaansprakelijkheid. Shavell had dit reeds aangetoond voor het probability 
model, waar de verklaring voor dit verschil is dat de laedens bij foutaansprakelijk-
heid geheel aan aansprakelijkheid kan ontsnappen. Bij risicoaansprakelijkheid is het 
voordeel van zorgvuldig gedrag veel kleiner, te weten de reductie in verwachte aan-
sprakelijkheid. Vanwege insolventie of een wettelijke limiet wordt dat voordeel ook 
nog eens verkleind, zodat de zorgprikkels sterk worden gereduceerd.227 Dari-
Mattiacci en De Geest zien de verklaring voor de superioriteit van foutaansprake-
lijkheid hierin, dat die regel als het ware een ‘schadesubsidie’ ter grootte van de 
verwachte schade geeft aan zorgvuldige laedentes, terwijl insolventie juist een scha-
desubsidie aan onzorgvuldige laedentes geeft. Bij risicoaansprakelijkheid bestaat al-
leen het tweede type schadesubsidie. Insolventie is derhalve minder problematisch 
bij foutaansprakelijkheid dan bij risicoaansprakelijkheid, maar het is nog steeds een 
probleem.228 Uit deze voorkeur voor foutaansprakelijkheid bij insolventie volgt dat 
de koppeling die vaak tussen risicoaansprakelijkheid en limitering wordt gemaakt, 
niet zonder problemen is. 
Een laatste argument tegen een beperking van aansprakelijkheid is dat verzekeraars 
zo een instrument verliezen waarmee ze moreel risico kunnen bestrijden. Immers, 
als in de verzekeringsovereenkomst een maximale dekking wordt afgesproken, loopt 
de verzekerde het risico voor eventuele excesschades, hetgeen hem een prikkel geeft 
om die schades te vermijden. Als de aansprakelijkheid echter wordt beperkt, loopt 
de laedens ook niet meer het risico die hogere schade te moeten dragen.229 
Volgens Boonekamp kan matiging bijdragen tot speciale preventie. Indien een lae-
dens (in zijn voorbeeld een jongere die door vandalisme een miljoenenschade ver-
oorzaakt) wordt geconfronteerd met een torenhoge schadeplicht aan welke hij toch 
nooit zal kunnen voldoen, leidt de volle schadeplicht tot een uitzichtloze situatie 
waar hij nooit uit kan komen. Eventuele volgende veroordelingen wegens nieuwe 
onrechtmatige daden hebben geen enkel effect meer, omdat het toch al niet slechter 
meer kan worden. Het gevaar van maatschappelijke ontsporing ligt op de loer, 
waardoor alleen nog maar meer schade zou kunnen worden veroorzaakt.230 Door de 
schadeplicht te matigen tot een bedrag dat de laedens wel kan betalen, wordt hij 
beter geconfronteerd met de gevolgen van zijn gedrag en zal maatschappelijke ont-
sporing worden voorkomen. Volgens Boonekamp zal dit ook geen noemenswaardi-
ge problemen voor generale preventie veroorzaken, omdat voor de gemiddelde bur-
                                                      
226. Dari-Mattiacci & De Geest 2003, p. 10. 
227. Shavell 2004, p. 231. Zie ook Faure 1998b, p. 10; Faure & Van den Bergh 1989, p. 186, 187 en p. 

342. 
228. Dari-Mattiacci & De Geest 2003, p. 13. 
229. Faure 1998b, p. 17. 
230. Door de invoering van de Wet schuldsanering natuurlijke personen in 1998 is deze problematiek 

achterhaald, alhoewel rechtbanken en gerechtshoven schulden uit een schadevergoedingsplicht het 
liefst buiten de sanering zouden houden. Zie Huls & Schellekens 2001, p. 101. 
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ger een dreiging van veroordeling tot bijvoorbeeld €25.000 wel even afschrikwek-
kend zal zijn als een dreiging van veroordeling tot €250.000. In beide gevallen be-
treft het veel geld dat moeilijk bij elkaar is te krijgen.231 In de door Boonekamp ge-
schetste uitzonderlijke situatie lijkt me deze redenering inderdaad kloppen, maar de 
matigingsbevoegdheid moet wel tot zulke uitzonderingen beperkt blijven waar de 
prikkel van onbeperkte aansprakelijkheid toch niet helpt. In zulke situaties moeten 
via andere mechanismen, zoals via het strafrecht, niet-financiële prikkels worden 
gegeven om het ongewenste gedrag toch tegen te gaan.232 
 
Concluderend blijkt dat beperking van aansprakelijkheid in de rechtseconomie 
overwegend negatief wordt beoordeeld. Het kan er toe leiden dat de laedens te wei-
nig voorzorgsmaatregelen neemt, zowel wat betreft het verlagen van de ongevals-
kans als het beperken van de omvang van de schade. Als aansprakelijkheid dan toch 
wordt beperkt, zorgt foutaansprakelijkheid voor minder problemen dan risicoaan-
sprakelijkheid. De redenering die in het kader van artt. 6:109 en 110 BW wordt 
gebruikt, dat de aansprakelijkheid juist moet worden beperkt in gevallen van risico-
aansprakelijkheid, wordt in de rechtseconomie dan ook verworpen. De argumenta-
tie dat de limitering van art. 6:110 BW nodig is om bepaalde activiteiten verzeker-
baar te houden, wordt evenmin ondersteund door economische argumenten. Het is 
niet de mogelijke omvang van de schade die tot onverzekerbaarheid leidt, maar on-
zekerheid over de schadekans. Limitering van aansprakelijkheid biedt hier geen op-
lossing voor. En in gevallen waar de mogelijke omvang van de schade wel proble-
men voor verzekerbaarheid veroorzaakt, kunnen deze worden opgelost door de ver-
zekeringsdekking te beperken. De mogelijke aansprakelijkheid moet echter ongeli-
miteerd blijven, om de potentiële laedens de juiste gedragsprikkels te geven. 
De genoemde bezwaren uit de rechtseconomie zien vooral op de limitering van art. 
6:110 BW, zodat het is toe te juichen dat deze bevoegdheid nog nooit is gebruikt. 
Bij limitering staat immers van tevoren reeds vast wat de maximale aansprakelijk-
heid van de laedens is, met alle hierboven beschreven problemen van dien. Bij de 
matigingsbevoegdheid van art. 6:109 BW zullen de geschetste problemen minder 
groot of zelfs afwezig zijn, omdat deze bevoegdheid terughoudend zal worden ge-
bruikt en de laedens van tevoren niet weet of de rechter zijn aansprakelijkheid zal 
beperken. Omdat de rechter slechts in uitzonderlijke gevallen de schadevergoe-
dingsplicht zal matigen, zullen de zorgprikkels van het aansprakelijkheidsrecht ook 
slechts in beperkte mate worden aangetast.233 En mocht een laedens als gevolg van 
een ingecalculeerde beperking van aansprakelijkheid tekortschieten in zijn zorg-
plicht, dan vormt dat op zichzelf al een reden waarom de rechter niet snel tot mati-
ging zal overgaan. Immers, als de laedens er bewust voor heeft gekozen een lager 
zorgniveau te hanteren dan hij had kunnen en moeten doen, dan zal niet snel kun-
                                                      
231. Boonekamp 1990, p. 180 e.v. 
232. Zie bijvoorbeeld Shavell 1987, p. 284. 
233. Uit het rechtspraakoverzicht dat Deurvorst geeft, blijkt dat een beroep op matiging niet gauw wordt 

toegewezen. Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6:109 BW, aantek. 79 e.v. 
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nen worden geconcludeerd dat toekenning van volledige schadevergoeding tot ken-
nelijk onaanvaardbare gevolgen leidt. 
 
 
5.9 Samenvatting en conclusies 
 
Dit hoofdstuk heeft de wettelijke verplichting tot schadevergoeding uit Afdeling 
6.1.10 BW tot onderwerp, waartoe zowel vragen van schade en schadevergoeding 
als van causaliteit behoren. Stond in Hoofdstuk 3 en 4 de vraag centraal of de lae-
dens aansprakelijk moet zijn, in het onderhavige hoofdstuk onderzoek ik waarvoor 
de laedens aansprakelijk moet zijn. In paragraaf 5.1 zet ik uiteen dat de door de lae-
dens veroorzaakte schade in beginsel volledig moet worden vergoed, omdat op die 
manier de zorg- en activiteitenprikkels de actoren kunnen bereiken. Zowel schade-
vergoeding in natura als in geld kan dit doel bereiken. 
 
Paragraaf 5.2 gaat over vermogensschade. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar 
het onderwerp van zuivere vermogensschade, dus vermogensschade anders dan 
zaakschade of persoonsschade. Uit de uitgebreide rechtseconomische literatuur 
volgt, dat verschillende soorten zuivere vermogensschade verschillend moeten wor-
den behandeld.  
Indien een producent omzetschade lijdt door een onrechtmatige daad van een an-
der (bijvoorbeeld doordat een aannemer een kabel of leiding beschadigt tijdens 
graafwerkzaamheden), maar andere producenten meer omzet behalen doordat zij 
nu ook aan klanten van de gelaedeerde producent leveren, dan staan er tegenover de 
zuivere vermogensschade van de gelaedeerde baten van derden. Er is derhalve spra-
ke van een herverdeling van welvaart, en niet van een daling daarin. De schadever-
goeding moet worden gebaseerd op de maatschappelijke schade, die in de genoem-
de situatie nul is. Vergoeding van de zuivere vermogensschade is dan dus niet geïn-
diceerd. 
Als de baten van derden niet precies even groot zijn als de zuivere vermogensschade, 
dan ontstaat er wel maatschappelijke schade, die echter een andere omvang heeft 
dan de zuivere vermogensschade. De exacte omvang van de maatschappelijke scha-
de is moeilijk vast te stellen, maar als aannemelijk is dat deze klein is, wordt bear-
gumenteerd dat geen vergoeding voor zuivere vermogensschade moet worden toe-
gekend, om zo op systeemkosten te besparen. 
In situaties waarin degene die de zuivere vermogensschade lijdt als het ware op-
treedt als een soort verzekeraar van een ander, moet de zuivere vermogensschade 
wel worden vergoed, omdat dat in feite neerkomt op subrogatie. De werkgever die 
loon doorbetaalt aan zijn in een ongeval gewond geraakte werknemer, verzekert zijn 
werknemer op die manier tegen het risico van tijdelijk niet kunnen werken en moet 
de kosten hiervan op basis van dit subrogatieprincipe op de laedens kunnen verha-
len. 
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Bij zuivere vermogensschade als gevolg van foutieve informatie (bijvoorbeeld in een 
jaarverslag of een testament) is er, naast een loutere herverdeling van welvaart, vaak 
sprake van maatschappelijke schade. Door de foutieve informatie worden inko-
mensbronnen niet op de beste manier aangewend. Ook daalt het vertrouwen in de 
verstrekte informatie, zodat partijen een prikkel kunnen krijgen zelf additionele in-
formatie te verzamelen. 
Tenslotte kan vergoeding van zuivere vermogensschade dienen als surrogaat voor 
contractuele aansprakelijkheid, om zo de zorgprikkels aan de laedens te verstrekken 
die hij niet via het contractenrecht krijgt. Als een notaris fouten maakt bij het op-
stellen van een testament, zodat niet de beoogde erfgenaam maar een ander erft, 
dan is de wens van de erflater niet goed uitgevoerd. De erflater heeft een contract 
met de notaris, maar kan geen schadeclaim indienen omdat hij is overleden. De 
beoogde erfgenaam is geen contractspartij en kan de notaris derhalve niet uit con-
tract aanspreken. Een actie uit onrechtmatige daad waarin vergoeding van de zuive-
re vermogensschade wordt gevorderd, kan dit gemis aan contractuele aansprakelijk-
heid goedmaken. 
Aan de hand van een analyse van Barendrecht bespreek ik het Nederlandse recht op 
het gebied van de vergoeding van zuivere vermogensschade. Het blijkt dat het Ne-
derlandse recht tot op grote hoogte in overeenstemming is met de rechtseconomi-
sche uitgangspunten. Wel gaat de beperking van art. 6:107 BW tot de kosten die de 
derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft ge-
maakt en die deze laatste, als hij ze zelf zou hebben gemaakt, ook vergoed zou heb-
ben gekregen, vanuit rechtseconomisch oogpunt te ver. Met name inkomensschade 
van ouders die geheel of gedeeltelijk stoppen met werken om hun kind te verzorgen 
dat ernstig gewond is geraakt bij een ongeval waarvoor de laedens aansprakelijk is 
en dat blijvend extra verzorging behoeft, zou op basis van het subrogatieprincipe 
voor vergoeding in aanmerking moeten komen. 
Het volgende onderwerp uit paragraaf 5.2 betreft de redelijke kosten ter voorko-
ming of beperking van schade, die volgens art. 6:96 BW en in overeenstemming 
met de rechtseconomische benadering voor vergoeding in aanmerking komen. Ik 
betoog dat de kosten van het voorhanden houden van reservematerieel ook moeten 
worden vergoed, ook al zijn deze kosten reeds voorafgaand aan het ongeval ge-
maakt. Deze kosten worden immers gemaakt om grotere kosten te vermijden. 
Voorts geef ik aan hoe een onderscheid kan worden gemaakt tussen de kosten van 
voorzorgsmaatregelen in het algemeen, die niet voor vergoeding in aanmerking ko-
men, en schadebeperkingsmaatregelen die wel moeten worden vergoed. Maatrege-
len die er op zijn gericht de kans op een ongeval in zijn algemeenheid te verkleinen, 
zijn voorzorgsmaatregelen. Maatregelen die er op zijn gericht de omvang van een 
eventuele schade te beperken op het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis 
zich voordoet, zijn dat ook (denk aan een veiligheidsgordel of een airbag). Als de 
maatregel de omvang van de schade beperkt nadat de initiële schade is ingetreden, 
gaat het om een schadebeperkingsmaatregel (denk aan het gebruiken van een 
brandblusser). 
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In paragraaf 5.3 komt ander nadeel dan vermogensschade aan de orde. Het essen-
tiële verschil tussen vermogensschade en ander nadeel vanuit rechtseconomische 
optiek is, dat bij vermogensschade geld of vervangbare goederen verloren gaan, ter-
wijl bij ander nadeel niet-vervangbare ‘goederen’ worden beschadigd of vernietigd. 
De geldelijke schadevergoeding kan dus niet zorgen voor herstel of vervanging van 
de niet-vervangbare goederen, maar levert wel nut op. 
Volgens de verzekeringstheorie zal een rationeel individu zichzelf niet verzekeren 
tegen immateriële schade, omdat de te betalen premie hem meer nut kost dan de te 
ontvangen schadevergoeding hem oplevert. Dit komt omdat de behoefte aan geld 
in het algemeen niet verandert of zelfs daalt door het lijden van immateriële schade. 
Het is daarom ook niet efficiënt om een individu via aansprakelijkheid van de lae-
dens te ‘verzekeren’ tegen immateriële schade, zodat geen smartengeld moet worden 
toegekend. Deze theorie is onder meer bekritiseerd door Croley en Hanson, die be-
togen dat het toekennen van smartengeld de hele nutsfunctie van de gelaedeerde 
omhoog schuift, zodat een rationeel individu wel degelijk behoefte heeft aan een 
verzekering tegen immateriële schade. 
De preventietheorie stelt dat de laedens aansprakelijk moet zijn voor de door hem 
veroorzaakte immateriële schade, om hem zo de juiste zorg- en activiteitenprikkels 
te geven. 
De verzekeringstheorie stelt dus dat de gelaedeerde geen smartengeld moet ontvan-
gen, maar de preventietheorie vereist dat de laedens wel smartengeld betaalt. Beide 
theorieën zijn met elkaar te verenigen door de laedens bijvoorbeeld smartengeld aan 
de staat te laten betalen, of door belasting te heffen op de totale schadevergoeding. 
De gelaedeerde ontvangt dan minder schadevergoeding dan de laedens betaalt. Als 
er wel smartengeld aan de gelaedeerde wordt toegewezen, verdient het aanbeveling 
om met gestandaardiseerde bedragen te werken, om zo problemen van strategisch 
gedrag te voorkomen en om de systeemkosten te verlagen. 
Er is vanuit rechtseconomische optiek geen reden om affectieschade minder voor 
vergoeding in aanmerking te laten komen dan shockschade, integendeel zelfs. Mo-
gelijke problemen van strategisch gedrag zullen bij affectieschade minder groot zijn 
dan bij shockschade, en het vereiste van een affectieve band maakt het daadwerke-
lijk aanwezig zijn van de affectieschade zeer waarschijnlijk. Ook hier verdient het 
aanbeveling om met gestandaardiseerde bedragen te werken. 
 
Paragraaf 5.4 gaat over de problematiek van het begroten van de schade. De ab-
stracte schadeberekening is doelmatiger dan de concrete en verdient daarom aanbe-
veling in situaties waarin zij mogelijk is. De fouten die worden gemaakt doordat de 
schade niet zo exact mogelijk wordt vastgesteld, worden dan gecompenseerd door 
de besparing op systeemkosten. Als voorbeeld kan de schadevergoeding bij schade 
aan auto’s dienen. De meeste mensen zullen hun auto laten repareren, zodat de her-
stelkosten die een bekwaam reparateur in rekening brengt, een goede benadering 
van de daadwerkelijk geleden schade vormen. De zaakschade komt zo vaak voor, 
dat het te kostbaar is om in elk individueel geval vast te stellen hoe hoog de werke-
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lijke herstelkosten exact zijn. Overigens is het voor de preventieve werking van het 
onrechtmatigedaadsrecht niet vereist dat de schade exact wordt vastgesteld, zolang 
de schade gemiddeld genomen maar correct wordt begroot.  
Als herstel niet verantwoord is, vormt de vervangingswaarde een goede benadering 
van de zaakschade. Bij niet veel voorkomende schades of bij zaken waarvoor geen 
markt bestaat, is deze methode niet mogelijk en moet de schade concreet worden 
begroot. Ook letselschade moet concreet worden berekend, omdat de schade sterk 
afhankelijk is van de persoon van de gelaedeerde. 
De schadevergoeding bij overlijden, die krachtens art. 6:108 BW wordt beperkt tot 
gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging, is vanuit het oogpunt van 
preventie te laag. Dit bedrag vormt namelijk geen vergoeding van de waarde van 
het leven van de overledene zelf. De zogenaamde waarde van een statistisch leven 
(WSL) vormt een betere maatstaf. Deze WSL wordt afgeleid uit allerlei beslissingen 
die mensen nemen en die invloed hebben op gezondheid en veiligheid. Denk aan 
het al dan niet aanschaffen van een airbag of een gevaarlijk product, of de beslissing 
om al dan niet gevaarlijk werk voor een bepaald loon te verrichten. De resultaten 
van de verschillende onderzoeken zijn niet eenduidig en hangen bijvoorbeeld af van 
het land van onderzoek en het type omgeving (werk, verkeer et cetera), maar de ge-
vonden WSL’s zijn wel structureel hoger dan het bedrag dat in Nederland als scha-
devergoeding bij overlijden wordt toegekend. De WSL van een westerling wordt 
tegenwoordig op ongeveer zes miljoen dollar gesteld. 
In het algemeen moet de schadevergoeding worden gebaseerd op de veroorzaakte 
schade, maar er zijn omstandigheden waarin de behaalde winst van de laedens een 
betere maatstaf vormt. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin het moeilijk is voor 
de gelaedeerde om aan te tonen wat zijn schade precies is, of als de kans klein is dat 
de laedens uiteindelijk tot het betalen van schadevergoeding wordt veroordeeld 
(bijvoorbeeld omdat de gelaedeerde niet eens een vordering instelt). Als de on-
rechtmatige daad bestaat in een rechtsinbreuk, is de behaalde winst in het algemeen 
een goede maatstaf voor de schadevergoeding, omdat de potentiële laedens hiermee 
betere prikkels krijgt om een vrijwillige transactie aan te gaan. Ook geldt in het al-
gemeen dat een uitkering ineens de voorkeur geniet boven een periodieke uitkering, 
onder meer omdat een gelaedeerde met de uitkering ineens zelf een periodieke uit-
kering kan realiseren en omdat de systeemkosten bij een uitkering ineens lager zijn. 
Als de schadevergoeding niet alle geleden schade vergoedt, draagt de gelaedeerde 
altijd een deel van de schade zelf. Zelfs bij risicoaansprakelijkheid zonder eigen-
schuldverweer krijgt hij dus nog gedragsprikkels. Keerzijde van de medaille is, dat 
de laedens niet voor alle veroorzaakte schade opdraait. Dit probleem is bij risicoaan-
sprakelijkheid groter dan bij foutaansprakelijkheid, omdat de ‘beloning’ op zorg-
vuldig gedrag bij risicoaansprakelijkheid kleiner is. 
 
In paragraaf 5.5 komt het causaal verband aan de orde. Vanuit rechtseconomische 
optiek heeft aansprakelijkheid alleen zin als het gedragsprikkels aan actoren kan ge-
ven. Er is derhalve een csqn-verband tussen het gedrag van de gedaagde en het ont-



DE WETTELIJKE VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING 

267 

staan van de schade vereist. Ruimere aansprakelijkheid brengt extra systeemkosten 
met zich mee en kan er toe leiden dat een op zich wenselijke activiteit niet langer 
wordt uitgeoefend vanwege de mogelijke aansprakelijkheid, ook voor schade die 
niet door de actor is veroorzaakt. Indien er wel een csqn-verband bestaat, maar de 
ongevalskans en/of omvang van de schade niet door het gedrag van de gedaagde 
zijn beïnvloed, is er sprake van een toevallig ongeval en is aansprakelijkheid niet 
geïndiceerd. 
De toerekening naar redelijkheid somt een aantal factoren op die alle onder de 
noemer van de causaliteit vallen, maar vanuit rechtseconomische optiek is daar kri-
tiek op mogelijk. Sommige factoren spelen helemaal geen rol in de rechtseconomi-
sche benadering (zoals het doel van de geschonden norm), terwijl andere factoren 
die rol bij een ander bestanddeel spelen (zoals de voorzienbaarheid van de schade, 
die bij de onrechtmatigheidsvraag thuishoort). 
Bij foutaansprakelijkheid moet er een causaal verband bestaan tussen de onrechtma-
tige daad en de schade, niet slechts tussen de daad en de schade. Als de onrechtma-
tige daad hypothetisch wordt vervangen door de rechtmatige daad die de gedaagde 
had moeten verrichten, en dezelfde schade zou ontstaan, dan ontbreekt het causale 
verband tussen de onrechtmatige daad en de schade en moet aansprakelijkheid 
worden afgewezen. Deze redenering staat in de juridische literatuur bekend als de 
leer Demogue-Besier, die in de correctie Kahan haar rechtseconomische pendant 
vindt. 
 
Het onderwerp van paragraaf 5.6 is de eigen schuld. De belangrijkste functie van 
het eigenschuldverweer vanuit rechtseconomische optiek is het verstrekken van 
zorgprikkels aan de gelaedeerde. Het gaat derhalve meer om eigen fout dan eigen 
causaliteit. Art. 6:101 BW is primair vormgegeven als een regel van eigen causali-
teit, maar uit de literatuur blijkt dat de aanwezigheid van een fout wel degelijk een 
zeer belangrijke factor is. 
 
Paragraaf 5.7 gaat over hoofdelijke aansprakelijkheid. De rechtseconomische be-
oordeling van die regel hangt af van de situatie, maar het is op zijn minst problema-
tisch dat art. 6:102 BW hoofdelijke aansprakelijkheid als uitgangspunt voor alle 
gevallen neemt. Bij risicoaansprakelijkheid maakt het voor de zorgprikkel van sol-
vente laedentes niet uit of er al dan niet hoofdelijke aansprakelijkheid is. Elke lae-
dens draagt slechts een deel van de schade en krijgt daarom te weinig zorgprikkels. 
Als een laedens insolvent is, kijkt hij bij het kiezen van zijn zorgniveau niet naar de 
verwachte schade, maar naar de mogelijke aansprakelijkheid, die wordt begrensd 
door zijn insolventie. Hij neemt dus nog minder zorg dan hij bij solventie al deed. 
De wel solvente laedentes draaien nu op voor een groter deel van de schade en kun-
nen excessieve zorgprikkels krijgen. Als alle laedentes insolvent zijn, hangt het van 
de mate van insolventie af welke regel betere gedragsprikkels geeft. Bij foutaanspra-
kelijkheid kan hoofdelijke aansprakelijkheid goede gedragsprikkels aan solvente lae-
dentes geven. 
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Een nadeel van hoofdelijke aansprakelijkheid is, dat de systeemkosten stijgen van-
wege de regresprocedures. Ook bemoeilijkt het de verzekerbaarheid, omdat het ge-
drag van anderen medebepalend is voor de vergoedingsplicht van de verzekerde. 
 
In paragraaf 5.8 tenslotte komen matiging en limitering van schadevergoeding aan 
de orde. Beide mogelijkheden staan op gespannen voet met het uitgangspunt van 
volledige schadevergoeding, dat zeer belangrijk is bij het verstrekken van voldoende 
gedragsprikkels. Onvolledige aansprakelijkheid kan leiden tot een te laag zorgniveau 
en/of een te hoog activiteitenniveau.  
Het argument van onverzekerbaarheid, dat vaak wordt gebruikt om beperkingen 
van aansprakelijkheid mee te motiveren, is niet overtuigend. Dit probleem wordt 
niet zozeer veroorzaakt door de mogelijke hoogte van de schade, maar door onze-
kerheid over de schadekans. Een ander nadeel is, dat verzekeraars door beperkte 
aansprakelijkheid een instrument ter bestrijding van moreel risico verliezen. Een 
voordeel van beperkte aansprakelijkheid is, dat het er toe kan leiden dat een risico-
mijdende actor, ondanks zijn risicohouding, toch een bepaalde activiteit durft uit te 
oefenen. 
De problemen van onvolledige aansprakelijkheid zijn bij risicoaansprakelijkheid 
groter dan bij foutaansprakelijkheid, omdat bij die laatste regel de ‘beloning’ op 
zorgvuldig gedrag groter is. De laedens ontsnapt dan immers geheel aan aansprake-
lijkheid, terwijl hij bij risicoaansprakelijkheid ook bij zorgvuldig gedrag aansprake-
lijk kan worden gesteld. De koppeling die vaak tussen risicoaansprakelijkheid en 
matiging of limitering wordt gemaakt, is derhalve problematisch. 
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Appendix bij Hoofdstuk 5 
 
 
A5.1 Zaakschade 
 
Schade kan worden gedefinieerd als een vermindering van behoeftenbevrediging of 
nut. Vergoeding van schade dient er toe om de benadeelde dezelfde mogelijkheden 
tot behoeftenbevrediging te geven als die hij zonder de schadetoebrengende gebeur-
tenis zou hebben gehad. Als een gebeurtenis een beschadiging veroorzaakt, maar de 
‘benadeelde’ bereikt hetzelfde nutsniveau als hij zonder de gebeurtenis zou hebben 
bereikt, dan is er dus geen sprake van schade. Denk bijvoorbeeld aan een meerstoel 
die niet meer als zodanig in gebruik is, maar die is bedoeld om als onderdeel van 
een fundament voor een sluishoofd te gaan dienen en die na een aanvaring welis-
waar is beschadigd, maar nog net zo geschikt is om voor de fundering te worden 
gebruikt. In mijn optiek is er in het Meerstoel I-arrest234 dan ook geen sprake van 
schade, zodat de vraag naar abstracte of concrete schadeberekening daarin helemaal 
niet aan bod komt. Indien er geen sprake is van schade, is schadevergoeding van-
zelfsprekend niet geïndiceerd. 
Cooter en Ulen235 gebruiken dit concept van schade als vermindering van nut, 
evenals Schäfer en Ott.236 Hierbij is de micro-economische nutstheorie van belang, 
met name het gebruik van indifferentiecurven. Een indifferentiecurve is een grafische 
weergave van verschillende combinaties van twee goederen, waaraan een consument 
eenzelfde hoeveelheid nut ontleent. Te denken valt aan iemand die net zo lief vier 
appels en een peer heeft, als drie peren en een appel. De consument is indifferent, 
beide goederencombinaties leveren dezelfde hoeveelheid nut op (daarom worden 
indifferentiecurven ook wel isonutscurven genoemd). In Figuur A5.1 wordt dit gra-
fisch weergegeven. Beide combinaties van appels en peren leveren hetzelfde nutsni-
veau, U0, op (de ‘U’ staat voor utility). De lijn U0 geeft alle combinaties weer die dit 
nutsniveau opleveren. De lijn U1 doet hetzelfde voor alle combinaties van appels en 
peren die dit hogere nutsniveau genereren. Dus hoe hoger de indifferentiecurve ligt, 
hoe hoger het nut is. 
 

                                                      
234. Zie Hoge Raad 20 september 1985, NJ 1986, 211 (concl. A.-G. Franx; m.nt. Van der Grinten onder 

NJ 1986, 212). 
235. Cooter & Ulen 2004, p. 311 e.v. 
236. Schäfer & Ott 2005, p. 129. 
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Figuur A5.1  Indifferentiecurven 

 
 
De theorie van de indifferentiecurven kan worden gebruikt bij het onderwerp van 
schade en schadevergoeding. Waar in Figuur A5.1 de combinaties van twee goede-
ren worden geanalyseerd, kan ook worden gewerkt met de gesteldheid of gaafheid 
van een zaak op de ene as en geld op de andere as, zie Figuur A5.2 hieronder. 
 
Figuur A5.2  Indifferentiecurven en schade 
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De uitgangssituatie is punt A. De actor heeft een zaak met een gaafheid van 70% 
(denk aan een gebruikte auto) en hij heeft een bepaalde hoeveelheid geld. De com-
binatie van de zaak en het geld levert een nutsniveau van U1 op. De overige be-
standdelen van het vermogen van de actor worden constant verondersteld en zijn 
derhalve irrelevant voor de analyse. Door een onrechtmatige daad van de laedens 
wordt de auto beschadigd, zodat de gaafheid terugloopt naar bijvoorbeeld 50%. 
Punt B wordt aldus bereikt. Hierdoor daalt het nut naar U0. Het nutsverlies (U1 -/- 
U0) is de schade. 
Uit Figuur A5.2 blijkt direct dat er in beginsel twee manieren zijn om de gelaedeer-
de terug te brengen naar zijn oude nutsniveau U1. De eerste manier is het herstellen 
van de schade op kosten van de laedens. Hierdoor wordt de gaafheid van de zaak 
teruggebracht naar het oude niveau, terwijl de hoeveelheid geld van de gelaedeerde 
constant blijft. Vanuit punt B wordt punt A dus weer bereikt. De tweede manier is 
om de gelaedeerde een som geld te geven die hem weer op nutsniveau U1 brengt. 
Vanuit punt B bereiken we dan punt C. Omdat punt A en punt C op dezelfde in-
differentiecurve liggen, maakt het de gelaedeerde niet uit welk punt wordt bereikt. 
Op beide manieren wordt de schade volledig vergoed. Dit impliceert dat het bedrag 
dat de gelaedeerde van B naar C brengt, nooit groter kan zijn dan de werkelijke 
kosten van reparatie. Als het bedrag wel groter zou zijn, dan zou de gelaedeerde uit 
dat bedrag de reparatie kunnen betalen en nog geld overhouden, zodat hij op een 
hogere indifferentiecurve uit zou komen.  
Uit deze figuur wordt ook duidelijk waarom er, als na reparatie de zaak toch nog 
een lagere waarde heeft dan voor de beschadiging, een aanvullend bedrag moet 
worden betaald. De reparatie bracht de gelaedeerde op een punt dat in ligt tussen A 
en B. Het nut is hier lager dan in punt A. Door de aanvullende betaling schuift de 
gelaedeerde verticaal omhoog naar U1, naar een punt dat tussen A en C inligt. Ook 
de korting ‘nieuw voor oud’ is met behulp van de figuur te verklaren. Door de 
nieuwe zaak zou de gelaedeerde rechts van punt A uitkomen, hetgeen hem op de 
hogere, niet getekende, indifferentiecurve U2 zou brengen. Door de korting schuift 
de gelaedeerde verticaal naar beneden, naar U1. 
 
 
A5.2 Vermogensschade en ander nadeel 
 
Vermogensschade leidt tot een daling in het vermogen en vanwege het afnemend 
grensnut van vermogen is een extra euro na de vermogensdaling meer waard dan 
daarvoor (zie hiervoor de appendix bij Hoofdstuk 2). Grafisch komt het grensnut 
tot uiting in de helling van de nutscurve in de punten A (voor de vermogensdaling) 
en B (na de vermogensdaling) in Figuur A5.3 hieronder. Hoe steiler de helling, des 
te meer extra nut een extra euro oplevert. In de grafiek is goed te zien dat de daling 
in het vermogen er toe leidt dat het grensnut van het vermogen stijgt. De betreffen-
de persoon kan zijn verwachte nut verhogen door geld vanuit de situatie voor de 
vermogensschade over te hevelen naar de situatie na de vermogensschade. Dit kost 
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hem euro’s met een relatief laag grensnut en levert hem euro’s met een hoger 
grensnut op. Een verzekering tegen vermogensschade bereikt dit doel. 
 
 
Figuur A5.3  Vermogensschade 
 

 
Bij niet-vermogensschade is de situatie anders. De betreffende persoon lijdt schade 
die niet bestaat in een daling in het vermogen. Deze schade kan worden weergege-
ven door een daling van de gehele nutscurve, zie Figuur A5.4 hieronder. Het nut 
van de betreffende persoon daalt bijvoorbeeld van punt A naar punt B. In het alge-
meen blijft bij zo’n daling de vorm van de nutscurve onveranderd, zodat het 
grensnut ook hetzelfde blijft. De reden waarom mensen verzekeringen afsluiten te-
gen vermogensschade (het gestegen grensnut van geld na de vermogensschade) is 
hier afwezig, omdat het grensnut niet is gestegen. Volgens de verzekeringstheorie 
sluiten mensen dan ook geen verzekering tegen immateriële schade af. Volgens Cro-
ley en Hanson daarentegen kan de daling van de gehele nutscurve toch een reden 
zijn om een verzekering tegen immateriële schade af te sluiten.237 Door het ontvan-
gen geld kan immers de daling in het nutsniveau (deels) worden goedgemaakt, om-
dat de gelaedeerde langs zijn lagere nutcurve door een stijging in zijn vermogen een 
hoger nutsniveau bereikt, bijvoorbeeld van punt B naar punt C. 
 

                                                      
237. Croley & Hanson 1995, p. 1819, 1820. 
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Figuur A5.4  Niet-vermogensschade 
 

 
 
A5.3 De correctie Kahan 
 
In de standaard economische analyse van nalatigheid vertoont de curve die de ver-
wachte kosten voor de laedens weergeeft een discontinuïteit. Als de laedens zorg-
vuldig is, draagt hij alleen zijn eigen zorgkosten. Als hij onzorgvuldig is, draagt hij 
zijn zorgkosten en de gehele verwachte schade. In Figuur A5.5 wordt deze situatie 
weergegeven. 
Volgens Kahan is deze benadering incorrect. Een onzorgvuldige laedens is namelijk 
niet aansprakelijk voor schade die ook bij zorgvuldig gedrag zou zijn ingetreden. 
Dit betekent dat de verwachte kosten voor de laedens, indien hij onzorgvuldig is, 
worden verlaagd met de verwachte schade bij zorgvuldig gedrag. Hierdoor ver-
dwijnt de discontinuïteit. Een laedens die een beetje onzorgvuldig is, zal ook maar 
weinig verwachte schade hoeven te dragen, namelijk alleen die schade die door zijn 
kleine onzorgvuldigheid is veroorzaakt. Zijn totale verwachte kosten stijgen dus ook 
maar een beetje ten opzichte van zijn kosten bij zorgvuldig gedrag. Een laedens die 
erg onzorgvuldig is, zal veel meer verwachte schade moeten dragen. Dit is in Figuur 
A5.6 te zien.  
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Figuur A5.5 Verwachte kosten voor de laedens bij nalatigheid in de  
 standaardbenadering 

 
 
Figuur A5.6 Verwachte kosten voor de laedens bij nalatigheid in de  
 benadering van Kahan 
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Wat gebeurt er als de rechter de vereiste zorg te laag vaststelt? De laedens zal dit te 
lage niveau volgen, omdat hij daarmee reeds aan aansprakelijkheid ontsnapt: 
 
 
Figuur A5.7 Verwachte kosten voor de laedens bij nalatigheid in de  
     benadering van Kahan bij een te lage zorgvuldigheidsnorm 
 

 
Indien de rechter de zorgvuldigheidsnorm echter te hoog vaststelt, dan zal de lae-
dens het optimale zorgniveau hanteren, omdat hij daar zijn eigen kosten minimali-
seert, zie Figuur A5.8. 
Als de laedens niet zeker weet of de rechter de zorgvuldigheidsnorm correct, te hoog 
of te laag zal vaststellen, dan zal hij op basis van zijn inschatting van de verschillen-
de mogelijkheden kiezen voor een lager dan optimaal zorgniveau. De verwachte 
aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade ingeval de rechter de zorgvuldigheids-
norm hoger vaststelt dan het werkelijk gehanteerde zorgniveau is namelijk lager dan 
de besparing op zorgkosten die de laedens realiseert door een lager zorgniveau te 
kiezen. In de standaardtheorie was dit anders. De kosten van aansprakelijkheid wa-
ren daar hoger dan de besparing in zorgkosten, omdat de laedens daar niet alleen 
aansprakelijk is voor de schade die door zijn onzorgvuldigheid is veroorzaakt, maar 
voor alle schade. Dit veroorzaakt de discontinuïteit in de private kostencurve van de 
laedens, waardoor de laedens bij onzekerheid kiest voor excessieve zorg, om zo de 
kans te verkleinen dat zijn gedrag als onzorgvuldig wordt gezien. 
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Figuur A5.8 Verwachte kosten voor de laedens bij nalatigheid in de  
     benadering van Kahan bij een te hoge zorgvuldigheidsnorm 
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6 Relativiteit 
 
 
6.1 Inleiding  
 
‘Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet 
strekt tot bescherming tegen de schade zoals die door de benadeelde is geleden’, al-
dus art. 6:163 BW. Met dit wetsartikel wordt aangegeven dat in Nederland de leer 
van de relatieve onrechtmatigheid wordt gevolgd. Dat blijkt trouwens ook uit art. 
6:162 lid 1 BW, omdat sprake moet zijn van een onrechtmatige daad ‘jegens een 
ander’. 
Het relativiteitsvereiste is onderwerp van heftige discussies. Veel meningsverschillen 
zijn mijns inziens terug te voeren op de visie die de betreffende auteur heeft op de 
vereisten van art. 6:162 BW. Zo zal een aanhanger van de leer van Smits die de 
zorgvuldigheidsnorm ook nog eens concreet formuleert, geen nut toekennen aan 
het relativiteitsvereiste, omdat telkens een gedragsnorm wordt opgesteld die per de-
finitie strekt tot bescherming tegen de schade zoals die door benadeelde is geleden. 
Anderen zullen meer behoefte hebben aan het relativiteitsvereiste, om zo een nor-
matieve band te kunnen leggen tussen de onrechtmatigheid en de schade.  

In dit hoofdstuk onderzoek ik of vanuit rechtseconomisch oogpunt een apart relati-
viteitsvereiste moet worden gesteld. De conclusie zal luiden dat de gewenste inper-
king van aansprakelijkheid reeds via een juiste invulling van de overige vereisten 
voor aansprakelijkheid kan worden bereikt. 
 
 
6.2 Het relativiteitsvereiste in het Nederlandse recht 
 
Van Gelein Vitringa pleitte in 1919 voor invoering van het relativiteitsvereiste in 
Nederland. Elk wettelijk voorschrift beoogt de bescherming van bepaalde belangen, 
maar het werkt vaak tevens in op andere belangen. Zo is het verbod op het onbe-
voegd uitoefenen van het artsenberoep bedoeld om patiënten te beschermen, maar 
tegelijkertijd worden andere artsen onbedoeld beschermd tegen concurrentie.1  
Meijers en Scholten hangen de leer van de absolute aansprakelijkheid aan, evenals 
Van Nispen tot Sevenaer en Wertheim.2 Deze laatste stelt dat bepaalde handelingen 
als onrechtmatige daad worden aangemerkt omdat zij economisch ongewenst zijn, 
bijvoorbeeld vanwege de grote kans op schade. Het relativiteitsvereiste ziet vaak op 
situaties waarin er geen sprake is van kansverhoging. Toch is er een onrechtmatige 
                                                      
1. Van Gelein Vitringa 1919, p. 31. 
2. Zie de noten onder het d’Ansembourg-arrest (Hoge Raad 25 mei 1928, NJ 1928, 1688 (concl. A.-G. 

Besier; m.nt. Meijers)), het Intercueros-arrest (Hoge Raad 28 februari 1929, NJ 1929, 905 (concl. A.-
G. Besier; m.nt. P. Scholten)) en het Brandstichtingsarrest (Hoge Raad 24 januari 1930, NJ 1930, 299 
(concl. A.-G. Van Lier; m.nt. Meijers)). Zie ook P. Scholten 1931, p. 412; Van Nispen tot Sevenaer 
1937, p. 288, 289. 
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daad gepleegd, en zulke handelingen worden volgens Wertheim het beste verhin-
derd door de actie tot schadevergoeding voor iedere gelaedeerde open te stellen.3 
De Hoge Raad heeft het relativiteitsvereiste in het d’Ansembourg-arrest in het Ne-
derlandse recht geïntroduceerd. Telders ziet het relativiteitsvereiste als een noodza-
kelijke normatieve band tussen onrechtmatigheid en schade. Hij vereist (1) dat de 
geschonden norm het belang beschermt dat door de onrechtmatige daad is gelae-
deerd, (2) dat de geschonden norm dit belang beschermt tegen het gevaar dat door 
de onrechtmatige daad is verwerkelijkt, en (3) dat de geschonden norm de persoon 
betreft wiens belang door de onrechtmatige daad is gelaedeerd.4 
Van der Grinten gebruikt het volgende voorbeeld om de onhoudbaarheid van de 
absolute opvatting aan te tonen: iemand koopt elke dag een bloemetje bij een be-
paalde bloemenverkoper, maar op een dag steelt hij ze uit een tuin. Hij heeft een 
onrechtmatige daad gepleegd, de verkoper lijdt omzetschade en er is causaal ver-
band tussen onrechtmatige daad en schade. Volgens de absolute visie zou er dus 
schadevergoeding aan de verkoper moeten worden betaald. Volgens Van der Grin-
ten heeft de verkoper echter niets met de overtreden norm te maken, zodat hij geen 
actie heeft. De overtreden norm strekt niet tot verdediging van het belang van de 
verkoper.5   
Langemeijer wijst er op dat, nadat in een procedure is geoordeeld dat de geschon-
den wettelijke norm de belangen van eiser niet beoogde te beschermen, nog moet 
worden beoordeeld of er een ongeschreven norm is geschonden die deze belangen 
wel beschermt.6 De overtreding van een geschreven norm die met het oog op be-
paalde belangen is geschreven, heeft invloed op het antwoord op de vraag of er te-
vens een ongeschreven norm is overtreden die andere belangen beoogt te bescher-
men.7 De inperking die de relativiteitseis aan de onrechtmatige daad geeft, wordt 
zodoende veel minder groot. De relativiteitsleer is volgens Langemeijer alleen ge-
schikt om vorderingen te beletten van ondernemers die schade lijden door de me-
dedinging die een concurrent zich mogelijk of gemakkelijker heeft gemaakt door te 
doen wat de wet hem verbiedt, zolang die concurrent niet zo ver gaat dat hij een 
voorsprong krijgt louter door dat te doen wat anderen nalaten, juist omdat het aan 
allen gelijkelijk is verboden. In dat laatste geval is er namelijk op grond van onge-
schreven recht sprake van een onrechtmatige daad.8  
Volgens Lankhorst gaan discussies over het relativiteitsvereiste vaker over de vorm 
dan de inhoud en verwerpen de meeste auteurs de leer van de absolute onrechtma-
tigheid. Sommigen stellen dat de gewenste resultaten reeds via de causaliteitseis 

                                                      
3. Wertheim 1930, p. 122. De bewoordingen van art. 1401 BW, waar gesproken wordt van elke on-

rechtmatige daad, passen goed in deze visie. 
4. Telders 1929, p. 169, 170. 
5. Van der Grinten 1939, p. 166. 
6. Langemeijer 1934, p. 618, 619. 
7. Dit is de ‘correctie Langemeijer’. Langemeijer 1940a, p. 386, 387. Deze correctie is aanvaard in het 

Tandarts-arrest (Hoge Raad 17 januari 1958, NJ 1961, 568 (concl. P.-G. Langemeijer)). 
8. Langemeijer 1940b, p. 534, 535. 



RELATIVITEIT 

 279

worden bereikt,9 anderen vinden dat er een verband moet bestaan tussen schuld en 
schade10 of tussen causaliteit en schade.11 De noodzakelijke relativering wordt vol-
gens Lankhorst steeds aan het meest prominente begrip gekoppeld en dat is tegen-
woordig de onrechtmatigheid. Relativering via de causaliteit, de leer Demogue-
Besier dus, wordt door Lankhorst uitdrukkelijk verworpen, omdat hij het een ge-
kunstelde constructie vindt die snel verkeerd kan worden begrepen. Mijns inziens 
begrijpt hij de constructie inderdaad verkeerd, zoals in paragraaf 5.5.4.2 is uiteenge-
zet. Lankhorst vindt dat de beperking van de civiele aansprakelijkheid tot een wen-
selijke omvang moeilijk in causale termen is te vatten en dat dit via de relativiteit 
veel beter mogelijk is.12 Hij pleit derhalve voor ‘causaal minimalisme’, waarbij on-
der de noemer van causaliteit alleen het csqn-verband valt. De vraag of de normo-
vertreding in een juridisch relevant verband met de ontstane schade staat, wordt 
beantwoord in het kader van de relativiteit. Tegen deze visie is kritiek aangevoerd. 
Zo zou het voorstel niet tot informatiever motiveringen van de rechter leiden, ter-
wijl er wel het praktische bezwaar aan kleeft dat rechtsgeleerd Nederland moet 
wennen aan een nieuw systeem, dat geen duidelijke voordelen heeft.13 Ook bevat de 
toerekening naar redelijkheid meer elementen dan de relativiteit, zoals de mate van 
schuld, wederzijdse draagkracht en het bestaan van verzekeringen. Zolang deze ele-
menten niet elders worden meegewogen, bijvoorbeeld in het kader van het mati-
gingsrecht van art. 6:109 BW, kan de toerekening naar redelijkheid niet worden 
vervangen door de relativiteit.14 
Van Maanen stelt dat alleen bij de strijd met de wettelijke plicht een apart relativi-
teitsvereiste nodig is, omdat de relativiteit bij de andere onrechtmatigheidscriteria 
zit ingebakken. Hij vindt relativering via causaliteit of schuld soms gekunsteld en 
geeft het voorbeeld van een aanrijding met een auto waarvoor geen wegenbelasting 
is betaald. Een correcte toepassing van de leer Demogue-Besier lijkt mij helemaal 
niet gekunsteld: er is geen causaal verband tussen de onrechtmatigheid en de scha-
de, want als de wegenbelasting wel was betaald, zou dezelfde schade zijn geleden. 
Natuurlijk leidt de redenering via het relativiteitsvereiste, dus dat de norm dat we-
genbelasting moet worden betaald niet strekt tot bescherming tegen aanrijdingen, 

                                                      
9. Zie bijvoorbeeld Fruin 1932, p. 47: ‘Er moet (…) causaal verband zijn tusschen de “onrechtmatige 

daad”, als geheel genomen, en de schade. Aan een verder verband, in zooverre dat het belang, waaraan 
de schade is toegebracht, tevens moet zijn het belang, tot bescherming waarvan het overtreden voor-
schrift strekt, bestaat geenerlei behoefte.’ Ook kan worden betoogd dat schade alleen in een zodanig 
verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijk berust dat zij de laedens kan worden toege-
rekend, indien de overtreden norm strekt tot bescherming van de geschonden belangen van gelaedeer-
de. De relativiteit zit dan als het ware opgesloten in de toerekening naar redelijkheid. Hartkamp ver-
werpt deze visie, zie Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 108. 

10. Zie bijvoorbeeld Vigelius 1935, p. 836 e.v. 
11. Lankhorst 1992, p. 23. Zie ook Wolfsbergen 1929, p. 474, die stelt dat de causaliteit zelf al relatief is. 

Hij past hier de leer Demogue-Besier toe. 
12. Lankhorst 1992, p. 163. 
13. Spier 1993, p. 83. 
14. Klaassen 1994, p. 101. 
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tot dezelfde uitkomst, maar omdat deze uitkomst reeds via het causaliteitsvereiste 
wordt bereikt, is een aparte relativiteitseis hier overbodig. 
Hartkamp vindt dat de relativiteitseis een nuttige rol kan spelen bij gevallen ‘waarin 
weliswaar een causaal verband aanwezig is tussen de daad en de schade, maar slechts 
een toevallig samentreffen bestaat tussen de onrechtmatigheid en de schade.’15 Maar 
ook hier biedt de leer Demogue-Besier reeds de juiste oplossing en is een apart rela-
tiviteitsvereiste mijns inziens niet nodig. 
Van Dunné vindt het relativiteitsvereiste overbodig, doordat de causaliteit door de 
toerekening naar redelijkheid wordt geregeerd en doordat vanwege de leer van 
Smits de zorgvuldigheidsnorm uiteindelijk bepalend is voor het onrechtmatigheids-
oordeel.16 Dit betoog kan vanuit rechtseconomisch oogpunt niet worden gevolgd, 
omdat de leer van Smits wordt verworpen (zie paragraaf 3.2.3.1). 
 
 
6.3 Relativiteit in de rechtseconomie 
 
6.3.1 Literatuur 
 
In de rechtseconomische literatuur zijn beschouwingen over het relativiteitsvereiste 
dun gezaaid. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze literatuur met name op 
de Amerikaanse tort law is gebaseerd en daarin speelt het relativiteitsvereiste geen 
aparte rol. Bij negligence zit de relativiteit in het vereiste van een duty of care jegens 
de gelaedeerde. De vraag of deze zorgplicht alleen jegens de gelaedeerde of jegens 
iedereen geldt, wordt zelden gesteld. 
Schäfer en Ott besteden wel aandacht aan de relativiteit en leggen uit dat het treffen 
van voorzorgsmaatregelen alleen zinvol is, als daarmee de kans op ongevallen kan 
worden verkleind.17 Is dit niet het geval, dan leidt het nalaten van deze maatregelen 
of het overtreden van een wettelijke regeling niet tot een grotere kans op schade, 
zodat aansprakelijkheid niet zinvol is. Als bijvoorbeeld een bij een ongeval betrok-
ken automobilist die bij het afslaan geen richting aangaf, kan aantonen dat de we-
derpartij het lichtsignaal toch niet zou hebben waargenomen, dan heeft de overtre-
ding van de wettelijke regel de kans op het ongeval niet verhoogd, zodat aansprake-
lijkheid niet is geïndiceerd. De auteurs bespreken ook een zaak waarin iemand zon-
der toestemming van de eigenaars overnacht in een net opgeleverd maar nog niet 
bewoond huis. Een bouwvakker heeft abusievelijk de gasleiding op de waterleiding 
aangesloten, waardoor de persoon die in het huis wil overnachten door gasvergifti-
ging om het leven komt. De gedaagde bouwvakker stelt dat de gelaedeerde eigen 
schuld heeft, omdat hij zich zonder toestemming in het huis bevond. Dit onrecht-
matige gedrag van de gelaedeerde heeft echter de kans op ongevallen niet vergroot, 

                                                      
15. Asser/Hartkamp 4-III 2002, nr. 95.  
16. Van Dunné 2004b, p. 258. Zie ook Smits 1938, p. 437. 
17. Schäfer & Ott 2005, p. 265 e.v. 
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want als niet hij maar de eigenaar in het huis zou hebben geslapen, zou er ook een 
dodelijk slachtoffer te betreuren zijn geweest. 
Volgens de auteurs zorgt het relativiteitsvereiste er voor dat in dit soort situaties 
geen aansprakelijkheid wordt aangenomen, omdat de geschonden norm niet strekt 
tot bescherming tegen de schade die in het concrete geval is geleden (de norm dat 
richting moet worden aangegeven strekt niet tot bescherming tegen schade als ge-
volg van een ongeval in een situatie waarin de ander het lichtsignaal niet heeft 
waargenomen; de norm dat men zich niet zonder toestemming in een huis mag be-
vinden, strekt niet tot bescherming tegen gasvergiftiging). Aan het beschermings-
doel van een norm is volgens hen namelijk pas voldaan, als onzorgvuldig gedrag het 
risico verhoogt ten opzichte van zorgvuldig gedrag. Deze redenering lijkt mij op 
zich correct, maar de gewenste inperking van aansprakelijkheid wordt reeds via de 
leer Demogue-Besier bereikt: het geen richting aangeven is geen csqn van de scha-
de, want als wel richting zou zijn aangegeven, zou dezelfde schade zijn geleden. En 
het zonder toestemming in een huis slapen is geen csqn voor de schade, want met 
toestemming zou dezelfde schade zijn ontstaan. 
 
Adams gebruikt als uitgangspunt telkens de denkbeeldige situatie waarin laedens en 
gelaedeerde één en dezelfde persoon zijn en hij onderzoekt welk zorg- en activitei-
tenniveau deze persoon zou kiezen. Deze niveaus maximaliseren het nut van deze 
persoon. Ook in het geval dat laedens en gelaedeerde verschillende personen zijn, 
moeten deze niveaus worden nagestreefd, omdat op die manier het gezamenlijke 
nut wordt gemaximaliseerd. Als voorbeeld gebruikt Adams een bij een ongeval be-
trokken motorrijder. Tijdens zijn ziekenhuisopname wordt ontdekt dat hij aderver-
kalking heeft, waardoor hij als arbeidsongeschikt wordt aangemerkt en in inkomen 
achteruit gaat. De motorrijder wil deze inkomensschade verhalen op de veroorzaker 
van het ongeval, omdat zonder het ongeval deze aandoening niet zou zijn ontdekt, 
zodat hij normaal had kunnen blijven werken. Het is vanuit preventief oogpunt 
onzinnig om deze eis toe te wijzen, omdat aderverkalking niet is te voorkomen door 
minder of voorzichtiger aan het verkeer deel te nemen. Via het relativiteitsvereiste 
kan zo’n eis dan ook terecht worden afgewezen: de overtreden verkeersnorm beoogt 
niet te beschermen tegen de geleden schade. Algemener gezegd: via de relativiteitseis 
kan worden voorkomen dat mensen schadevergoeding ontvangen op grond van een 
onrechtmatige daad die met de ontstane schade niets te maken heeft, omdat de 
waarschijnlijkheid van intreden van die schade niet door de onrechtmatige daad is 
verhoogd. De schade is in zo’n geval het gevolg van een andere activiteit en moet 
ook daaraan worden toegerekend.18 Ook hiervoor is het relativiteitsvereiste niet no-
dig. In paragraaf 3.4.2.5 heb ik reeds betoogd dat aansprakelijkheid moet worden 
afgewezen in situaties waarin wel sprake is van retrospectieve, maar niet van pro-
spectieve causaliteit. 

                                                      
18. Adams 1985, p. 197 e.v. 
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Landes en Posner bespreken het idee dat iemand die minder zorgvuldig is dan met 
het oog op de kenbare gevaren van hem mag worden verwacht, ook aansprakelijk 
gehouden zou kunnen worden voor onvoorzienbare schade.19 Ze bespreken de Pals-
graf-zaak20 waarin spoorwegbeambten onzorgvuldig zijn bij het helpen instappen 
van een passagier, waardoor deze een pakje laat vallen. Dit is voorzienbare schade. 
Het pakje blijkt echter vuurwerk te bevatten dat ontploft. Door de paniek die als 
gevolg hiervan ontstaat, wordt een weegschaal aan het eind van het perron omver-
gelopen, waardoor mevrouw Palsgraf gewond raakt. Deze schade was onvoorzien-
baar. Aansprakelijkheid voor onvoorzienbare schade brengt geen gedragsverande-
ring teweeg maar veroorzaakt wel systeemkosten en is dus ongewenst. Natuurlijk 
kan deze situatie via de relativiteitseis worden bereikt door te redeneren dat de ge-
schonden norm niet strekt tot bescherming van de onvoorzienbare belangen, maar 
die uitkomst is ook zonder apart relativiteitsvereiste mogelijk. Het gaat in deze zaak 
om een onvoorzienbare eiser, zodat aansprakelijkheid reeds op grond van art. 6:162 
BW kan worden afgewezen, omdat dit artikel vereist dat een onrechtmatige daad 
jegens de eiser is gepleegd. Mevrouw Palsgraf kan de schending van de zorgvuldig-
heidsnorm jegens de passagier dus niet voor haar eigen eis gebruiken, zij zal moeten 
aantonen dat er ook jegens haar een zorgvuldigheidsnorm is geschonden. Art. 6:163 
BW is dus niet nodig om aansprakelijkheid af te wijzen.  
 
De auteurs besteden ook aandacht aan de relativiteit van geschreven normen. In 
Gorris v. Scott21 vervoert de gedaagde vee per schip, zonder het in de vereiste hok-
ken (die besmetting door een eventueel ziek dier tegengaan) te plaatsen. Gedurende 
een storm slaat het vee overboord, hetgeen niet zou zijn gebeurd als het in hokken 
had gestaan. De rechter acht gedaagde niet aansprakelijk, omdat de wet die de hok-
ken voorschrijft geen plicht creëert om het type ongeval dat zich heeft voorgedaan, 
te vermijden. Vanuit rechtseconomisch oogpunt lijkt deze beslissing fout, omdat de 
hokken toch al aanwezig moesten zijn vanwege het besmettingsgevaar. De extra 
zorgkosten om het vee te beschermen tegen het overboord slaan zijn dus nul, het-
geen per definitie minder is dan de verwachte kosten van zo’n ongeval. De verwach-
te schade die met een maatregel wordt voorkomen en die moet worden afgewogen 
tegen de kosten van die maatregel, bestaat in de kans op de verschillende typen on-
gevallen die mogelijk zijn, elk vermenigvuldigd met de schade die bij dat type on-
geval intreedt. Het is volgens Landes en Posner problematisch om al deze mogelijke 
kosten in een rechtszaak mee te nemen, omdat de rechter dan ook naar ongevalsty-
pen moet kijken die in het concrete geschil helemaal niet aan de orde zijn. Het be-
perken van aansprakelijkheid tot de gevallen waarvoor de wettelijke regeling is ge-
schreven (het besmet raken van vee) geeft volgens de auteurs voldoende zorgprik-
kels en vermijdt de systeemkosten van zaken waarin andere schade (het overboord 
slaan van het vee) is geleden. Volgens Grady is het daarentegen welhaast routine 
                                                      
19. Landes & Posner 1987, p. 247, 248. 
20. 248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 (1928). 
21. 9 L.R.-Ex. 125 (1874). 
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voor rechters om meerdere risico’s mee te wegen in de beslissing of er sprake is van 
onzorgvuldig gedrag, zodat de systeemkosten niet zo hoog zijn.22 
De rechter zou ook kunnen redeneren dat de wettelijke verplichting reeds een kos-
ten-baten analyse bevat die aangeeft dat de kosten van de hokken lager zijn dan de 
kosten van besmettelijke ziektes die ermee worden voorkomen. Het niet aanwezig 
hebben van de hokken is dan steeds onzorgvuldig, ongeacht welke schade erdoor is 
geleden. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de kosten van het voldoen 
aan de wettelijke plicht voor een bepaalde laedens zeer hoog zijn, zodat hij er voor 
kiest de wet te overtreden en de eventuele sanctie te dragen. Als de laedens dan ook 
aansprakelijk kan worden gehouden voor andere schade dan die waar de wettelijke 
regeling voor bedoeld is - de schrijvers spreken van unrelated harms -, krijgt hij 
prikkels tot excessieve zorg of tot een te laag activiteitenniveau.  
Samenvattend vinden Landes en Posner dus dat er geen aansprakelijkheid moet 
worden aangenomen op grond van de schending van een wettelijke norm die voor 
een ander doel is geschreven, omdat: 
1. de aansprakelijkheid alleen maar systeemkosten meebrengt terwijl het uitsluiten 

van aansprakelijkheid geen reductie in zorgprikkels veroorzaakt; 
2. de aansprakelijkheid er voor kan zorgen dat er, als na een wetsschending ook 

aansprakelijkheid voor unrelated harms kan volgen, een te hoog zorgniveau 
en/of een te laag activiteitenniveau wordt gehanteerd. 

Het eerste argument klopt alleen als de verwachte aansprakelijkheid voor de schade 
waar de wet op ziet, inderdaad reeds voldoende zorgprikkels geeft. Er kunnen zich 
echter ook situaties voordoen waarin dit anders is. Stel bijvoorbeeld dat het ver-
voerde vee van een ras is dat minder vatbaar is voor besmettelijke ziektes dan ander 
vee, waardoor de kosten van de hokken hoger zijn dan de verwachte baten. De ver-
voerder zal dan geen hokken plaatsen. Het gevaar voor het overboord slaan is dan 
nog steeds aanwezig. De lage verwachte schade van besmettelijke ziektes en de ver-
wachte schade van het overboord slaan van het vee kunnen tezamen echter wel de-
gelijk groter zijn dan de kosten van de hokken, zodat het toch wenselijk is dat de 
hokken worden geplaatst. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor het tweede type 
schade reduceert de zorgprikkels dus wel degelijk. Het tweede argument is evenmin 
overtuigend. De stelling dat aansprakelijkheid voor unrelated harms tot teveel 
preventie leidt, gaat er aan voorbij dat een juist gebruik van de leer Demogue-Besier 
dit probleem voorkomt. Immers, de wetsschending is geen csqn van een unrelated 
harm. In het gegeven voorbeeld is de schade als gevolg van het overboord slaan van 
het vee mijns inziens geen unrelated harm, want als de vervoerder zich rechtmatig 
had gedragen en hokken had geplaatst, dan zou het vee niet overboord zijn gesla-
gen. Er is derhalve onrechtmatigheid, schade en causaal verband tussen de on-
rechtmatigheid en de schade. Aansprakelijkheid is dan ook geïndiceerd. 
 
 

                                                      
22. Grady 1984, p. 383. 
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6.3.2 Overbodigheid apart relativiteitsvereiste 
 
De voorbeelden in de rechtseconomische literatuur over relativiteit betreffen steeds 
situaties die ook zonder een apart relativiteitsvereiste kunnen worden opgelost. Bij 
de auto die afslaat zonder richting aan te geven is het nog maar de vraag of het hier 
om een relativiteitskwestie gaat, want verkeersregels strekken tot bescherming tegen 
schade als gevolg van verkeersongevallen. Wel ontbreekt causaal verband tussen de 
onrechtmatige daad en de schade, zodat er geen aansprakelijkheid moet ontstaan. 
Ook bij het huis waarin iemand zonder toestemming overnacht en overlijdt als ge-
volg van een foutief aangesloten gasleiding geeft de leer van Demogue-Besier de 
juiste oplossing. Bij de motorrijder met aderverkalking ontbreekt het causaal ver-
band tussen het ongeval en de inkomensschade, omdat het ongeval de kans op of de 
omvang en/of intensiteit van de betreffende schade niet heeft beïnvloed. Bij het 
schip met overboord geslagen vee had moeten worden beoordeeld of er onzorgvul-
dig is gehandeld, omdat in de wettelijke norm de kosten van het overboord slaan 
van vee niet zijn meegewogen. Het relativiteitsvereiste is overbodig en zelfs gevaar-
lijk omdat de kans bestaat dat de rechter, nadat hij heeft vastgesteld dat de wettelij-
ke regeling niet strekt tot bescherming tegen de geleden schade, verzuimt om te be-
oordelen of er een zorgvuldigheidsnorm is geschonden. 
Voorstanders van de relativiteitsleer gebruiken vaak voorbeelden waarin overtreding 
van een (meestal geschreven) norm voor een ander omzetschade veroorzaakt. Lan-
gemeijer stelt zelfs expliciet dat de relativiteitsleer alleen geschikt is voor zulke situa-
ties. Aansprakelijkheid moet dan worden afgewezen, tenzij mede vanwege de nor-
movertreding maatschappelijke onzorgvuldig is gehandeld.23 In paragraaf 5.2.3 heb 
ik aandacht besteed aan het onderwerp van de zuivere vermogensschade. In sommi-
ge gevallen van zuivere vermogensschade is geen sprake van maatschappelijke scha-
de, maar slechts van een herverdeling van welvaart. Indien er geen maatschappelijke 
schade is, moet er ook geen schadevergoedingsplicht ontstaan. De gevallen waarin 
het relativiteitsvereiste zorgt voor afwijzing van aansprakelijkheid, betreft zulke ge-
vallen. De omzetschade die ondernemers lijden doordat een ander onbevoegd het 
betreffende beroep uitoefent, betreft louter een herverdeling van de winsten in die 
sector en vormt dus geen maatschappelijke schade. De omzetschade van de bloem-
verkoper uit het voorbeeld van Van der Grinten wordt gecompenseerd door de 
besparing van de dief. Vanzelfsprekend kan degene uit wiens tuin de bloemen 
worden gestolen wel schadevergoeding eisen. 
Een zeer bekende toepassing van het relativiteitsvereiste is in bodemsaneringsza-
ken,24 waar de Hoge Raad heeft beslist dat de vervuiler slechts onrechtmatig jegens 
de overheid (die de bodem nadien heeft gesaneerd) handelde, indien ten tijde van 
de vervuiling de overheid zich het saneringsbelang reeds aantrok of voldoende dui-
delijk was of behoorde te zijn dat zij zich dat belang zou gaan aantrekken. Laatstbe-
                                                      
23. Langemeijer 1940b, p. 534, 535. 
24. Zoals Hoge Raad 24 april 1992, NJ 1993, 643 en 644 (concl. A.-G. Koopmans; m.nt. Brunner; Van 

Wijngaarden/Staat en Staat/Akzo Resins BV). 
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doeld tijdstip is vastgesteld op 1 januari 1975. Ook hier is een aparte relativiteitseis 
niet nodig. Als de vervuiling op grond van kenbare gevaren als onrechtmatig wordt 
aangemerkt en het voorzienbaar was dat de vervuiling ooit door iemand zou moe-
ten worden opgeruimd, dan behoort de vervuiler voor de saneringskosten op te 
draaien, zelfs als het ten tijde van het vervuilen niet precies duidelijk was wie de ver-
vuiling zou gaan opruimen. De laedens draait op deze manier op voor de voorzien-
bare kosten van zijn handelingen en krijgt de juiste gedragsprikkels. Indien de ken-
bare gevaren daarentegen onvoldoende waren om tot onrechtmatigheid te kunnen 
concluderen, dan leiden de latere saneringskosten van de overheid er niet toe dat de 
vervuiling achteraf alsnog als onrechtmatig wordt beschouwd. Onvoorzienbare fac-
toren hebben immers geen invloed op het gedrag van actoren en behoren derhalve 
niet tot aansprakelijkheid te leiden. Dus: ofwel de vervuiler moest weten dat de ver-
ontreiniging ooit zou moeten worden opgeruimd, zodat aansprakelijkheid geïndi-
ceerd is, ofwel de vervuiler hoefde dit niet te weten zodat er geen sprake is van on-
rechtmatigheid. In geen van beide gevallen is een apart relativiteitsvereiste nodig. 
 
 
6.4 Conclusie 
 
Vanuit rechtseconomisch oogpunt kan art. 6:163 BW worden geschrapt. De relati-
veringen die noodzakelijk zijn om de aansprakelijkheid in te perken, worden reeds 
in de overige vereisten voor aansprakelijkheid gerealiseerd. Zo moet de onrechtma-
tige daad volgens art. 6:162 BW jegens de eiser zijn gepleegd, zodat deze zich niet 
kan beroepen op bijvoorbeeld onzorgvuldig gedrag jegens een andere gelaedeerde. 
Situaties vergelijkbaar met de Palsgraf-zaak worden op deze manier opgelost. Voorts 
moet in het kader van de causaliteit de leer Demogue-Besier worden toegepast, zo-
dat situaties waarin slechts een toevallig samentreffen bestaat tussen de onrechtma-
tigheid en de schade niet tot aansprakelijkheid leiden. En de voorbeelden van om-
zetschade als gevolg van overtreding van een norm die niet tegen deze schade be-
schermt, worden in de rechtseconomie via het schadebegrip opgelost. Omdat deze 
omzetschade geen maatschappelijke schade vormt, moet ze niet worden vergoed. 
De relativiteitsidee in de zin dat er voor aansprakelijkheid normatieve verbanden 
tussen de handeling en de schade moeten bestaan, wordt in de rechtseconomie dus 
wel degelijk aanvaard, maar er is geen apart relativiteitsvereiste nodig om de ge-
wenste inperking van aansprakelijkheid te realiseren. Vanuit rechtsvergelijkende 
optiek mag deze conclusie niet verbazen, omdat de meeste rechtsstelsels geen apart 
relativiteitsvereiste kennen. 
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7 Empirisch onderzoek 
 
 
7.1 Inleiding 
 
In de voorgaande hoofdstukken heb ik het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht 
rechtseconomisch geanalyseerd. Deze analyse is grotendeels theoretisch van aard. 
Uitgaande van bepaalde veronderstellingen betreffende menselijk gedrag en van de 
doelstelling van het minimaliseren van de totale kosten van schadeveroorzakende 
gebeurtenissen, heb ik onderzocht hoe het onrechtmatigedaadsrecht er uit zou moe-
ten zien om die doelstelling in theorie te kunnen bereiken. Vervolgens heb ik on-
derzocht hoe het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht zich tot deze theoretische 
uitgangspunten verhoudt.  
Die laatste stap betreft reeds empirisch onderzoek, omdat theoretische conclusies 
worden getoetst aan de werkelijkheid. Zulke empirische analyses, waarin bestaande 
rechtsregels worden vergeleken met de theoretisch optimale rechtsregels, staan be-
kend als inputanalyses.1 Een bekend voorbeeld van zo’n inputanalyse is Posners arti-
kel A Theory of Negligence, waarin een groot aantal Amerikaanse rechtszaken betref-
fende nalatigheid wordt geanalyseerd. Posner concludeert dat de aansprakelijkheids-
regels in grote lijnen zo ontworpen lijken te zijn, dat ze bij benadering leiden tot 
het optimale zorgniveau.2  
Tegenover de inputanalyse staat de outputanalyse, waarin wordt onderzocht welke 
invloed rechtsregels hebben op het gedrag van mensen. Toegepast op het onrecht-
matigedaadsrecht wordt onderzocht of rechtsregels in de praktijk invloed hebben 
op de totale kosten van schadeveroorzakende gebeurtenissen. Het is dit type empi-
risch onderzoek dat in het onderhavige hoofdstuk centraal staat.3 
In paragraaf 1.2 is de behavioral law and economics ter sprake gekomen, waarin 
afwijkingen van werkelijk menselijk gedrag ten opzichte van de rationeel handelen-
de mens centraal staan. In deze benadering wordt veel gebruik gemaakt van experi-
menten, waarin menselijk gedrag wordt onderzocht. Dit type empirisch onderzoek 
wordt in het onderhavige hoofdstuk verder niet besproken, omdat ik de behavioral 
law and economics niet als uitgangspunt van analyse heb genomen. 
 
In dit hoofdstuk verwijs ik veelvuldig naar het boek van Dewees, Duff en Trebil-
cock dat in 1996 verscheen. Dat boek geeft een overzicht van empirisch onderzoek 
naar de effectiviteit van het onrechtmatigedaadsrecht en eventuele alternatieven met 
betrekking tot het bereiken van drie normatieve doelen, te weten preventie, com-
pensatie en vergeldende rechtvaardigheid. Het onderscheid dat de auteurs maken in 
vijf categorieën ongevallen, volg ik in paragraaf 7.2. Vanzelfsprekend bespreek ik 

                                                      
1. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 10.  
2. Posner 1972, p. 73.  
3. Het hoofdstuk is mede gebaseerd op Visscher 2002. 
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ook recenter empirisch onderzoek. Ik sluit het hoofdstuk af met een paragraaf over 
de consequenties die de conclusies uit het empirische onderzoek hebben voor de 
waarde van het theoretische onderzoek uit de voorgaande hoofdstukken. 
Uit het te bespreken empirische onderzoek blijkt niet eenduidig dat het onrechtma-
tigedaadsrecht preventief werkt. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt aangedra-
gen door Rose-Ackerman.4 Rechters zijn gebonden aan regels van procesrecht en 
deze kunnen verhinderen dat correcte gedragsprikkels worden verstrekt. Vanuit 
rechtseconomisch oogpunt kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn een werknemer via 
een eigenschuldverweer prikkels tot zorgvuldig gedrag te verstrekken, maar proces-
rechtelijke bescherming zoals omkering van de bewijslast, versoepeling van de stel-
plicht van de werknemer, verzwaring van de verweerplicht van de werkgever en het 
beperken van het eigenschuldverweer tot situaties van opzet of bewuste roekeloos-
heid kunnen die gedragsprikkels frustreren. Als bij de inputanalyse blijkt dat het 
onderzochte rechtssysteem afwijkt van het theoretische ideaal, hoeft het niet te ver-
bazen dat bij outputanalyses geen eenduidig bewijs voor de preventieve werking van 
het onrechtmatigedaadsrecht kan worden gevonden. Desondanks blijken er bij-
voorbeeld op het gebied van verkeersaansprakelijkheid wel degelijk duidelijke aan-
wijzingen te bestaan voor een preventieve werking van het onrechtmatigedaads-
recht. 
 
Uit Hoofdstuk 3 bleek dat niet alleen rechtseconomische literatuur betreffende het 
minimaliseren van de totale kosten van schadeveroorzakende gebeurtenissen rele-
vant is voor een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatige-
daadsrecht. De literatuur over de keuze tussen property rules en liability rules is van 
belang voor het leerstuk van de rechtsinbreuk. Volgens deze literatuur kunnen par-
tijen bij lage transactiekosten onderhandelen over aanspraken, mits duidelijk is hoe 
de aanspraken initieel zijn verdeeld.  
Alvorens over te gaan tot een bespreking van empirisch onderzoek betreffende het 
reduceren van de ongevalskosten, wijd ik eerst een kort woord aan empirisch onder-
zoek aangaande deze onderhandelingen bij lage transactiekosten. Farnsworth heeft 
onderzocht of partijen in hindersituaties met lage transactiekosten, nadat de rechter 
uitspraak heeft gedaan (zodat de rechten duidelijk zijn verdeeld) inderdaad met el-
kaar in onderhandeling treden. Dat blijkt volgens hem niet zo te zijn, onder andere 
omdat partijen in de loop van de rechtszaak zo vijandig tegenover elkaar zijn ge-
worden dat onderhandelingen niet meer mogelijk zijn. Hij geeft terecht aan dat dit 
resultaat niets zegt over hoe partijen zich gedragen in zaken die worden geschikt 
voordat de rechter uitspraak heeft gedaan.5 Dat partijen na een uitspraak wel dege-
lijk soms alsnog tot overeenstemming komen, blijkt uit de Nederlandse zaak van de 
Grensoverschrijdende garage.6 In deze zaak vorderde de eigenares van een stuk grond 
dat de buurman zijn garage, die deels op haar terrein stond, moest afbreken. Vol-
                                                      
4. Rose-Ackerman 1992, p. 120 e.v. 
5. Farnsworth 1999, p. 374. 
6. Hoge Raad 17 april 1970, NJ 1971, 89 (concl. A.-G. Berger; m.nt. Houwing). 
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gens de Hoge Raad maakte zij zich hierbij niet schuldig aan misbruik van recht. 
Volgens Köster in zijn annotatie in Ars Aequi is de eigenaresse na de uitspraak 
alsnog akkoord gegaan met een vergoeding. Köster stelt dat het juist is dat in het 
algemeen de eigenaar, die constateert dat op zijn grond is gebouwd, in beginsel de 
keuze heeft tussen het vorderen van amotie of van schadevergoeding, omdat het 
becijferen van de schade door het verlies van een terreingedeelte bijzonder moeilijk 
is. Iedere eigenaar kan er de voorkeur aan geven zijn terrein intact te houden in 
plaats van de aan een terreingedeelte toe te kennen waarde te ontvangen als een gel-
delijke vergoeding. Alleen in extreme situaties kan dat anders zijn.7 Dit stemt over-
een met het rechtseconomische uitgangspunt dat partijen in het algemeen het beste 
in staat zijn om te bepalen hoeveel zij hun aanspraken waarderen, met name omdat 
subjectieve waarderingselementen door anderen niet goed kunnen worden vastge-
steld. 
 
 
7.2 Primaire ongevalskosten 
 
7.2.1 Gemotoriseerd verkeer 8 
 
Volgens de theoretische analyse van de voorgaande hoofdstukken leidt aansprake-
lijkheid er toe dat gemotoriseerde verkeersdeelnemers (hierna: automobilisten) zich 
zorgvuldiger gaan gedragen, omdat ze bij foutaansprakelijkheid zo aansprakelijkheid 
kunnen ontlopen of omdat ze bij risicoaansprakelijkheid zo de totale kosten die ze 
moeten dragen, minimaliseren. De theorie voorspelt derhalve dat er in rechtssyste-
men waar automobilisten niet (geheel) aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte scha-
de, meer verkeersongevallen zullen plaatsvinden dan in rechtssystemen waar de aan-
sprakelijkheid volledig(er) is. 
De invoering van no-fault automobile insurance schemes in de jaren ’70, die het on-
rechtmatigedaadsrecht in meerdere of mindere mate hebben vervangen, biedt een 
uitgelezen mogelijkheid om deze voorspellingen empirisch te toetsen. Naarmate het 
no-fault systeem het onrechtmatigedaadsrecht meer buiten werking stelt, worden 
meer ongevallen verwacht. Elisabeth Landes heeft onderzocht of dit daadwerkelijk 
het geval is. Volgens haar kan de verplichte verzekering in beginsel ook goede ge-
dragsprikkels verstrekken, mits de automobilist de kosten van zijn activiteiten niet 
(gedeeltelijk) op potentiële slachtoffers kan afwentelen. Omdat echter niet alle 
schade kan worden verzekerd, is aan deze eis niet voldaan.9 Landes onderzoekt het 
effect van het invoeren van no-fault in zestien Amerikaanse staten op het aantal do-
delijke verkeersongevallen, waarbij ze rekening houdt met mogelijke verschillen in 
bevolkingsomvang en -dichtheid en de mogelijke invloed van de sterke stijging van 
                                                      
7. Köster 1970, p. 549. 
8. Zie M. van Dam 2001, p. 375 e.v. voor een uitgebreidere bespreking van empirisch onderzoek aan-

gaande verkeersongevallen. 
9. Sommige soorten immateriële schade, zoals pijn, worden niet door de verzekering gedekt. 
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benzineprijzen in de onderzochte periode (1971-1976). Ze concludeert dat invoe-
ring van no-fault inderdaad heeft geleid tot een stijging van het aantal dodelijke 
ongevallen met twee tot vijftien procent, waarbij de omvang van de stijging afhangt 
van de mate waarin het no-fault systeem het onrechtmatigedaadsrecht buitenspel 
zet.10 
Het onderzoek van Landes is bekritiseerd, onder andere omdat in sommige no-fault 
systemen het onrechtmatigedaadsrecht beschikbaar blijft bij dodelijke ongevallen. 
Ook zou het hogere aantal ongevallen misschien kunnen worden verklaard doordat 
de lagere verzekeringskosten - vanwege de vastgestelde maximale vergoedingen - 
autorijden goedkoper maken, zodat het activiteitenniveau stijgt.11 De conclusies van 
Landes worden in sommige onderzoeken weersproken, maar in andere onderschre-
ven. Een ‘herhaling’ van haar onderzoek met gegevens over 1967-1980 vond geen 
significant verband tussen de invoering van no-fault en het aantal dodelijke onge-
vallen en ook in een recent Amerikaans onderzoek werd geconcludeerd dat er wei-
nig reden bestaat om aan te nemen dat een no-fault autoverzekering de zorgprikkels 
voor de grote meerderheid van automobilisten beïnvloedt.12 Een Australisch onder-
zoek leidde McEwin echter tot de conclusie dat invoering van een no-fault systeem 
dat het onrechtmatigedaadsrecht geheel buitenspel zet, tot zestien procent meer do-
delijke ongevallen leidt.13 
Devlin heeft de invloed van no-fault op de ernst van verkeersongevallen onderzocht, 
in plaats van op het aantal verkeersongevallen. Ze concludeert dat invoering van 
no-fault de kans op ongevallen met lichte schade verkleint, terwijl de kans op onge-
vallen met ernstiger letsel juist stijgt. De stijging in de twee klassen met de ernstig-
ste letselvormen is echter zeer beperkt, hetgeen Devlin als mogelijk verklaring ziet 
voor de niet-eenduidige conclusies uit onderzoek naar de invloed van no-fault op 
dodelijke ongevallen. Immers, als ongevallen met de zwaarste vormen van lichame-
lijk letsel nauwelijks toenemen, kan datzelfde gelden voor ongevallen met dodelijk 
letsel.14 
Cummins e.a. heronderzoeken in 2001 empirische gegevens uit de Verenigde Sta-
ten en voeren een aantal verbeteringen door. Zo onderscheiden ze bijvoorbeeld tus-
sen verschillende drempelwaarden waaronder het aansprakelijkheidsrecht niet kan 
worden gebruikt. Ook onderkennen ze de mogelijkheid dat het invoeren van no-
fault een endogene factor is, dus afhankelijk van bepaalde karakteristieken van de 
betreffende staat, zoals het aantal ongevallen. Voorts houden ze rekening met meer 
alternatieve verklarende variabelen, zoals sneeuwval en het percentage kilometers 
dat op provinciale wegen wordt gereden. Het onderzoek ondersteunt de conclusies 
van Landes en McEwin dat invoering van no-fault tot significant meer dodelijke 
ongevallen leidt. De afwijkende resultaten uit andere onderzoeken worden ver-

                                                      
10. Landes 1982, p. 50 en 62. 
11. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 23, 24.  
12. Loughran 2001, p. 37.  
13. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 25. Zie ook Schwartz 1994, p. 396.  
14. Devlin 1999.  
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klaard doordat daarin minder verfijnde schattingsmethoden worden gehanteerd, 
doordat de mogelijke endogeniteit van no-fault niet wordt onderkend en doordat 
minder alternatieve verklarende variabelen worden onderscheiden.15 
De niet-eenduidigheid van de conclusies uit de verschillende onderzoeken neemt 
niet weg dat er wel een grote mate van consensus bestaat over de visie dat als er geen 
extra financiële zorgprikkels worden verstrekt, no-fault waarschijnlijk tot meer en/of 
ernstiger verkeersongevallen leidt.16 
 
Er bestaat geen Nederlands empirisch onderzoek naar de preventieve werking van 
het onrechtmatigedaadsrecht. Bloembergens Duizend botsingen uit 1972 onderzoekt 
wel de gevolgen van verkeersongevallen, maar niet de invloed van het onrechtmati-
gedaadsrecht daarop. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij minder dan één procent van 
de verkeersongevallen een rechterlijke uitspraak komt en dat onderhandeling buiten 
proces waarschijnlijk de normale manier van afhandeling en conflictoplossing is. 
Slechts in tien procent van de rechtszaken moet de rechter een principiële beslissing 
geven, het bedrag waarover wordt geprocedeerd is meestal relatief laag en de proce-
dures nemen veel tijd in beslag. De vraag wordt gesteld of de procedure bij ver-
keerszaken vanwege deze factoren niet zou kunnen worden vereenvoudigd. Hierbij 
moet echter worden opgepast dat niet de hierboven beschreven gevolgen van het 
invoeren van no-fault optreden. Als de vereenvoudigde procedures geen zorgprik-
kels verstrekken, kan het aantal ongevallen stijgen. 
Ook Faure geeft aan dat er in Nederland (en België) geen echt empirisch onderzoek 
is gedaan naar de mogelijke preventieve werking van aansprakelijkheidsregels en 
verzekeringen. Wel is er enig onderzoek gedaan naar de mate waarin het aansprake-
lijkheidsrecht in staat is voor compensatie te zorgen en naar de systeemkosten.17 
Haazen en Spier verstrekken veel cijfermateriaal van bijvoorbeeld aansprakelijk-
heidsverzekeraars, betreffende het aantal claims en de omvang van de geclaimde 
schade. Ook hier kan echter geen verband worden aangetoond tussen de inhoud 
van het aansprakelijkheidsrecht en de omvang van de schade.18 
 
Een vrij recente ontwikkeling is het onderzoek naar Pay As You Drive (PAYD), een 
systeem waarbij de verzekeringspremie direct wordt gekoppeld aan het aantal gere-
den kilometers. In 2002 heeft Edlin een model ontwikkeld waarmee hij beargu-
menteert dat invoering van zo’n per-mile premium tot lagere ongevalskosten zal lei-
den. Doordat de automobilist niet langer een vast bedrag aan premie betaalt maar 
juist per kilometer, krijgt hij een prikkel om minder te rijden, met minder onge-
valskosten als gevolg.19 In november 2003 heeft TNO een Nederlands rapport uit-

                                                      
15. Cummins e.a. 2001, p. 455. Zie ook Bruce & Tu Weissenberger 2001.  
16. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 26; Cummins e.a. 2001, p. 454; Cohen & Dehejia 2004, p. 23. 

Barendrecht e.a. 2004 besteden op p. 102 slechts weinig aandacht aan dit probleem. 
17. Faure 2001, p. 224, 225.  
18. Haazen & Spier 1996. 
19. Edlin 2002, p. 1, 2.  
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gebracht, met vergelijkbare conclusies.20 In dat rapport wordt verwezen naar Cana-
dees onderzoek dat de stelling ondersteunt dat PAYD tot minder gereden autoki-
lometers en daarmee tot minder ongevallen leidt. In november 2004 heeft verzeke-
raar Polisdirect als eerste in Nederland een autoverzekering op de markt gebracht 
waarbij de premie per gereden kilometer wordt betaald. 
 
 
7.2.2 Medische behandeling 
 
Er is weinig empirisch onderzoek betreffende de invloed van het aansprakelijkheids-
recht op het aantal medische ongevallen en de resultaten van dit beperkte onder-
zoek suggereren dat aansprakelijkheid geen of slechts een beperkte invloed heeft. 
Wel heeft die aansprakelijkheid invloed op de manier waarop de medische dienst-
verlening wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld op het aantal uitgevoerde laboratorium-
tests.21 Het gaat hier om de zogenaamde defensive medicine, waarvan een positieve 
en een negatieve vorm worden onderscheiden. Bij de positieve variant worden vor-
men van zorg aangeboden waar de patiënt relatief weinig aan heeft. Er worden extra 
tests gedaan, zodat de kans dat de arts nalatigheid kan worden verweten, daalt. Bij 
de negatieve variant worden vormen van zorg niet aangeboden terwijl de patiënt er 
juist wel veel aan zou kunnen hebben. Angst voor mogelijke aansprakelijkheid 
weerhoudt de artsen van het aanbieden van deze vormen van zorg.22 Volgens on-
derzoek uit 1997 is er geen duidelijk bewijs voor de hypothese dat dreigende aan-
sprakelijkheid er voor zorgt dat met name risicovolle activiteiten minder of hele-
maal niet meer worden uitgeoefend,23 maar volgens recent onderzoek is het aanbod 
van artsen in staten waar aansprakelijkheid voor niet-economische schade wordt 
gelimiteerd, 12% groter dan in staten waar die limitering niet bestaat. Daaruit kan 
worden geconcludeerd dat de dreiging van aansprakelijkheid wel degelijk tot defen-
sive medicine leidt.24 Ook zorgen hervormingen in het aansprakelijkheidsrecht die 
tot minder aansprakelijkheid leiden, voor minder defensive medicine.25 Het pro-
bleem van defensive medicine is een duidelijk voorbeeld van het gegeven dat een te 
grote aansprakelijkheidsdreiging tot een te hoog zorgniveau en/of een te laag 
activiteitenniveau kan leiden. 
Faure verwijst naar onderzoek waarin wordt geschat dat er in Nederland als gevolg 
van vermijdbare medische fouten 3.000 mensen overlijden en 25.000 mensen let-
selschade oplopen.26 Verkruisen stelt dat in een substantieel deel van deze gevallen 
                                                      
20. Vonk e.a. 2003, p. 1. 
21. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 104 e.v. 
22. Zie Kessler & McClellan 2002a, p. 935; Kessler & Rubinfeld 2004, p. 10. 
23. Sloan e.a. 1997, p. 255. Dubay, Kaestner & Waidmann 1999 vinden in hun onderzoek op het gebied 

van verloskunde wel degelijk aanwijzingen voor negatieve defensive medicine, maar stellen dat het ef-
fect van dreigende aansprakelijkheid op het aantal uitgevoerde keizersneden beperkt is. 

24. Hellinger & Encinosa 2003, p. 1. 
25. Dubay, Kaestner & Waidmann 2001, p. 605; Kessler & McClellan 2002b, p. 194. 
26. Faure 2001, p. 229. 
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civiele aansprakelijkheid voor de daad en de financiële gevolgen ervan zou kunnen 
bestaan.27 De mogelijke invloed van die aansprakelijkheid op het aantal gevallen 
wordt echter niet besproken. 
 
 
7.2.3 Producten 
 
Uit Amerikaanse onderzoeken van halverwege de jaren tachtig waarin bedrijven 
vragenlijsten hebben beantwoord, blijkt dat productenaansprakelijkheid zowel posi-
tieve als negatieve invloeden heeft. Vanwege de dreiging van aansprakelijkheid zijn 
bestaande veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen verbeterd of aangevuld of 
zijn veiligheidsverhogende verbeteringen in het ontwerp doorgevoerd. Er zijn echter 
ook bedrijven gestopt met het aanbieden van bepaalde producten en diensten of 
met onderzoek naar nieuwe producten en de internationale concurrentiepositie is 
aangetast. Er kan echter niet worden vastgesteld of de uitbreiding van producten-
aansprakelijkheid heeft bijgedragen aan efficiënte preventie.28 
Er is ook empirisch onderzoek gedaan naar specifieke gevallen van de invloed van 
productenaansprakelijkheid op productveiligheid en innovatie in verschillende be-
drijfstakken. Een onderzoek betreffende autoveiligheid geeft aan dat eventuele ver-
beteringen ook zonder productenaansprakelijkheid zouden zijn doorgevoerd, maar 
het heeft wel invloed gehad op het ontwerp van bijvoorbeeld de benzinetank van de 
Ford Pinto en de kooiconstructie van de Jeep CJ. Het eventuele effect van produc-
tenaansprakelijkheid op het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen is te 
klein om te meten.29  
Verschillende onderzoeken op de geneesmiddelenmarkt geven aan dat angst voor 
productenaansprakelijkheid een remmende werking op innovatie heeft en er toe 
heeft geleid dat een aantal medicijnen van de markt is verdwenen.30 Of dit een posi-
tieve of een negatieve ontwikkeling is, hangt af van de kosten en baten van de ver-
dwenen producten. Huber stelt dat de dreiging van aansprakelijkheid er toe leidt 
dat de introductie van nieuwe producten met mogelijke nieuwe, nog onbekende 
risico’s wordt vertraagd. Deze vertraging betreft echter geen keuze tussen veiligheid 
en risico’s, maar tussen de oude reeds bekende en de nieuwe, nog onbekende risi-
co’s. Het is volgens hem zeer de vraag of deze go slow filosofie wel verstandig is, 
omdat de oude risico’s wel eens meer schade zouden kunnen veroorzaken dan de 
nieuwe.31 Uit ander onderzoek blijkt dat de prijzen van medicijnen in de Verenigde 
Staten hoger zijn dan in Canada en dat dit verschil grotendeels moet worden toege-
schreven aan de grotere aansprakelijkheidsdreiging in Amerika.32 Ook hier bestaat 

                                                      
27. Verkruisen 1997, p. 847. 
28. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 198. 
29. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 199. 
30. Zie bijvoorbeeld Huber 1985. 
31. Huber 1985, p. 307 e.v. 
32. Manning 1997, p. 234. 
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dus het gevaar dat een te grote aansprakelijkheidsdreiging tot een te hoog zorgni-
veau en/of een te laag activiteitenniveau leidt. 
Er is geen bewijs dat uitbreiding van productenaansprakelijkheid heeft geleid tot 
minder ongevallen.33 Een verklaring hiervoor kan zijn dat fabrikanten ook buiten 
het aansprakelijkheidsrecht om preventieprikkels krijgen, bijvoorbeeld omdat ze een 
goede reputatie willen verkrijgen of behouden. 
 
 
7.2.4 Milieu 
 
Milieuvervuiling wordt niet alleen via het onrechtmatigedaadsrecht, maar ook mid-
dels bestuursrecht en strafrecht aangepakt. Voorts krijgen (potentiële) vervuilers 
ook andere prikkels tot voorkoming of reductie van vervuiling, bijvoorbeeld vanwe-
ge hun reputatie. Het is daarom moeilijk om de eventuele preventieve invloed van 
het onrechtmatigedaadsrecht te isoleren.34 
Uit interviews met hoge bedrijfsfunctionarissen in bijvoorbeeld de chemische en de 
farmaceutische industrie blijkt wel dat de dreiging van aansprakelijkheid de bedrij-
ven gevoeliger heeft gemaakt voor de consequenties van hun handelen voor het mi-
lieu. Deze onderzoeken betreffen met name de problematiek van bodemverontrei-
niging, maar er zijn geen gegevens over lucht- en waterverontreiniging.35 
 
 
7.2.5 Bedrijfsongevallen en beroepsziekten 
 
In sommige landen is de werkgeversaansprakelijkheid in meerdere of mindere mate 
vervangen door een no-fault systeem, bijvoorbeeld de workers’ compensation uit de 
Verenigde Staten. In dit verzekeringsstelsel hangt de premie die het bedrijf moet 
betalen af van de hoeveelheid ongevallen in de bedrijfstak en in het bedrijf zelf. 
Naarmate er in de loop der tijd meer claims door het bedrijf worden ingediend, 
wordt de premie steeds meer gebaseerd op het aantal ongevallen in het bedrijf zelf 
en steeds minder op het aantal ongevallen in de bedrijfstak. De premie van grote 
bedrijven (waar meer ongevallen gebeuren) wordt hierdoor uiteindelijk bijna geheel 
door het eigen veiligheidsbeleid bepaald, terwijl de premie van kleinere bedrijven 
(waar te weinig ongevallen plaatsvinden om de premie er op een statistisch verant-
woorde manier op te kunnen baseren) met name door het gemiddelde van de be-
drijfstak wordt bepaald. Dit geeft kleinere bedrijven geen goede preventieprikkel, 
omdat de te betalen premie niet of nauwelijks daalt door het treffen van voor-
zorgsmaatregelen. Het is niet duidelijk of dit in de praktijk tot problemen leidt.36 
In situaties waar het aansprakelijkheidsrecht is gehandhaafd voor bedrijfsongevallen 
                                                      
33. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 205. 
34. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 281 e.v. 
35. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 283. 
36. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 380. 
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en beroepsziekten, is dit vaak strenger geworden voor de werkgever, doordat allerlei 
verweren - zoals eigen schuld of risicoaanvaarding - zijn ingeperkt. 
Onderzoek naar dodelijke ongevallen in bedrijven is moeilijk. Sinds 1900 worden 
weliswaar gegevens over dodelijke ongevallen bijgehouden, maar doordat definities 
van oorzaken in de loop der tijd zijn gewijzigd, blijkt alleen informatie over het 
aantal dodelijke ongevallen veroorzaakt door machines anders dan motorvoertuigen 
bruikbaar te zijn. In de door Chelius onderzochte periode (1900-1940) maakte de-
ze categorie 16% van alle dodelijke ongevallen in bedrijven uit. Hij gebruikt de do-
delijke ongevallen als benadering voor het risico in bedrijven.37 Hij corrigeert voor 
de zich ontwikkelende medische hulp, die naar verwachting levens heeft gered, en 
het al dan niet aanwezig zijn van veiligheidsregulering. Uit het onderzoek van Che-
lius blijkt dat zowel strengere aansprakelijkheid als workers’ compensation leidt tot 
significant minder dodelijke ongevallen, waarbij workers’ compensation de grootste 
invloed heeft.38  
Fishback komt in zijn onderzoek naar het effect van workers’ compensation bij on-
gevallen in kolenmijnen tot een tegengestelde conclusie: strengere aansprakelijk-
heidsregels hebben in de periode 1903-1930 tot 17% meer doden geleid en wor-
kers’ compensation zelfs tot 23%. Dit komt volgens Fishback onder andere doordat 
de werkgever niet langer het verweer kan gebruiken dat het ongeval is veroorzaakt 
door nalatigheid van een andere werknemer. Omdat in mijnen de kosten van toe-
zicht hoog zijn, leidt afschaffing van dit verweer er toe dat bijna helemaal niet meer 
op de gevaren van het gedrag van werknemers wordt gelet, hetgeen tot meer onge-
vallen leidt.39 
Uit vergelijking van beide onderzoeken volgt, dat het van de bedrijfstak afhangt 
welke aansprakelijkheidsregel het beste werkt. Het aansprakelijkheidsrecht kan pre-
ventief werken, maar in die situaties blijkt workers’ compensation nog beter te wer-
ken. Het is wel problematisch dat het empirisch onderzoek dateert uit het begin van 
de 20e eeuw, zodat niet zeker is of de conclusies ook nu nog gelden. 
Bij beroepsziekten lijkt het onrechtmatigedaadsrecht weinig of geen invloed te heb-
ben, zeker als er lange incubatietijden meespelen. Dit laatste blijkt onder andere uit 
onderzoek betreffende asbestzaken: de grote hoeveelheid rechtszaken in de Verenig-
de Staten heeft niet geleid tot betere bescherming van de werknemers en evenmin 
tot een lagere mate van blootstelling aan de gevaren dan in landen waar niet of veel 
minder over asbestblootstelling werd geprocedeerd.40 
Kötz en Schäfer hebben in 1993 de invloed van de invoering van een bonus/malus 
regeling in de Duitse suikerindustrie onderzocht. Voor 1966 was de bijdrage die 
een individueel bedrijf moest leveren aan de uitgaven van de bedrijfstak aan preven-
tieve maatregelen en schadevergoedingen onafhankelijk van hoeveel ongevallen er 
plaatsvonden en hoe ernstig en duur die ongevallen waren. Sinds 1966 moeten be-
                                                      
37. Chelius 1976, p. 301. 
38. Chelius 1976, p. 303, 304. 
39. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 353. 
40. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 354, 355. 
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drijven waar meer en/of ernstiger of duurder ongevallen plaatsvinden dan gemid-
deld, meer in de kosten bijdragen. Dit heeft geleid tot een significante daling in het 
aantal ongevallen, maar niet in de ernst van de ongevallen die nog steeds plaatsvin-
den. De auteurs verklaren dit doordat veel preventieve maatregelen de ongevalskans 
in het algemeen verkleinen en niet alleen de kans op ernstige en/of dure ongevallen. 
Ze concluderen dat financiële prikkels duidelijk tot ongevalspreventie kunnen lei-
den en dat het hierbij niet uitmaakt of die prikkels door een bonus/malus regeling 
of door dreiging van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad worden verstrekt.41 
 
 
7.2.6 Conclusie 
 
De resultaten van empirisch onderzoek betreffende de preventieve werking van het 
onrechtmatigedaadsrecht zijn niet eenduidig. Verkeersaansprakelijkheid lijkt van de 
onderzochte rechtsgebieden het beste de preventiedoelstelling te bereiken. Dit is 
opvallend, gezien de scepsis die veel juristen met name op het gebied van verkeers-
aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke preventieve werking van het on-
rechtmatigedaadsrecht hebben. Milieuaansprakelijkheid lijkt in het geheel niet pre-
ventief te werken, maar dat is niet verbazingwekkend gezien de moeilijkheden om 
de eventuele preventieve invloed van het onrechtmatigedaadsrecht te isoleren. Ook 
spelen bij milieuaansprakelijkheid problemen zoals sluipende en verspreide schade 
een belangrijke rol. In de rechtseconomie worden deze gezien als factoren die de 
mogelijke preventieve werking kunnen frustreren. Bij werkgeversaansprakelijkheid 
hangt het resultaat van de onderzochte bedrijfstak af, hetgeen vanuit rechtsecono-
mische optiek te verwachten viel. De kosten van toezicht op werknemers is een 
voorbeeld van een in dit kader relevante factor. Bij medische en productenaanspra-
kelijkheid zijn er zowel positieve als negatieve effecten van aansprakelijkheid en is 
niet duidelijk welke effecten overheersen. 
 
 
7.3 Secundaire ongevalskosten 
 
Ongevallen worden door sommigen gezien als onvermijdbaar bijproduct van activi-
teiten in een geïndustrialiseerde samenleving. In die visie is het voor de hand lig-
gend dat de schadelijke gevolgen collectief worden gedragen. Het belangrijkste doel 
van het onrechtmatigedaadsrecht is dan het goed kunnen spreiden van risico’s en 
het tegen lage kosten compenseren of verzekeren van de slachtoffers. 
In de praktijk blijkt het onrechtmatigedaadsrecht veel trekken te vertonen die strij-
dig zijn met deze doelstelling. Het is een kostbaar en traag systeem en ook de tegen-
strijdige belangen van de betrokken partijen belemmeren een soepele en efficiënte 
compensatie.42 Daarenboven komen veel slachtoffers niet voor (volledige) vergoe-
                                                      
41. Kötz & Schäfer 1993, p. 33. 
42. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 7. 
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ding in aanmerking vanwege bijvoorbeeld bewijsproblemen, omdat de laedens niet 
onzorgvuldig was of omdat het slachtoffer zelf dat wel was. Ook schade die iemand 
per ongeluk aan zichzelf toebrengt, wordt niet vergoed. 
Verschillende buitenlandse onderzoeken geven aan dat slechts een beperkt percen-
tage van alle verkeersslachtoffers via het onrechtmatigedaadsrecht compensatie ont-
vangt. Zelfs in de gunstigste systemen blijft een derde van de slachtoffers nog zon-
der vergoeding.43 Ook de omvang van de schadevergoeding is problematisch, bij-
voorbeeld doordat de uitgekeerde bedragen voor kleine schades en smartengeld te 
hoog zijn en voor grote schades juist te laag. De vertraging in uitbetaling varieert 
tussen de drie maanden voor kleine schades en negentien maanden voor grotere 
schades. De systeemkosten bedragen zo’n 30-50% van het te compenseren be-
drag.44 
Bij medische aansprakelijkheid komen nog minder slachtoffers voor vergoeding in 
aanmerking, is de vertraging drie tot vier jaar en bedragen de systeemkosten 50-
60%. Ook hier worden kleine schades in het algemeen over- en grote schades on-
dergecompenseerd.45 Productenaansprakelijkheid, milieuaansprakelijkheid en aan-
sprakelijkheid bij bedrijfsongevallen of beroepsziekten geven eenzelfde beeld te zien. 
Vergelijkbare Nederlandse literatuur is mij niet bekend, alhoewel een recent rapport 
van Van Velthoven en Ter Voert wel interessante en relevante inzichten oplevert. 
De auteurs geven aan dat in ongeveer tien procent van de gevallen waarin een juri-
disch probleem ontstaat, de betrokkene geen actie onderneemt. Ongeveer 48 pro-
cent van de problemen wordt afgesloten met een vorm van overeenstemming, zeven 
procent eindigt met een beslissing in een officiële procedure (vier procent bij een 
gerechtelijke en drie procent bij een buitengerechtelijke instantie) en ongeveer 36 
procent besluit tot slikken.46 Over de mate van tevredenheid van de betrokkenen 
melden de auteurs dat 75 procent van degenen die actie hebben ondernomen het 
hoofddoel heeft bereikt, dat voor 85 procent het probleem uit de wereld is en dat 
ruim 80 procent geen enkele spijt heeft. Op de vraag of men het uiteindelijke resul-
taat ook billijk vindt, antwoord 86 procent van degenen die overeenstemming met 
de wederpartij hebben bereikt, bevestigend. Van degenen waarbij een beslissing van 
een gerechtelijke respectievelijk buitengerechtelijke instantie het geschil heeft be-
eindigd, vindt 61 respectievelijk 53 procent het uiteindelijke resultaat billijk.47 
 
Atiyah heeft in 1997 een boek geschreven, waarin hij opkomt tegen de visie dat het 
aansprakelijkheidsrecht te weinig schadevergoeding aan te weinig mensen geeft. 
Volgens hem krijgen veel verkeerde mensen teveel compensatie en de verkeerde 

                                                      
43. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 29 e.v. 
44. Zie ook Trebilcock 1987, p. 946. 
45. Dewees, Duff & Trebilcock 1996, p. 422. Zie ook Verkruisen 1997, p. 847, 848. 
46. Van Velthoven & Ter Voert 2004, p. 33. 
47. Van Velthoven & Ter Voert 2004, p. 35. 
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mensen betalen ervoor, in een systeem dat ook nog eens duur en inefficiënt is.48 
Het onrechtmatigedaadsrecht leidt dus niet tot een goede spreiding van maatschap-
pelijke schade. Atiyah betoogt aan de hand van voorbeelden uit het Engelse recht 
dat slachtoffers die het ‘geluk’ hebben dat ze een ander voor hun schade kunnen 
aanspreken, hoge schadevergoedingen kunnen krijgen. Die compensatie kan ver-
keerde prikkels geven, want iemand van wie bijvoorbeeld het inkomensverlies 
wordt gecompenseerd, krijgt geen prikkel om weer te gaan werken. Ook kunnen 
gelaedeerden hun schade overdrijven, om zo een hogere vergoeding te krijgen. 
Atiyah vindt het schrijnend dat de kleine groep gelaedeerden die iemand uit on-
rechtmatige daad kan aanspreken zulke hoge vergoedingen krijgt, terwijl er veel 
meer slachtoffers van ongevallen en ziektes zijn die niemand kunnen aanspreken en 
dus met lege handen blijven staan.49 
Het argument dat het verschil gerechtvaardigd is doordat er bij aansprakelijkheid 
een laedens is die een onrechtmatige daad heeft gepleegd, miskent volgens Atiyah 
dat het uiteindelijk steeds ‘het publiek’ is dat voor de schadevergoeding opdraait. 
Als een aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, betalen alle verzekerden mee. Als de 
overheid aansprakelijk is, betalen de belastingbetalers. Als bedrijven aansprakelijk 
zijn, betalen de consumenten.50 
Atiyah stelt dat het recht op allerlei manieren wordt opgerekt om slachtoffers van 
een onrechtmatige daad maar aan schadevergoeding te helpen.51 Het foutbegrip 
heeft niets meer met verwijtbaarheid te maken, eigen schuld leidt er zelden toe dat 
de gelaedeerde zijn eigen schade geheel zelf moet dragen, door hoofdelijke aanspra-
kelijkheid kan een gelaedeerde kiezen welke laedens hij voor hoeveel aanspreekt, het 
causaliteits- en het schadebegrip worden opgerekt en de schadevergoedingsbedragen 
worden steeds hoger. Veel van dit oprekken vindt plaats omdat een individueel ge-
val waarin er in beginsel geen recht op schadevergoeding bestaat, wordt vergeleken 
met een vergelijkbare zaak waar dat recht wel bestaat. Omdat dit verschil onrecht-
vaardig wordt gevonden, wordt het aansprakelijkheidsrecht opgerekt om ook in het 
eerste geval een recht op schadevergoeding te doen ontstaan. Atiyah vraagt zich ech-
ter af waarom er niet wordt vergeleken met het veelvoud aan situaties waarin er juist 
helemaal geen recht op schadevergoeding bestaat. 
Het is opvallend, dat alle kritiekpunten die Atiyah noemt, ook in de economische 
analyse van het onrechtmatigedaadsrecht naar voren komen: het foutbegrip moet 
inhouden dat de laedens anders had kunnen en moeten handelen (paragrafen 3.4 

                                                      
48. Atiyah 1997, p. 2. Omdat Atiyah in zijn betoog uitgaat van echte rechtszaken en omdat hij conclusies 

trekt over de mate waarin het onrechtmatigedaadsrecht in staat is om daadwerkelijk geleden schade 
voor vergoeding in aanmerking te laten komen, bespreek ik zijn boek in dit hoofdstuk over empirisch 
onderzoek. Het gaat hier echter niet om zulk systematisch onderzoek als in Dewees, Duff & Trebil-
cock 1996. Werden daar kwantitatieve gegevens gepresenteerd en geanalyseerd over welk percentage 
van de slachtoffers voor een vergoeding in aanmerking komt en welk percentage van de schade dan 
wordt gecompenseerd, bij Atiyah dienen de zaken meer als casuïstische illustratie bij zijn argumentatie. 

49. Atiyah 1997, p. 12, 13. 
50. Atiyah 1997, p. 21. 
51. Atiyah 1997, p. 32 e.v. 
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en 4.5.1), eigen schuld moet leiden tot (gedeeltelijk) verval van de schadevergoe-
ding (paragraaf 4.5.4), hoofdelijke aansprakelijkheid is niet altijd wenselijk (para-
graaf 5.7), het is belangrijk dat er een reëel causaal verband tussen onrechtmatige 
daad en schade wordt vereist (paragraaf 5.5.3) en de schadevergoeding moet zijn 
gebaseerd op de daadwerkelijk geleden schade (paragraaf 5.4). 
Volgens Atiyah kan slechts een klein percentage van alle mensen die jaarlijks ge-
wond raken of ziek worden, een ander voor de schade aanspreken. Een groot ge-
deelte van die kleine groep ‘gelukkige’ gelaedeerden betreft slachtoffers van ver-
keersongevallen. Waarom is dat gedeelte zo groot? Omdat het in het verkeer relatief 
eenvoudige zaken betreft, omdat politie en artsen alles goed observeren en noteren 
hetgeen de gelaedeerde later in de rechtszaak goed kan helpen, omdat automobilis-
ten verplicht zijn verzekerd en omdat er bij gebrek aan een verzekerde laedens 
waarborgfondsen zijn die de schade vergoeden. Atiyah vindt dat er op deze manier 
een bevoorrechte groep gelaedeerden wordt gecreëerd. Een kind dat bij zijn onver-
zekerde vader in de auto zit en gewond raakt bij een door de vader veroorzaakt on-
geval kan een vergoeding krijgen uit het waarborgfonds, terwijl een kind dat ge-
wond raakt terwijl zijn vader thuis aan het klussen is, met lege handen staat. De 
vader in de eerste situatie handelde in strijd met de wet (hij was niet verzekerd), de 
vader in de tweede situatie niet. Waarom dan toch dit verschil in behandeling van 
het gewonde kind?52 
Vanwege de oneerlijkheden in het overigens dure en inefficiënte onrechtmatige-
daadsrecht, vergelijkt Atiyah het met een loterij:53 van alle gewonde en gehandicap-
te mensen in de samenleving lijdt 10% aan een aangeboren afwijking, 10% is ge-
wond geraakt bij een ongeval en 80% lijdt aan de gevolgen van ziekte of natuurlijke 
oorzaken. Slechts ongeveer anderhalf procent van de totale groep krijgt enige mate 
van schadevergoeding. Deze kleine groep wordt niet geselecteerd op basis van be-
hoefte of van de ernst of duur van het letsel of de handicap en evenmin is doorslag-
gevend of het slachtoffer iets valt te verwijten. Bepalend is uiteindelijk of iemand 
een onrechtmatige daad heeft gepleegd, of de gelaedeerde dit kan bewijzen en of de 
laedens (of zijn verzekeraar) kan betalen.  
Atiyah meent dat het onrechtmatigedaadsrecht geen of slechts een zeer beperkte 
preventieve werking heeft.54 Hij stelt dat dat overduidelijk is bij verkeersongevallen, 
maar gezien hetgeen in paragraaf 7.2.1 over empirisch onderzoek betreffende de 
invoering van no-fault in het verkeer is besproken, waag ik dit te betwijfelen. Om-
dat Atiyah meent dat die preventieve werking niet of nauwelijks bestaat, mag het 
geen verbazing wekken dat hij aan het eind van zijn boek pleit voor de invoering 
van een no-fault systeem in het verkeer, omdat daarmee veel meer mensen in aan-
merking komen voor een bepaalde mate van schadevergoeding. Voor ongevallen 
waar invoering van no-fault niet goed mogelijk is omdat daar, anders dan in het 
verkeer, niet reeds een compleet verzekeringssysteem aanwezig is, pleit Atiyah er 
                                                      
52. Atiyah 1997, p. 99 e.v. 
53. Atiyah 1997, p. 143 e.v. 
54. Atiyah 1997, p. 162. 
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voor dat de actie uit onrechtmatige daad vervalt en dat mensen er zelf voor kunnen 
kiezen om een ongevallenverzekering af te sluiten.55 Zoals hierboven reeds is aange-
geven, komen veel van de kritiekpunten van Atiyah ook in rechtseconomische ana-
lyses naar voren. Door het aansprakelijkheidsrecht meer in overeenstemming te 
brengen met de rechtseconomische principes, zouden veel van de bezwaren van 
Atiyah reeds kunnen worden weggenomen, zodat zijn pleidooi voor het afschaffen 
van de actie uit onrechtmatige daad voorbarig is. 
In zijn bespreking van Atiyahs boek betoogt Ripstein dat het probleem dat de ene 
gelaedeerde veel meer schadevergoeding krijgt dan de andere, niet wordt opgelost in 
Atiyahs voorstel ieder zichzelf te laten verzekeren. Mensen met hogere inkomens 
zijn immers beter in staat zich tegen allerlei risico’s te verzekeren dan mensen met 
lagere inkomens. En bij bijvoorbeeld inboedelverzekeringen zijn de uitgekeerde be-
dragen voor rijke verzekerden veel hoger dan voor armere verzekerden, terwijl de 
premies niet sterk uiteenlopen, onder meer omdat de rijkere verzekerde wellicht 
ook een beter beveiliging heeft of in een betere buurt woont.56 
 
 
7.4 Tertiaire ongevalskosten 
 
Er is weinig empirisch materiaal over de omvang van de systeemkosten en mate 
waarin hervormingen in het aansprakelijkheidsrecht de systeemkosten kunnen ver-
lagen.57 Weterings heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de tertiaire kosten 
van vergoeding van letselschade. Hij schetst hoe de afwikkeling van een letselscha-
degeval in de praktijk verloopt en maakt een schatting van de kosten die zijn ver-
bonden aan het overhevelen van een schadevergoeding van laedens naar gelaedeer-
de.58  
Weterings onderscheidt vier letselschadeterreinen, te weten verkeersongevallen, ar-
beidsongevallen, medische ongevallen en geweldsdelicten. Op alle terreinen wordt 
het verloop van de schadeafwikkeling verdeeld in vier fasen: de preclaimfase, de 
aansprakelijkheidsfase, de medische fase en de schadevaststellingsfase. Binnen elke 
fase bestaan weer verschillende stappen, bijvoorbeeld in de medische fase allereerst 
het verzamelen van medische informatie, daarna het vaststellen van de omvang van 
het letsel en tenslotte het vaststellen van de medische causaliteit. Op basis van litera-
tuuronderzoek en interviews maakt Weterings vervolgens beredeneerde schattingen 
van de kosten van elke stap in elke fase. Exacte metingen zijn niet goed mogelijk, 

                                                      
55. Atiyah 1997, p. 185 e.v. 
56. Ripstein 1998, p. 563. 
57. Barendrecht e.a. 2004, p. 4 en 190. 
58. Weterings 1999, p. 2. Zie Van den Bergh 2000, p. 71 over Weterings’ gebruik van de term ‘transac-

tiekosten’ om deze tertiaire kosten mee aan te duiden en Weterings 2004, p. 3 nt. 2 voor een reactie 
hierop. Zie ook Barendrecht e.a. 2004, p. 2, 3 en 12. 
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maar deze zijn voor Weterings’ doelstelling, het inzicht verkrijgen in de opbouw 
van de tertiaire kosten en de oorzaken daarvan, ook niet nodig.59 
Weterings schat dat er jaarlijks ongeveer 650.000 verkeersongevallen, 300.000-
350.000 arbeidsongevallen, 100.000-150.000 medische ongevallen en 100.000-
150.000 geweldsdelicten zijn, zodat in totaal zo’n 1,2 miljoen mensen letselschade 
oplopen. In lang niet alle gevallen ontstaat er een potentiële claim. Hiervoor is no-
dig dat er een gerede kans bestaat om (een deel van) de geleden schade toegewezen 
te krijgen door de rechter op basis van het aansprakelijkheidsrecht. Er moet dus een 
schadeveroorzaker zijn bij wie men de schade wellicht kan claimen.60 Bij verkeers-
ongevallen ontstaat er naar schatting in 60-70% van de gevallen een potentiële 
claim, bij arbeidsongevallen in 80-90%, bij medische ongevallen in 50-60% en bij 
geweldsgevallen in 40-50%. In totaal zijn er dan 725.000-950.000 potentiële 
claims. Hiervan wordt slechts een klein percentage daadwerkelijk ingediend, Wete-
rings schat dit op basis van buitenlands onderzoek op 10-15%, maar bij medische 
ongevallen zelfs slechts 1-5%. Een van de redenen om niet te claimen, zijn de ver-
wachte kosten.61 
In de preclaimfase, dus tussen het moment van het ongeval en het indienen van een 
schadeclaim, ontstaan reeds kosten, bijvoorbeeld door de tijd die is gemoeid met 
het bespreken van het gebeurde in eigen kring, maar ook met bijvoorbeeld rechts-
bijstandverleners. In het aansprakelijkheidstraject wordt de wederpartij aansprake-
lijk gesteld en hangt het van onder andere de complexiteit van de zaak af hoe de 
claim precies wordt afgehandeld. De kosten in dit traject bedragen zo’n 235-445 
miljoen gulden.62 In het medische traject ligt de nadruk op het inwinnen van medi-
sche informatie en het bereiken van overeenstemming over de daarmee verband 
houdende vragen, bijvoorbeeld of er medisch gezien een causaal verband bestaat 
tussen het ongeval en de klachten en wat de herstelprognose is. Weterings begroot 
de kosten van dit traject op 100-380 miljoen gulden.63 Het schadebepalingstraject 
tenslotte, waarin de omvang van de schadevergoeding wordt vastgesteld, leidt tot 
90-430 miljoen gulden aan kosten. Gezien het percentage claims dat doorstroomt 
naar dit traject, is dit relatief gezien het duurste traject.64 Volgens schattingen wor-
den er voor elke euro die als schadevergoeding wordt uitgekeerd, zo’n 50 cent aan 
systeemkosten gemaakt.65 
Weterings inventariseert vervolgens de grootste probleemvelden en doet voorstellen 
om de kosten te verlagen. Zo kost het discussiëren over eigen schuld bij letselschade 
in het verkeer 5-25 miljoen gulden. Deze kosten zouden wellicht kunnen worden 
verlaagd door normering, bijvoorbeeld het vaststellen van een percentage eigen 

                                                      
59. Weterings 1999, p. 5. 
60. Weterings 1999, p. 18 e.v. 
61. Weterings 1999, p. 31. 
62. Weterings 1999, p. 113. 
63. Weterings 1999, p. 66 e.v. 
64. Weterings 1999, p. 113. 
65. Zie bijvoorbeeld Barendrecht 2004, p. 12, 13, 31. 
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schuld bij het niet dragen van de autogordel, zodat niet steeds dezelfde discussie 
hoeft te worden gevoerd.66 Het verlagen van de tertiaire kosten is echter geen doel 
op zich.67 Uit paragraaf 7.2.1 bleek bijvoorbeeld dat het invoeren van een no-fault 
systeem, waarbij de tertiaire kosten lager zullen zijn dan bij het handhaven van ver-
keersaansprakelijkheid, er meer en/of ernstiger ongevallen zullen plaatsvinden. De 
reductie in tertiaire kosten moet worden afgewogen tegen de eventuele stijging in 
primaire en secundaire kosten. Als rekening wordt gehouden met de in paragraaf 
5.4.4 besproken waarde van een statistisch leven, waarvan €2 of €3 miljoen een 
conservatieve benadering is, en als de empirisch gevonden stijging in het aantal do-
delijke verkeersongevallen als gevolg van invoering van no-fault zeer voorzichtig op 
vijf procent wordt geschat, dan zou dat in Nederland al gaan om een stijging van de 
primaire ongevalskosten van €100 tot €150 miljoen! Natuurlijk zijn deze cijfers 
evenmin exact als de door Weterings gevonden bedragen, maar ze geven wel aan dat 
bij de wens de tertiaire kosten te reduceren goed op de ontwikkeling van de primai-
re kosten moet worden gelet. 
 
Faure besteedt aandacht aan Nederlands onderzoek betreffende de systeemkosten, 
waarin wordt geconcludeerd dat het aansprakelijkheidsrecht in vergelijking met an-
dere compensatiemechanismen erg duur is. Dat zou met name door de vele regres-
procedures komen. Faure voert aan dat de enkele hoogte van de systeemkosten niet 
echt informatief is, omdat ook moet worden gekeken naar de mogelijke invloed van 
het aansprakelijkheidsrecht op de primaire en secundaire kosten.68 In bijvoorbeeld 
Barendrecht e.a. 2004 wordt dit mijns inziens teveel uit het oog verloren. Er wordt 
daar zeer summier aandacht besteed aan de neveneffecten op bijvoorbeeld preventie 
en compensatie van verschillende manieren waarop de systeemkosten kunnen wor-
den verlaagd, maar er is geen sprake van een volwaardige afweging van primaire, 
secundaire en tertiaire kosten. 
 
 
7.5 Conclusie 
 
In de rechtseconomische benadering neemt preventie een belangrijke plaats in. Be-
staand outputonderzoek geeft echter niet eenduidig aan dat het onrechtmatige-
daadsrecht daadwerkelijk preventief werkt.69 Wel blijkt het een duur systeem te zijn 

                                                      
66. Weterings 1999, p. 114. 
67. Van den Bergh 2000, p. 72. 
68. Faure 2001, p. 227. Zie Barendrecht & Weterings 2000 voor een onderzoek naar de mogelijkheid om 

regresvorderingen efficiënter af te doen. Zij concluderen dat het afdoen van regresvorderingen ten tijde 
van het onderzoek 100-175 miljoen gulden kostte, waarop door het ontwikkelen van vaste verdeelsleu-
tels (Barema’s) en procedureafspraken 10-20% kan worden bespaard. 

69. Zoals in de Inleiding bij dit hoofdstuk reeds is gezegd, kan dit ook worden veroorzaakt doordat de 
rechtsregels niet overeenstemmen met de regels die in theorie tot preventie zouden kunnen leiden. 
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en ontvangt slechts een beperkt deel van alle slachtoffers uiteindelijk schadevergoe-
ding. 
Het is belangrijk om te beseffen dat het ontbreken van eenduidig bewijs voor de 
preventieve werking nog niet betekent dat het onrechtmatigedaadsrecht niet pre-
ventief werkt. Het empirisch bewijzen van een hypothese vereist dat het benodigde 
cijfermateriaal voorhanden is en dat dit cijfermateriaal het mogelijk maakt om met 
een hoge mate van waarschijnlijkheid (bijvoorbeeld 95%) te concluderen dat de te 
toetsen hypothese waar is. Het kan gebeuren dat het benodigde cijfermateriaal er 
niet is, of dat de vereiste mate van zekerheid niet wordt bereikt. Daarmee is dan nog 
niet gezegd dat de te toetsen hypothese onwaar is. De helaas nog te vaak gehoorde 
reactie ‘ik geloof gewoon niet in de preventieve werking van het onrechtmatige-
daadsrecht’ doet geen recht aan de resultaten van het in dit hoofdstuk besproken 
empirische onderzoek. 
Het ontbreken van harde, eenduidige resultaten uit de outputanalyses neemt niet 
weg dat de rechtseconomie belangrijke inzichten aan juristen kan verschaffen, 
doordat het een systematisch analysekader biedt waarbinnen juridische problemen 
kunnen worden onderzocht. Het betreft hier dus de inputanalyse, die in dit proef-
schrift centraal staat. De rechtseconomie maakt impliciete afwegingen expliciet en 
geeft aan hoe de elementen van het onrechtmatigedaadsrecht ingevuld kunnen 
worden en hoe ze met elkaar samenhangen. 
Het is ook de inputanalyse en niet zozeer de outputanalyse die de grote vlucht kan 
verklaren die de rechtseconomie in bijvoorbeeld de Verenigde Staten heeft geno-
men. De noodzaak van systematiseren is immers groter in een rechtsstelsel waar het 
primaat ligt bij rechterlijke uitspraken in plaats van bij gedetailleerde wettelijke re-
gels. Ook in het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht is die systematisering echter 
van groot belang, omdat dit een rechtsgebied is waar het accent ligt op rechterlijke 
uitspraken waarmee vage wettelijke normen worden geconcretiseerd. De rechtseco-
nomie kan richtlijnen bieden waarmee deze concretisering gestalte krijgt. 
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8 Samenvatting en conclusies 
 
8.1 Inleiding 
 
In dit proefschrift heb ik het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht rechtsecono-
misch geanalyseerd. De meerwaarde van zo’n rechtseconomische analyse is mijns 
inziens, dat het de mogelijkheid biedt om in een veelheid van juridische discussies, 
die steeds andere deelonderwerpen uit het onrechtmatigedaadsrecht betreffen, een 
standpunt in te nemen op basis van een gelijkblijvend perspectief. Dat perspectief is 
de vraag hoe het recht er uit moet zien om de doelstelling van het minimaliseren 
van de totale kosten van schadeveroorzakende gebeurtenissen te realiseren. 
De rechtseconomie biedt aldus een systematisch analysekader waarmee het mogelijk 
is om de verschillende elementen uit het onrechtmatigedaadsrecht duidelijker te 
definiëren en om de onderlinge samenhang tussen deze elementen inzichtelijk te 
maken. Hiermee wordt vermeden dat in de verschillende discussies steeds een be-
roep op gezaghebbende auteurs moet worden gedaan, hetgeen toch al problema-
tisch is omdat er ook gezaghebbende auteurs zijn die een andere mening verkondi-
gen. Dat is mijns inziens ook de belangrijkste bijdrage van de rechtseconomie aan 
het Nederlandse debat: doordat er een systematisch en coherent denkkader wordt 
gehanteerd, is het mogelijk om de verschillende argumenten in discussies te wegen 
en het welles-nietes-karakter van het beroep op gezaghebbende auteurs en rechter-
lijke uitspraken te ontstijgen. De eventueel resterende geschilpunten kunnen door 
middel van empirisch onderzoek worden beslecht. 
Hoe het systematische analysekader er precies uitziet, hangt af van welke school of 
stroming uit de rechtseconomie wordt gevolgd. In Hoofdstuk 1 heb ik aangegeven 
dat ik van de mainstream rechtseconomie uitga en heb ik beargumenteerd waarom 
ik mij niet beroep op de Oostenrijkse School en evenmin op behavioral law and 
economics. Wel gebruik ik inzichten uit beide benaderingen die zijn doorgedron-
gen tot de mainstream rechtseconomie. Dit is het zogenaamde geïntegreerde para-
digma, waarin goede elementen uit verschillende stromingen worden gehanteerd.  
In de mainstream rechtseconomie wordt het minimaliseren van de totale kosten van 
schadeveroorzakende gebeurtenissen als hoofddoel van het onrechtmatigedaadsrecht 
gezien. Hierin komen preventie, spreiding en vergoeding van schade, die in de he-
dendaagse Nederlandse rechtsgeleerde literatuur als de belangrijkste doelstellingen 
worden gezien, alle terug. Het verschil is echter dat in de rechtseconomie preventie 
en spreiding van schade als doel worden gezien, terwijl de schadevergoeding het 
middel is waarmee actoren prikkels krijgen die tot preventie en spreiding moeten 
leiden. De visie van veel juristen dat het compenseren van de schade de belangrijk-
ste doelstelling is, verwerp ik dus. 
In mijn boek neem ik het preventie- en spreidingsdoel serieus, in de zin dat ik on-
derzoek hoe het onrechtmatigedaadsrecht er uit zou moeten zien om deze doelstel-
lingen te kunnen bereiken. Veel juridische literatuur die deze doelen onderscheidt, 
noemt ze wel, maar richt zich vervolgens primair op de vergoeding van schade, 
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zonder verder al te veel aandacht aan preventie en spreiding te besteden. In mijn 
proefschrift is dit anders: alle standpunten die ik in de besproken discussies inneem, 
zijn gebaseerd op overwegingen van preventie en spreiding van schade. Dit geeft 
vanzelfsprekend meteen een beperking aan de conclusies: ze gelden alleen voor zo-
ver het gaat om het nastreven van het preventie- en het spreidingsdoel. Indien ie-
mand daarentegen bijvoorbeeld wil weten hoe het onrechtmatigedaadsrecht er uit 
zou moeten zien om zoveel mogelijk gelaedeerden een schadevergoeding te geven, 
zal er ander onderzoek moeten worden gedaan. 
Anders dan in veel met name Europese rechtseconomische literatuur is mijn ver-
trekpunt van analyse niet het economische model dat ik verder probeer te verfijnen 
waarna ik onderzoek of er ook een juridisch probleem bestaat waar ik dat model op 
kan toepassen. Ik begin daarentegen steeds met een schets van een juridische discus-
sie, waarbij ik de verschillende meningen in de discussie weergeef. Vervolgens neem 
ik een standpunt in op basis van een rechtseconomische analyse van het probleem. 
Mijn doel hierbij is niet het beslechten van doctrinaire geschillen door aan te geven 
wie ‘gelijk heeft’ of wie de ‘heersende leer’ vertegenwoordigt. Wel wil ik aangeven 
welk standpunt moet worden ingenomen vanuit het gehanteerde rechtseconomi-
sche analysekader. Door ditzelfde perspectief in alle behandelde discussies te hante-
ren, heb ik, aan het einde van het boek gekomen, een coherente schets gegeven van 
hoe het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht er uit zou moeten zien om de geko-
zen doelstelling te realiseren (de samenvatting hiervan volgt in paragraaf 8.2). Dit is 
mijns inziens de juiste rechtseconomische benadering, omdat het louter verfijnen 
van modellen los staat van de complexe juridische werkelijkheid en het derhalve 
zeer de vraag is of het inzichten oplevert die relevant zijn voor juristen. Vanzelfspre-
kend kan een bepaald juridisch probleem met zich meebrengen dat het rechtseco-
nomische model moet worden verfijnd om ook dit probleem te kunnen analyseren, 
maar dan is de verfijning van het model dienstig aan de analyse van het juridische 
probleem en gaat het niet louter om het verfijnen van het model op zich. Als Euro-
pese (en dus ook Nederlandse) rechtseconomen meer aandacht besteden aan de ju-
ridische problemen waarop hun werk zou moeten zijn gebaseerd, kan dit leiden tot 
een grotere interesse onder juristen voor de resultaten uit rechtseconomisch onder-
zoek. Ik hoop dat mijn proefschrift hier een voorbeeld van zal blijken. 
 
 
8.2 Samenvatting 
 
In Hoofdstuk 1 heb ik de rechtseconomische methode en het doel en plan van aan-
pak van mijn onderzoek uiteengezet. Het doel van mijn onderzoek is om op basis 
van een mainstream rechtseconomische analyse een systematische invulling te geven 
aan de begrippen uit het onrechtmatigedaadsrecht en de onderlinge samenhang tus-
sen deze begrippen te verduidelijken.  
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In Hoofdstuk 2 heb ik de mogelijke doelen van het onrechtmatigedaadsrecht be-
sproken en heb ik aangegeven dat in de rechtseconomie het preventie- en sprei-
dingsdoel centraal staan, en dat de schadevergoeding het middel vormt om deze 
doelen mee na te streven. Schade wordt gezien als een negatief extern effect, en het 
aansprakelijkheidsrecht is een instrument waarmee die schade kan worden geïnter-
naliseerd. Als de laedens de schade moet vergoeden, houdt hij er immers rekening 
mee bij het bepalen van zijn zorg- en activiteitenniveau. 
Calabresi maakt in dit kader een onderscheid tussen primaire ongevalskosten (de 
kosten van schade en van de getroffen voorzorgsmaatregelen), secundaire ongevals-
kosten (de kosten van het moeten dragen van de schade) en tertiaire kosten (de sys-
teemkosten). Doel is, om de som van deze drie kostensoorten te minimaliseren. 
Het aansprakelijkheidsrecht is alleen nodig als de betrokken partijen zelf geen op-
lossing kunnen vinden voor het probleem van de externe effecten. Volgens het Coa-
se-theorema zullen partijen bij afwezigheid van transactiekosten steeds zo’n oplos-
sing bereiken, mits de verdeling van de rechten van de betrokken partijen duidelijk 
is. Zij kunnen immers kosteloos onderhandelen totdat ze een uitkomst hebben be-
reikt die voor alle betrokken partijen acceptabel is. In situaties van lage transactie-
kosten is de relevante doelstelling derhalve niet het minimaliseren van de totale kos-
ten van schadeveroorzakende gebeurtenissen, maar het duidelijk toedelen van rech-
ten, zodat partijen welvaartsverhogende transacties aan kunnen gaan. 
 
In Hoofdstuk 3 heb ik het onrechtmatigheidsvereiste onderzocht. Een van de juri-
dische geschilpunten hierbij is, of de drie onrechtmatigheidscategorieën van art. 
6:162 BW alle zelfstandig bestaansrecht hebben of dat, zoals de leer van Smits stelt, 
uiteindelijk steeds de zorgvuldigheidsnorm bepalend is voor het onrechtmatig-
heidsoordeel. 
Bij het beantwoorden van deze vraag ben ik begonnen met een bespreking van de 
onrechtmatigheidscategorie van de inbreuk op een recht. In de rechtseconomie 
wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende manieren waarop aanspraken 
kunnen worden beschermd. Bij bescherming via een property rule mag de aan-
spraak alleen worden overgedragen in een vrijwillige transactie, terwijl bij bescher-
ming via een liability rule de aanspraak van de rechthebbende mag worden afgeno-
men, ook zonder zijn toestemming, mits de objectief vastgestelde waarde wordt 
vergoed. Er bestaat een voorkeur voor property rules, omdat daarmee de subjectieve 
waardering van partijen bepalend is voor het al dan niet ontstaan van een transactie, 
en niet de objectief vastgestelde waarde, welke van de subjectieve waarde kan afwij-
ken. In situaties van hoge transactiekosten leiden property rules er echter toe dat 
welvaartsverhogende transacties niet tot stand kunnen komen, en dan verdienen 
liability rules de voorkeur. Hieruit volgt dat de categorie van de rechtsinbreuk, waar 
het gedrag van de gedaagde zonder meer, dus los van een belangenafweging in het 
kader van de zorgvuldigheidsnorm, als onrechtmatig wordt beschouwd, de toepas-
selijke onrechtmatigheidscategorie is in situaties van lage transactiekosten. De leer 
van Smits moet derhalve worden verworpen, omdat de zorgvuldigheidsnorm niet 
steeds bepalend is. Ook in situaties waarin de laedens een handeling heeft verricht 
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waartoe de eigenaar met uitsluiting van anderen bevoegd is, verdienen property ru-
les de voorkeur, omdat liability rules hier een aantal problemen kennen: (1) als de 
rechthebbende de ene potentiële laedens heeft afgekocht, kan er altijd nog een an-
dere laedens komen die de handeling wil verrichten omdat hij er de objectief vastge-
stelde schadevergoeding wel voor over heeft, (2) de rechthebbende investeert mid-
delen om de handeling te beletten en de potentiële laedens juist om de handeling 
mogelijk te maken en (3) als het gaat om het wegnemen van zaken kan de eigenaar 
de weggenomen zaak weer proberen terug te pakken, waarna de laedens het nog-
maals probeert, et cetera. Ook in deze situaties vorm de onrechtmatige daad dus een 
rechtsinbreuk die zonder meer onrechtmatig is, omdat de laedens de aanspraak via 
een vrijwillige transactie had moeten verwerven. Uit relevante jurisprudentie blijkt 
dat de rechtseconomische benadering steun vindt in het Nederlandse recht. 
Indien de onrechtmatige daad bestaat in het veroorzaken van externe effecten in een 
setting van hoge transactiekosten, dan verdienen liability rules de voorkeur en is de 
zorgvuldigheidsnorm de relevante onrechtmatigheidscategorie. Het enkele veroor-
zaken van de schade is onvoldoende voor het oordeel dat er onrechtmatig is gehan-
deld, hiervoor moet worden beoordeeld of de laedens zorgvuldig genoeg is geweest. 
In het kader van die zorgvuldigheidsnorm worden de kosten van voor-
zorgsmaatregelen afgewogen tegen de schade die ermee kan worden voorkomen. 
Dit karakter van een belangenafweging is kenmerkend voor de zorgvuldigheids-
norm. 
Bij de laatste onrechtmatigheidscategorie, het doen of nalaten in strijd met een wet-
telijke plicht, worden de betrokken belangen door de wetgever in plaats van door de 
rechter afgewogen. Als de wetgever reeds een goede afweging heeft gemaakt, is het 
zinvol om strijd met een wettelijke plicht als zelfstandige onrechtmatigheidscatego-
rie te hanteren, omdat het op systeemkosten bespaart. De rechter hoeft de reeds 
gemaakte belangenafweging dan niet opnieuw te maken. Ook hier wordt de leer 
van Smits dus niet gevolgd. Er zijn echter omstandigheden waaronder de wetgever 
de betrokken belangen niet goed heeft afgewogen, bijvoorbeeld omdat hij minder 
goede informatie heeft dan de rechter of omdat zich sinds het in werking treden van 
de wetgeving belangrijke veranderingen hebben voorgedaan. In zulke situaties is de 
strijd met een wettelijke plicht onvoldoende voor het oordeel dat er onrechtmatig is 
gehandeld en moet er nog aan de zorgvuldigheidsnorm worden getoetst. 
De drie onrechtmatigheidsvormen uit art. 6:162 BW hebben dus alle zelfstandig 
bestaansrecht. De zorgvuldigheidsnorm is echter de belangrijkste onrechtmatig-
heidscategorie, zodat ik daar in het vervolg van Hoofdstuk 3 uitgebreider aandacht 
aan heb besteed. De karakteristieke belangenafweging komt in de rechtseconomi-
sche benadering terug in de marginale Hand-formule, waarin een afweging wordt 
gemaakt tussen zorgkosten enerzijds en verwachte schade anderzijds: een hoger 
zorgniveau doet de zorgkosten stijgen, maar de verwachte schade dalen. Het opti-
male zorgniveau ligt daar, waar de som van zorgkosten en verwachte schade mini-
maal is. In de benadering van de marginale Hand-formule bepaalt de rechter eerst 
in abstracto wat het optimale zorgniveau is, om vervolgens te beoordelen of de lae-
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dens zorgvuldig genoeg is geweest. In Grady’s benadering van de untaken precauti-
on daarentegen vergelijkt de rechter het daadwerkelijke zorgniveau met een door de 
eiser voorgestelde voorzorgsmaatregel die de laedens had kunnen treffen, maar die 
hij niet heeft getroffen. Als de totale ongevalskosten bij de untaken precaution lager 
zijn dan bij het werkelijke zorgniveau, is de laedens onzorgvuldig geweest. Het op-
timale zorgniveau wordt echter niet vastgesteld. Een overzicht van Nederlandse ju-
risprudentie heeft laten zien, dat de benadering van de untaken precaution goed 
past in het Nederlandse recht. De rechtseconomie is in staat om via de concepten 
van zorgkosten, ongevalskans en omvang van de schade vuistregels te bieden voor 
het toepassen van de zorgvuldigheidsnorm. 
Vervolgens heb ik de ongelukkige samenloop van omstandigheden (osvo) bespro-
ken. De Hoge Raad gebruikt deze term om mee aan te geven dat de laedens in de 
concrete omstandigheden niet meer risico heeft genomen dan verantwoord was, 
maar mijns inziens is dit een ongelukkig gekozen term. ‘Ongelukkige samenloop’ 
past beter bij de zogenaamde toevallige ongevallen, waarbij er wel sprake is van een 
condicio sine qua non-verband tussen de onrechtmatige daad van de laedens en de 
schade, maar waarbij het gedrag van de laedens de kans op ongevallen en/of de 
ernst van de gevolgen ervan niet heeft beïnvloed, zodat aansprakelijkheid ongewenst 
is. Het verdient dus aanbeveling om de term osvo niet meer te gebruiken om aan te 
geven dat de laedens niet onzorgvuldig heeft gehandeld.  
Het laatste onderwerp in de paragraaf over de zorgvuldigheidsnorm dat ik heb be-
sproken, is het kenbaarheidsvereiste. Vanuit rechtseconomische optiek is het niet 
zinvol om iemand aansprakelijk te stellen voor een gevaar dat hij niet kon kennen, 
omdat aansprakelijkheid dan geen wenselijke gedragsprikkels kan verstrekken. De 
vraag welke gevaren de laedens kon kennen, wordt in de rechtseconomie beant-
woord door de kosten van onderzoek naar mogelijke gevaren af te wegen tegen de 
verwachte baten ervan. Die baten bestaan erin dat het zorgniveau kan worden afge-
stemd op de gevonden resultaten. Als dat onderzoek te duur is in verhouding tot de 
verwachte baten, is een gevaar niet kenbaar en moet de laedens niet aansprakelijk 
zijn als het gevaar zich realiseert. 
Vervolgens heb ik de rechtvaardigingsgronden besproken. Bij overmacht kan niet 
worden gezegd dat de actor anders heeft gehandeld dan in de gegeven omstandig-
heden gewenst was, zodat aansprakelijkheid niet geïndiceerd is. De kosten van het 
hanteren van een zorgniveau waarbij ook schade in een overmachtssituatie kan 
worden vermeden, zijn excessief hoog. Bij noodweer handelt iemand in noodzake-
lijke verdediging en kan de verdedigingshandeling meer schade voorkomen dan zij 
veroorzaakt. Ook kan noodweer de potentiële aanrander wellicht van zijn handelen 
weerhouden, omdat hij weet dat hij zelf het slachtoffer van geweld kan worden. Het 
handelen ter uitvoering van een wettelijke voorschrift of krachtens een wettelijke 
bevoegdheid is vanwege de achterliggende belangenafweging geen onrechtmatige 
daad. De theorie van de Public Choice geeft echter redenen om terughoudend met 
deze rechtvaardigingsgrond om te gaan, omdat niet vaststaat dat die belangenafwe-
ging bijdraagt aan het minimaliseren van de totale kosten van schadeveroorzakende 
gebeurtenissen. Bij toestemming van de benadeelde komen de betrokken partijen 
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tot een andere belangenafweging dan de afweging die in de toekenning van subjec-
tieve rechten is gemaakt. Om toestemming als rechtvaardigingsgrond te kunnen 
aanvaarden, is wel vereist dat de toestemming in vrijheid is gegeven en dat er geen 
negatieve externe effecten aan de handeling zijn verbonden. 
 
Hoofdstuk 4 betrof toerekenbaarheid, fout en risico. In de rechtsgeleerde literatuur 
wordt gediscussieerd over de onderlinge verhouding tussen het schuld- en het on-
rechtmatigheidsbegrip. Volgens sommigen betekenen ze hetzelfde, anderen vinden 
dat schuld opgaat in de onrechtmatigheid of vice versa, en weer anderen zien on-
rechtmatigheid als kwalificatie van de daad terwijl schuld op de dader ziet.  
Vanuit rechtseconomische optiek vervullen beide vereisten een zelfstandige rol. De 
zorgvuldigheidsnorm moet op een abstract niveau worden vormgegeven, omdat dit 
een duidelijke norm voor toekomstige gevallen geeft en omdat het bespaart op sys-
teemkosten. Dat laatste is alleen het geval als bij onzorgvuldigheid de schuld veron-
dersteld wordt aanwezig te zijn, omdat er dan alleen in de bijzondere situatie waarin 
er geen schuld is, aandacht hoeft te worden besteed aan de meer concrete omstan-
digheden van het geval. Bij de bespreking van schulduitsluitingsgronden bleek dat 
het daar steeds gaat om situaties waarin niet gezegd kan worden dat de laedens an-
ders heeft gehandeld dan hij in de gegeven omstandigheden had moeten doen. Bij 
verontschuldigbare dwaling ten aanzien van het objectieve recht of bepaalde feiten 
hoefde de laedens die omstandigheden niet te kennen zodat hij ze ook niet in zijn 
weging van kosten en baten van voorzorg hoefde mee te nemen. Bij noodweerexces 
is het juist de handeling van de initiële aanrander die moet worden bestreden. Het 
opvolgen van een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel kan niet aan de laedens wor-
den verweten, omdat het te kostbaar is om bij elk bevel na te moeten gaan of het 
wel bevoegd is gegeven. Het abstracte onrechtmatigheidsoordeel wordt in al deze 
situaties gecorrigeerd op basis van concrete omstandigheden van het geval. 
Er bestaat veel verschil van mening over wat risicoaansprakelijkheid precies bete-
kent. Ik heb het gedefinieerd als aansprakelijkheid ongeacht fout, en ik heb betoogd 
dat het beter is om een onderscheid te maken tussen fout- en risicoaansprakelijk-
heid dan tussen schuld- en risicoaansprakelijkheid. Het kenmerkende verschil tus-
sen fout- en risicoaansprakelijkheid is, dat het bij foutaansprakelijkheid nodig is dat 
de laedens zich anders heeft gedragen dan hij in de gegeven omstandigheden had 
moeten doen. Hij moet een fout, een toerekenbare onrechtmatige daad hebben be-
gaan. Binnen foutaansprakelijkheid heb ik een onderscheid gemaakt tussen 
schuldaansprakelijkheid (waar de onrechtmatige daad wordt toegerekend op basis 
van schuld) en foutaansprakelijkheid buiten schuld (waar toerekening geschiedt op 
basis van wet of verkeersopvatting). Bij risicoaansprakelijkheid is een fout niet ver-
eist. Hier heb ik een onderscheid gemaakt tussen risicoaansprakelijkheid voor eigen 
gedrag en voor zaken, en risicoaansprakelijkheid voor gedragingen van anderen. 
In de juridische literatuur is gezocht naar een algemene grondslag voor risicoaan-
sprakelijkheid, maar geen van de resulterende theorieën bestrijkt alle gevallen van 
risicoaansprakelijkheid. De rechtseconomische benadering combineert en nuanceert 
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de verschillende theorieën en vult ze aan. Er wordt aangegeven waarom voor gevaar-
lijke activiteiten risicoaansprakelijkheid moet gelden (gevaarzettingsleer), waarom 
het zinnig kan zijn om degene die zich het gemakkelijkste kan verzekeren risicoaan-
sprakelijk te maken (verzekerbaarheid), waarom het goed is het risico te spreiden 
over een grotere groep (risicospreiding) en waarom het van belang is om te kijken 
naar het vermogen van de laedens (verhaalsmogelijkheid). Vanzelfsprekend spelen 
ook het voorkomen van schade (activiteitstheorie) en het internaliseren van externe 
effecten (profijttheorie) een belangrijke rol. 
Fout- en risicoaansprakelijkheid kunnen beide prikkels tot optimale zorg aan acto-
ren geven. Bij het optimale zorgniveau is de som van zorgkosten en verwachte scha-
de het laagst. Door bij foutaansprakelijkheid voor optimale zorg te kiezen, ontloopt 
de laedens aansprakelijkheid en dat is per definitie goedkoper dan wel aansprakelijk 
zijn bij een lager zorgniveau (het optimale niveau minimaliseert immers de som van 
beide kostensoorten). Bij risicoaansprakelijkheid is de laedens steeds aansprakelijk 
en draagt hij dus steeds de som van zorgkosten en verwachte schade. Ook hier kiest 
hij voor optimale zorg, omdat dit de som van beide kostensoort minimaliseert. In 
bilaterale schadegevallen, waar zowel laedens als gelaedeerde de kans op ongevallen 
en/of de omvang van de schade kunnen beïnvloeden, moet risicoaansprakelijkheid 
vergezeld gaan van een eigenschuldverweer, om ook aan de gelaedeerde voldoende 
zorgprikkels te kunnen geven. Zonder dat verweer zal de gelaedeerde minder 
zorgvuldig zijn, omdat hij zijn eventuele schade toch steeds van de laedens vergoed 
krijgt. 
Er bestaan belangrijke verschillen tussen beide aansprakelijkheidsregels, zodat onder 
verschillende omstandigheden een andere regel de voorkeur kan krijgen. Zo leidt 
risicoaansprakelijkheid tot een beter activiteitenniveau van de laedens, en 
foutaansprakelijkheid tot een beter activiteitenniveau van de gelaedeerde. Immers, 
alleen degene die zowel zijn eigen zorgkosten als de verwachte schade draagt, weegt 
zijn baten van de activiteit af tegen de volledige kosten ervan. Voorts is er bij 
risicoaansprakelijkheid minder informatie van de rechter vereist (hij hoeft het 
werkelijke en het optimale zorgniveau van de laedens niet vast te stellen), en wordt 
meer gebruik gemaakt van de informatie die bij de laedens aanwezig is, omdat deze 
zelf moet bepalen hoe zorgvuldig hij zal zijn. Als de laedens betere informatie heeft 
dan de rechter, leidt risicoaansprakelijkheid dus tot betere resultaten dan 
foutaansprakelijkheid. Het mogelijke probleem van insolventie van de laedens, 
waardoor hij niet met de volledige veroorzaakte schade wordt geconfronteerd, is bij 
foutaansprakelijkheid kleiner. Immers, daar kan de laedens volledig aan 
aansprakelijkheid ontkomen door zorgvuldig te zijn, terwijl hij bij 
risicoaansprakelijkheid alleen de kans op aansprakelijkheid kan verlagen door meer 
zorg te nemen. Voorts leidt de keuze van aansprakelijkheidsregel tot een andere 
verdeling van de schade, zodat een voorkeur voor een bepaalde verdeling tot een 
voorkeur voor een bepaalde regel leidt. De systeemkosten tenslotte zijn 
waarschijnlijk lager bij risicoaansprakelijkheid, met name omdat de zaken 
eenvoudiger zijn (er hoeft geen fout te worden vastgesteld). Hierdoor is de uitkomst 
beter in te schatten en zal er eerder geschikt worden, hetgeen goedkoper is dan 
procederen. 
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Tenslotte heb ik een aantal risicoaansprakelijkheden uit het Nederlandse recht be-
sproken. Veel risicoaansprakelijkheden passen goed in de rechtseconomische bena-
dering, zoals de aansprakelijkheid voor ondergeschikten. Het activiteitenniveau van 
de gelaedeerde is hier irrelevant, en de werkgever kan allerlei maatregelen treffen, 
waarvan het nalaten niet tot een fout leidt. Alleen risicoaansprakelijkheid geeft een 
prikkel die maatregelen ook daadwerkelijk te treffen, omdat de kosten en baten er-
van alle bij de werkgever terecht komen. De mogelijke insolventie van de onderge-
schikte, gecombineerd met de prikkel die de dreiging van ontslag kan vormen, wijst 
ook in de richting van risicoaansprakelijkheid, evenals de omstandigheid dat de ge-
laedeerde niet hoeft aan te geven welke ondergeschikte zijn schade veroorzaakte. 
Voorts is de werkgever, als het een onderneming is, goed in staat de schade te sprei-
den. Ook de risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en boor-
gaten en gevaarlijke dieren is rechtseconomisch bezien zinnig, omdat reductie van 
de verwachte schade hier met name via het activiteitenniveau moet worden nage-
streefd, en risicoaansprakelijkheid leidt tot een beter activiteitenniveau van de lae-
dens. Er bestaan echter ook afwijkingen tussen het Nederlandse recht en de aanbe-
velingen vanuit de rechtseconomie: (1) de leeftijdsgrens van 14 jaar bij de aanspra-
kelijkheid van ouders en voogden voor onrechtmatige daden van kinderen (art. 
6:169 BW), die terugkomt in de jurisprudentie bij art. 185 WVW 1994, is te hoog; 
(2) het onderscheid dat artt. 6:173 en 6:175 BW maken tussen bedrijfsmatige en 
andere gebruikers van gebrekkige roerende zaken en gevaarlijke stoffen is niet ge-
rechtvaardigd; (3) de termijnen waarna de risicoaansprakelijkheid voor exploitanten 
van stortplaatsen en boorgaten niet meer geldt, perken de verwachte aansprakelijk-
heid te zeer in en leiden tot suboptimale gedragsprikkels en (4) de aantasting van 
het eigenschuldverweer bij ongevallen tussen gemotoriseerde en ongemotoriseerde 
verkeersdeelnemers frustreert de zorgprikkels voor de laatste groep, omdat ze steeds 
een schadevergoeding van de laedens zullen ontvangen. 
 
In Hoofdstuk 5 heb ik de wettelijke verplichting tot schadevergoeding besproken. 
Uitgangspunt van de rechtseconomische analyse van het onrechtmatigedaadsrecht is 
dat de aansprakelijke laedens de door hem veroorzaakte schade volledig moet ver-
goeden. Dit kan worden bereikt door middel van schadevergoeding in natura, maar 
omdat schadevergoeding in geld de hoofdregel is, ben ik daar in Hoofdstuk 5 van 
uitgegaan. 
In de rechtseconomie bestaat uitgebreide literatuur over de vraag of zuivere vermo-
gensschade moet worden vergoed. Voor zover het een loutere herverdeling van wel-
vaart betreft (pizzeria A verkoopt vanwege een beschadigde telefoonkabel geen piz-
za’s, maar pizzeria B verkoopt er daardoor meer), is er geen sprake van een daling in 
de maatschappelijke welvaart en brengt schadevergoeding alleen maar systeemkos-
ten met zich mee. In zulke gevallen wordt vergoeding van zuivere vermogensschade 
dan ook afgewezen. In veel gevallen is er echter wel degelijk sprake van maatschap-
pelijke schade en moet de laedens prikkels krijgen om deze schade te voorkomen. 
Met name in situaties waarin degene die de zuivere vermogensschade lijdt als het 
ware als verzekeraar van een ander optreedt, moet deze schade op basis van het sub-



SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

313  

rogatieprincipe worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de werkgever die het loon 
doorbetaalt van een werknemer die vanwege een door een ander veroorzaakt onge-
val tijdelijk arbeidsongeschikt is. Als de werknemer in die tijd geen loon doorbe-
taald zou hebben gekregen, zou de laedens die inkomensschade moeten vergoeden. 
Doordat in het arbeidscontract echter is afgesproken dat de werkgever het loon 
moet doorbetalen, heeft hij als het ware dit risico voor de werknemer verzekerd, 
maar dit neemt niet weg dat de laedens er voor op moet draaien. Ook als er op basis 
van foutieve informatie van een deskundige (zoals een accountant of een taxateur) 
beslissingen worden genomen, ontstaat er een daling in de maatschappelijke wel-
vaart, omdat middelen niet worden aangewend op de manier waarop ze het meeste 
opbrengen. Aansprakelijkheid voor deze schade is dus gewenst. Datzelfde geldt als 
de laedens toerekenbaar tekortkomt bij de vervulling van zijn verplichtingen uit een 
contract en een derde die geen contractspartij is zuivere vermogensschade lijdt. De 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad fungeert dan als een surrogaat voor de 
niet-bestaande contractuele aansprakelijkheid. De schadevergoeding moet steeds 
worden gebaseerd op de maatschappelijke schade, en niet op de daar vaak van af-
wijkende zuivere vermogensschade. Een probleem hierbij is echter, dat de systeem-
kosten hiervan zo hoog kunnen zijn, dat het beter is om de aansprakelijkheid af te 
wijzen, of toch te baseren op de zuivere vermogensschade. De beschrijving die Ba-
rendrecht van het Nederlandse recht betreffende de vergoeding van zuivere vermo-
gensschade geeft, komt goed overeen met de aanbevelingen vanuit de rechtsecono-
mie, alhoewel er ook afwijkingen bestaan. Zo zou inkomensschade van ouders die 
minder gaan werken of helemaal stoppen met werken om hun kind te verzorgen dat 
ernstig gewond is geraakt bij een ongeval waarvoor de laedens aansprakelijk is en 
dat blijvend extra verzorging behoeft, op basis van het subrogatieprincipe voor ver-
goeding in aanmerking moeten komen. 
Dat redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade voor vergoeding in 
aanmerking komen, is rechtseconomisch bezien juist, omdat het de gelaedeerde 
prikkels geeft om deze maatregelen daadwerkelijk te treffen, als zij tenminste min-
der kosten dan de schade die ze voorkomen. Het verschil in behandeling met zorg-
kosten, die niet voor vergoeding in aanmerking komen, wordt hierdoor gerecht-
vaardigd, dat het vergoeden van zorgkosten extra systeemkosten veroorzaakt, terwijl 
het geen betere gedragsprikkels geeft. Aangezien het voorhanden houden van reser-
vematerieel een schadebeperkingsmaatregel vormt, dienen de kosten ervan vanuit 
rechtseconomische optiek door de aansprakelijke laedens te worden vergoed. 
Niet alleen vermogensschade, maar ook ander nadeel komt voor vergoeding in 
aanmerking. In de rechtseconomie worden materiële en immateriële schade beide 
gezien als reële schade, waarvoor de laedens moet betalen om zo de juiste gedrags-
prikkels te krijgen. Er wordt echter gediscussieerd over het antwoord op de vraag of 
de gelaedeerde ook vergoeding voor immateriële schade moet krijgen, omdat een 
rationele gelaedeerde er waarschijnlijk niet voor zou kiezen om zich tegen deze 
schade te verzekeren, omdat de premie hem te hoog is. Los van deze discussie is het 
moeilijk om de hoogte van de immateriële schade in een individueel geval exact te 
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bepalen, zodat het aanbeveling verdient om, als de gelaedeerde er vergoeding voor 
krijgt, gebruik te maken van gestandaardiseerde bedragen. 
De schadevergoeding bij overlijden is vanuit rechtseconomisch oogpunt te laag. Uit 
literatuur betreffende de waarde van een statistisch leven (WSL) blijkt dat deze 
WSL tegenwoordig op ongeveer zes miljoen dollar wordt vastgesteld. De Neder-
landse schadevergoeding, die wordt gebaseerd op het gederfde levensonderhoud van 
een limitatief opgesomde groep personen en de kosten van lijkbezorging, zal hierbij 
vaak tekortschieten. 
In paragraaf 5.5 heb ik het causaliteitsvereiste besproken. Aansprakelijkheid heeft 
vanuit rechtseconomisch perspectief alleen zin, als het gedrag van actoren ermee 
kan worden beïnvloed. Als de onrechtmatige daad van de laedens geen condicio 
sine qua non van de schade is, is aansprakelijkheid derhalve in beginsel niet ge-
wenst, gevallen van alternatieve causaliteit daargelaten. Uitsluiten van aansprake-
lijkheid in zulke gevallen reduceert de systeemkosten en kan het optreden van crus-
hing liability voorkomen. Dit is het verschijnsel dat de laedens besluit de activiteit 
niet meer uit te oefenen uit angst voor aansprakelijkheid, ook voor schade die hij 
niet heeft veroorzaakt. Ook indien de onrechtmatige daad wel een condicio sine 
qua non is voor de schade is, maar de kans op schade en/of de omvang ervan niet 
door de onrechtmatige daad worden beïnvloed, is aansprakelijkheid ongewenst, 
omdat het niet tot wenselijke gedragsveranderingen leidt. Het betreft hier een toe-
vallig ongeval, een situatie waarvoor ik de term ongelukkige samenloop van om-
standigheden wil reserveren. Bij het beoordelen van de verschillende factoren uit de 
toerekening naar redelijkheid is gebleken dat veel van die factoren ofwel helemaal 
geen rol spelen in de rechtseconomische analyse, of dat ze die rol al op een andere 
plaats spelen. Zo mag het al dan niet verzekerd zijn van de laedens in het onrecht-
matigedaadsrecht geen invloed hebben op de aansprakelijkheid en hoort voorzien-
baarheid van de schade niet bij de causaliteitsvraag thuis maar bij de onrechtmatig-
heidfase. Een ander onderwerp waar de onrechtmatigheidsfase en de causaliteits-
vraag met elkaar samenhangen, is de leer Demogue-Besier en haar rechtseconomi-
sche tegenhanger, de correctie Kahan. Volgens deze leren moet aansprakelijkheid 
worden afgewezen als dezelfde schade zou zijn ontstaan indien de laedens niet de 
onrechtmatige daad, maar een rechtmatig alternatief had gekozen. Vanuit rechts-
economische optiek vervult deze leer een nuttige rol, omdat het excessieve zorg-
prikkels kan vermijden. 
Rechtseconomisch bezien is de belangrijkste functie van het eigenschuldverweer het 
verstrekken van zorgprikkels aan de gelaedeerde. Art. 6:101 BW is primair weerge-
geven als een causale maatstaf, maar uiteindelijk is vaak bepalend of de gelaedeerde 
anders heeft gehandeld dan hij in de gegeven omstandigheden had moeten doen. 
De inperking van eigen schuld op basis van de billijkheidscorrectie gaat vanuit 
rechtseconomisch oogpunt soms te ver, zoals bij de 50%- en 100%-regel bij art. 
185 WVW 1994. Met name bij risicoaansprakelijkheid is een eigenschuldverweer 
belangrijk, omdat het kan voorkomen dat de gelaedeerde besluit om een te laag 
zorgniveau te hanteren omdat hij zijn eventuele schade toch steeds van de laedens 
vergoed krijgt. 
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Via matiging en limitering kan de schadevergoeding worden beperkt. Het argument 
van dreigende onverzekerbaarheid dat ter verdediging van deze beperking wordt 
gebruikt, overtuigt niet. Onverzekerbaarheid wordt namelijk niet zozeer veroor-
zaakt door de hoogte van de schade, maar door onzekerheid over de ongevalskans. 
Doordat de laedens niet opdraait voor alle door hem veroorzaakte schade, kunnen 
de zorg- en activiteitenprikkels onvoldoende zijn en kan de spreiding van schade 
suboptimaal zijn. Anderzijds maakt de beperking het mogelijk dat een risicomij-
dende laedens die zijn activiteit niet kan verzekeren, de activiteit nu toch durft uit 
te oefenen. Wel verliezen verzekeraars een instrument waarmee ze moreel risico 
kunnen bestrijden. De problemen die de beperking van aansprakelijkheid veroor-
zaakt en waardoor deze beperking overwegend negatief wordt beoordeeld, zijn bij 
risicoaansprakelijkheid groter dan bij foutaansprakelijkheid, omdat de beloning op 
zorgvuldig gedrag bij foutaansprakelijkheid groter is. De redenering dat de aanspra-
kelijkheid juist in situatie van risicoaansprakelijkheid moet worden ingeperkt, is 
derhalve problematisch. 
 
In Hoofdstuk 6 heb ik het relativiteitsvereiste besproken. In de rechtseconomische 
literatuur komt dit onderwerp nauwelijks ter sprake en waar dat wel gebeurt, wordt 
het anders ingevuld dan in het Nederlandse recht. Alle voorbeelden betreffen situa-
ties die zonder zelfstandig relativiteitsvereiste kunnen worden opgelost, met name 
via de leer Demogue-Besier of via een aanvullende toetsing aan de zorgvuldigheids-
norm, die volgens Hoofdstuk 3 in een aantal gevallen nodig is naast de strijd met 
een wettelijke plicht.  
Voorstanders van de relativiteitsleer gebruiken vaak voorbeelden waarin overtreding 
van een (meestal geschreven) norm voor een ander omzetschade veroorzaakt. Uit 
Hoofdstuk 5 is gebleken, dat dit situaties van zuivere vermogensschade betreft, 
waarbij schadevergoeding moet worden afgewezen voor zover er geen sprake is van 
maatschappelijk schade, maar louter van een herverdeling van welvaart. Ook hier is 
er geen behoefte aan een zelfstandig relativiteitsvereiste. 
In de bodemsaneringszaken is er rechtseconomisch bezien evenmin behoefte aan 
zo’n zelfstandige relativiteitseis: ofwel het was voor de laedens voorzienbaar dat ie-
mand ooit de vervuiling zou moeten opruimen en dan is aansprakelijkheid gewenst, 
ofwel dit was niet duidelijk en dan is er geen sprake van onrechtmatigheid. 
De relativiteitsidee wordt in de rechtseconomie wel aanvaard, maar er is geen apart 
relativiteitsvereiste nodig om tot de gewenste inperking van aansprakelijkheid te 
komen. Art. 6:163 BW kan derhalve worden geschrapt. 
 
In Hoofdstuk 7 tenslotte heb ik empirisch onderzoek besproken. Uit dit onderzoek 
blijkt niet eenduidig dat het onrechtmatigedaadsrecht preventief werkt, maar 
bijvoorbeeld op het terrein van verkeersaansprakelijkheid zijn de signalen voor zo’n 
preventieve werking wel degelijk aanwezig. Het ontbreken van eenduidig bewijs 
betekent nog niet dat het onrechtmatigedaadsrecht niet preventief werkt, onder an-
dere omdat er strenge eisen worden gesteld voordat een hypothese als bewezen kan 
worden beschouwd. 
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Het ontbreken van eenduidige resultaten neemt niet weg dat de rechtseconomie 
belangrijke inzichten aan juristen kan verschaffen, doordat het een systematisch 
analysekader biedt waarbinnen juridische problemen kunnen worden onderzocht, 
hetgeen ik in dit proefschrift voor het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht heb 
gedaan.  
 
 
8.3 Conclusies 
 
Na afronding van de rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmati-
gedaadsrecht, kunnen enkele conclusies worden getrokken. Ten eerste dat het mo-
gelijk is gebleken om dit complexe rechtsgebied vanuit steeds hetzelfde perspectief 
te bestuderen: hoe moet het onrechtmatigedaadsrecht er uitzien om de totale kosten 
van schadeveroorzakende gebeurtenissen te minimaliseren? Dit perspectief is voor 
juristen zeer relevant, omdat de preventie- en schadespreidingsdoelstelling, die ook 
in de juridische literatuur als hoofddoelstellingen worden aangemerkt, centraal 
staan. Anders dan in de juridische literatuur wordt het vergoeden van de schade in 
de rechtseconomie echter niet als doel gezien, maar als middel waarmee preventie 
en spreiding kunnen worden nagestreefd. 
Een tweede conclusie is, dat het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht in veel op-
zichten goed overeenkomt met rechtseconomische uitgangspunten. Zo heb ik be-
toogd dat de drie onrechtmatigheidsvormen vanuit rechtseconomisch perspectief 
alle zelfstandig bestaansrecht hebben, hetgeen in het recht ook zo is. De rechtsin-
breuk wordt toegepast op een manier die goed overeenkomt met de rechtseconomi-
sche aanbevelingen: als een laedens een handeling verricht waartoe alleen de recht-
hebbende met uitsluiting van alle anderen bevoegd was, heeft de laedens onrecht-
matig gehandeld en is een nadere toetsing van zijn gedrag aan de zorgvuldigheids-
norm niet meer nodig. De manier waarop de zorgvuldigheidsnorm wordt ingevuld, 
komt sterk overeen met Grady’s benadering van de untaken precaution. Voorts is 
het bestaande onderscheid tussen onrechtmatigheid en toerekenbaarheid wenselijk, 
om zo op systeemkosten te besparen. Vervolgens blijkt dat de meeste rechtvaardi-
gings- en schulduitsluitingsgronden vanuit economisch perspectief goede redenen 
vormen om aansprakelijkheid af te wijzen, omdat in die gevallen niet kan worden 
gezegd dat de laedens anders heeft gehandeld dan dat hij in de gegeven omstandig-
heden had moeten doen. Bij de bespreking van de wettelijke risicoaansprakelijkhe-
den bleken veel hiervan in overeenstemming met rechtseconomische uitgangspun-
ten te zijn, waarbij met name het beheersen van het activiteitenniveau van de lae-
dens, het gebruik maken van diens betere informatie en de omstandigheid dat de 
gelaedeerde weinig of geen invloed op het ongeval had, van belang zijn. 
Een derde conclusie is echter, dat er ook onderdelen van het onrechtmatigedaads-
recht zijn die minder goed passen in het rechtseconomische systeem. Zo zijn niet 
alle rechtvaardigingsgronden economisch verdedigbaar (zoals het handelen ter uit-
voering van een wettelijk voorschrift of krachtens een wettelijke bevoegdheid en het 
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handelen in het algemeen belang), en ook bij de risicoaansprakelijkheden zijn er 
kritische kanttekeningen te plaatsen (bijvoorbeeld bij de leeftijdsgrens van 14 jaar 
uit art. 6:169 BW, de verjaringstermijnen bij de risicoaansprakelijkheid voor stort-
plaatsen en boorgaten uit artt. 6:176 en 177 BW en de risicoaansprakelijkheid van 
de automobilist uit art. 185 WVW 1994). Voorts wordt het eigenschuldverweer in 
het Nederlandse recht op sommige terreinen teveel uitgehold, en is de regel dat de 
laedens rekening moet houden met voorzienbare fouten van de gelaedeerde, pro-
blematisch. Bij de toerekening naar redelijkheid spelen veel factoren mee die vanuit 
rechtseconomisch oogpunt geen rol zouden moeten spelen, of die deze rol reeds 
elders spelen (zoals de voorzienbaarheid van de schade, die bij de onrechtmatigheid 
thuishoort, en het al dan niet verzekerd zijn van de laedens, dat helemaal geen rol 
hoort te spelen). Bij de schadevergoeding is het problematisch dat sommige vormen 
van zuivere vermogensschade van vergoeding zijn uitgesloten, zoals inkomensschade 
van ouders die minder gaan werken om hun kind te verzorgen dat ernstig gewond is 
geraakt bij een ongeval waarvoor de laedens aansprakelijk is en dat blijvend extra 
verzorging behoeft. Ook is de schadevergoeding bij overlijden te laag en moet affec-
tieschade voor vergoeding in aanmerking komen. Gecombineerd met de weten-
schap dat niet elke gelaedeerde steeds een rechtszaak zal beginnen, leiden deze facto-
ren tot de conclusie dat de angst voor een zogenaamde claimcultuur onterecht is. 
Het probleem is veeleer het tegenovergestelde: de laedens wordt niet volledig met 
de door hem veroorzaakte schade geconfronteerd, zodat hij onvoldoende gedrags-
prikkels krijgt. Tenslotte heb ik geconcludeerd dat het relativiteitsvereiste van art. 
6:163 BW moet worden afgeschaft. 
Een vierde conclusie is, dat de rechtseconomie systematiserend kan werken, en 
daarmee criteria kan bieden waarmee juridische problemen kunnen worden opge-
lost. Zo biedt de rechtseconomie vuistregels waarmee de zorgvuldigheidsnorm kan 
worden geconcretiseerd en criteria die aangeven of fout- dan wel risicoaansprake-
lijkheid voor bepaalde activiteiten beter is. Ook is het mogelijk gebleken om op ba-
sis van rechtseconomische argumenten de onderlinge verhouding tussen de drie on-
rechtmatigheidsvormen, alsmede de samenhang tussen onrechtmatigheid en 
toerekenbaarheid te verduidelijken. 
Een laatste conclusie is, dat empirisch onderzoek geen eenduidig bewijs levert voor 
de preventieve werking van het onrechtmatigedaadsrecht, maar ook niet voor het 
tegendeel. Het ontbreken van duidelijk bewijs neemt echter niet weg dat de rechts-
economie, omdat het een systematisch analysekader biedt, relevante inzichten kan 
opleveren. Ik hoop dat mijn boek de lezer een aantal van zulke inzichten op het ter-
rein van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht heeft gegeven. 
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Summary and conclusions 
 
Introduction 
 
In this dissertation, I have performed a Law and Economics analysis of Dutch tort 
law. In my opinion, the added value of such an analysis is, that it offers the oppor-
tunity to take position from a fixed perspective in a multitude of legal discussions 
regarding different topics of tort law. This perspective is the question what the law 
should look like to accomplish the goal of minimization of the total costs of damag-
ing events. 
Law and Economics thus offers a systematic framework for analysis, that enables a 
clearer definition of the different elements of tort law and that clarifies the mutual 
connection between these elements. This avoids having to appeal to authoritative 
writers in the different discussions, which in itself is already problematic because 
other authoritative writers might proclaim other opinions. In my opinion, this is 
the most important contribution of Law and Economics to the Dutch debate: by 
employing a systematic and coherent way of thinking, it is possible to weigh the 
different arguments used in the discussions and to rise above the yes-or-no-
character of appeals to authoritative writers and legal judgments. Any remaining 
matters of dispute can be settled by means of empirical research. 
The exact shape of the framework for analysis depends on the school or movement 
from Law and Economics that is used. In Chapter 1 I have indicated that I apply 
mainstream Law and Economics and I have argued why I do not refer to the Aus-
trian School nor to behavioral Law and Economics. I do use the insights from both 
approaches that have penetrated into mainstream Law and Economics. This is the 
so-called integrated paradigm that incorporates the good elements of different ap-
proaches. 
In mainstream Law and Economics, minimization of the total costs of damaging 
events is regarded as the primary goal of tort law. Prevention, spreading and com-
pensation of losses, regarded by contemporary Dutch legal literature as the main 
goals, come together in this goal of cost minimization. However, the difference is 
that in Law and Economics, prevention and spreading of losses are regarded as 
goals, while compensation of losses is the means which provides actors with incen-
tives that should lead to prevention and loss spreading. Therefore, I reject the view 
of many lawyers that compensation of losses is the primary goal of tort law. 
In my book, I take the goals of prevention and spreading of losses seriously, mean-
ing that I analyze what tort law should look like to be able to reach these goals. A 
great deal of legal literature that distinguishes these goals only mentions them, but 
subsequently focuses primarily on compensation, without spending much further 
attention on prevention and spreading of losses. In my dissertation this is different: 
all positions I take in the various discussions are based on considerations of preven-
tion and spreading of losses. This obviously limits the conclusions: they only apply 
as far as the goals of prevention and spreading of losses is concerned. If someone on 
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the other hand would like to know what tort law should look like in order to be 
able to provide damages to as many injured people as possible, different research is 
required. 
As opposed to much, mainly European, literature on Law and Economics, the 
point of departure of my analysis is not the economic model that I try to refine af-
ter which I investigate the existence of a legal problem to which I can apply my 
model. On the contrary, I always depart from a legal discussion, sketching the dif-
ferent opinions in the debate. Subsequently, I take position on the basis of a Law 
and Economics analysis of the problem at hand. It is not my goal to decide doc-
trinal disputes by indicating ‘who is right’ or who represents the ‘prevailing opin-
ion’. I do however want to show which position in the dispute should be held from 
a Law and Economics point of view. By using the same framework of analysis in all 
discussions, having reached the end of the book, I have given a coherent sketch of 
what Dutch tort law should look like in order to be able to achieve the chosen goal 
(for the summary of this sketch, see below). In my opinion, this is the correct Law 
and Economics approach, because the mere refinement of economic models is not 
connected to the complex legal reality. It is therefore questionable if that latter ap-
proach would lead to insights that are relevant to lawyers. It goes without saying 
that a specific legal problem might call for a refinement of the economic model in 
order for it to be able to analyze this problem as well, but then the refinement is 
serviceable to the analysis of the legal problem, and not to the mere refinement in 
itself. If European (and hence also Dutch) Law and Economics scholars would pay 
more attention to the legal issues which should form the basis of their work, this 
might lead to a greater interest among lawyers in the results of Law and Economics 
research. I hope that my dissertation will prove to be an example of this. 
 
 
Summary 
 
In Chapter 1 I have explained the Law and Economics method and the goals and 
approach of my research. The goal of my research is to provide a systematic treat-
ment of the concepts of tort law and to clarify the mutual relations between those 
notions. 
 
In Chapter 2 I have discussed the possible goals of tort law and I have indicated 
that the Law and Economics approach focuses on prevention and spreading of the 
losses and that compensation is the means with which to strive for these goals. 
Losses are regarded as a negative externality and civil liability is an instrument with 
which these losses can be internalized. If the injurer has to compensate the losses, he 
will incorporate them in his decisions regarding his levels of care and activity. 
In this respect, Calabresi distinguishes between primary costs (the losses and the 
costs of precautionary measures), secondary costs (the costs of having to bear the 
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losses) and tertiary costs (the costs of the legal system). The ultimate goal is to 
minimize the sum of these three types of costs. 
Tort law is only needed if the parties involved cannot find a solution for the prob-
lem of negative externalities themselves. According to the Coase theorem, in ab-
sence of transaction costs, parties will always reach such a solution, provided that 
the allocation of the entitlements of parties is clear. After all, they can negotiate 
without costs until they have reached an outcome which is acceptable to all parties 
involved. In situations of low transaction costs, the relevant goal therefore is not to 
minimize the costs of damaging events, but to clearly allocate entitlements so that 
parties can engage in welfare increasing transactions. 
 
In Chapter 3 I have analyzed the requirement of unlawfulness. One of the legal 
points of debate is whether the three categories of unlawfulness from article 6:162 
of the Civil Code (CC) all have an independent rationale or that, as is stated by the 
doctrine of Smits, it is ultimately the negligence rule that determines whether the 
behavior of the injurer was unlawful. 
In answering this question, I have started with a treatment of the unlawfulness 
category of the infringement on a right. Law and Economics distinguishes between 
different ways in which entitlements can be protected. Protection with a property 
rule implies that the entitlement can only be transferred in a voluntary transaction, 
while protection with a liability rule means that the entitlement can be taken away 
from the owner, also without his consent, provided that the objectively determined 
value will be compensated. Property rules are preferred, because there the subjective 
valuation of parties determines whether a transaction takes place, instead of the ob-
jectively determined value, which might deviate from the subjective value. How-
ever, when transaction costs are high, property rules might hinder welfare increas-
ing transactions, in which case liability rules are preferred. This implies that the 
category of infringement on a right, where the behavior of the injurer is regarded as 
unlawful, irrespective of a weighing of interests as part of the negligence rule, is the 
applicable category of unlawfulness in situations of low transaction costs. Therefore, 
the doctrine of Smits should be rejected, because the negligence rule is not always 
determinative. Also in situations where the injurer acted in a way in which only the 
owner is allowed to act, property rules are preferred because liability rules face sev-
eral problems: (1) if the owner has successfully paid off a potential injurer, other 
injurers might still want to commit the tort because they are willing to pay the ob-
jectively determined damages, (2) the owner invests resources to prevent the possi-
ble injurer to commit his act while the potential injurer exactly invests resources to 
enable the act and (3) when the tort concerns the taking of things, the owner can 
try to retake his property, after which the injurer tries again, et cetera. In these 
situations as well, the tort constitutes an infringement on a right, which is in itself 
unlawful, because the injurer should have acquired the entitlement in a voluntary 
transaction. Relevant Dutch case law shows that the Law and Economics approach 
fits well in Dutch law. 
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If the tort consists of causing negative externalities in a setting of high transaction 
costs, liability rules are preferred and the negligence rule is the relevant category of 
unlawfulness. The mere causation of losses is not enough for unlawfulness, it is 
necessary to evaluate whether the injurer has been careful enough. In applying the 
negligence rule, the costs of precautionary measures are weighed against the losses 
that could have been prevented by these measures. This characteristic of weighing 
of interest is typical for the negligence rule. 
In the last category of unlawfulness, the violation of a statutory duty, the interests 
involved are weighed by the legislator instead of by the court. If the legislator has 
weighed the interests correctly, it is sensible to use the violation of a statutory duty 
as a separate category of unlawfulness, because it saves on administrative costs. The 
court then does not have to reweigh the interests. Here again, the doctrine of Smits 
is rejected. However, circumstances can exist in which the legislator did not cor-
rectly weigh the interests involved, e.g. because he has less information that the 
court, or because important changes have occurred since the enactment of the legis-
lation. In such situations, the violation of a statutory duty is not enough for the 
conclusion that the injurer acted unlawful, and an additional negligence test has to 
be carried out. 
In conclusion, the three categories of unlawfulness from article 6:162 CC all have 
an independent rationale. However, the rule of negligence is the most important 
category and therefore, in the remainder of Chapter 3 I have discussed it in more 
detail. The characteristic weighing of interests appears in the Law and Economics 
approach in the marginal Hand formula, where the costs of precautionary measures 
are weighed against the expected accident losses: a higher level of care increases the 
care costs, but reduces the expected accident losses. The optimal level of care is 
found where the sum of care costs and expected accident losses is minimal. In the 
approach of the marginal Hand formula, the court first determines the optimal care 
level and subsequently investigates whether the injurer took enough care. In 
Grady’s approach of the untaken precaution, however, the court compares the in-
jurer’s true level of care with a specific care measure that is proposed by the plaintiff 
and that the injurer could have taken but did not take. If the total accident costs 
would have been lower had the injurer applied the untaken precaution, the injurer 
was negligent. A review of Dutch case law has shown that the approach of the un-
taken precaution fits well in Dutch law. Law and Economics is able to provide rules 
of thumb for applying the negligence rule through the concepts of care costs, acci-
dent probability and magnitude of the losses. 
Next, I have treated the ‘unfortunate concurrence of events’. The Supreme Court 
uses this term to indicate that the injurer in the concrete circumstances did not take 
more risk than was acceptable, but I hold that this is an unlucky choice of terms. 
‘Unfortunate concurrence’ better fits the so-called coincidental accidents, where 
there is a condition sine qua non relationship between the tort and the losses, but 
where the conduct of the injurer did not influence the accident probability nor the 
possible magnitude of the losses, so that liability is undesirable. Hence, the term 
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unfortunate concurrence of events should no longer be used to indicate that the 
injurer did not act negligently. 
The last topic that I have dealt with in the paragraph regarding the negligence rule, 
is the requirement of recognizability. From a Law and Economics point of view, it 
makes no sense to hold someone liable for a danger that he could not know, be-
cause in such a case liability cannot provide incentives for desired behavior. The 
question which dangers the injurer could have known is answered in Law and Eco-
nomics by weighing the costs of research regarding possible dangers against the ex-
pected benefits thereof. These benefits are caused by the possibility of adapting the 
care level to the research results. If research is too expensive when compared to the 
expected benefits, a danger is unrecognizable and the injurer should not be held 
liable in case the danger materializes. 
Subsequently I have treated the justification grounds. First, in case of force majeure, 
it cannot be said that the injurer has acted differently than desired, so that liability 
is not indicated. The costs of applying a level of care which could also prevent the 
losses in case of force majeure are excessively high. Second, when someone acts in 
self-defense, the defensive act can prevent more losses than it causes. Moreover, ac-
cepting acts of self-defense as justification ground might deter the potential injurer 
from his behavior, because he knows that he himself might become the victim of 
violence. Third, executing a legal duty or acting on the basis of a legal competence 
is no tort due to the underlying weighing of interests. However, Public Choice the-
ory shows that this justification ground should be applied with caution, because it 
is not certain that the underlying weighing of interests contributes to minimization 
of the total costs of damaging events. Forth, if the victim has consented, the parties 
involved apparently weigh their interests differently than is done in the attribution 
of subjective rights. In order to accept consent as a justification ground, it must be 
given in freedom and no negative externalities should be caused by the act. 
 
Chapter 4 regarded accountability, fault and risk. In legal literature, the mutual re-
lationship between culpability and unlawfulness is being discussed. Some authors 
argue that they mean the same, others state that culpability is absorbed in unlaw-
fulness or vice versa, and yet others regard unlawfulness as a qualification of the act 
while culpability looks to the injurer. 
From a Law and Economics perspective, both requirements fulfill a separate role. 
The negligence rule should be constructed at an abstract level, because this provides 
a clear norm for future cases and because it saves on administrative costs. The latter 
only holds, if culpability is assumed present when negligence is established, because 
then, only in the exceptional cases where culpability is absent, attention has to be 
spent to the more concrete circumstances of the case. When discussing excuses, it 
turned out that they all concern situations where the injurer did not act differently 
than he should have done in the given circumstances. First, if the injurer excusably 
errs regarding the objective law or certain facts, he does not have to know these cir-
cumstances and therefore he does not have to incorporate them in his weighing of 
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costs and benefits of care. Second, if the injurer acts in self-defense but uses more 
violence than necessary, it is primarily the act of the initial assailant that has to be 
prevented. Third, acting upon an unauthorized official order cannot be held against 
the injurer, because it is too costly to investigate whether official orders are author-
ized or not. In all these situations, the abstract appreciation of unlawfulness is cor-
rected on the basis of the concrete circumstances of the case. 
Many disputes concern the meaning of strict liability. I have defined it as liability 
irrespective of fault and I have argued that it is better to distinguish between strict 
liability and fault liability than between strict liability and liability based on culpa-
bility. The characteristic difference between strict liability and fault liability is that 
with the latter, it is necessary that the injurer acted differently than he should have 
done given the circumstances. Therefore, he has to have been at fault, i.e. he has to 
have committed a tort that can be attributed to him. Within fault liability I have 
distinguished between liability based on culpability (where the tort is attributed to 
the injurer on the basis of blameworthiness) and fault liability without culpability 
(where accountability is based on the law or the generally accepted view). With 
strict liability, a fault is not needed. Here I have distinguished between strict liabil-
ity for own behavior and choses on the one hand and vicarious liability on the other 
hand. 
Legal doctrine has searched for a general foundation of strict liability, but none of 
the resulting theories covers all cases of strict liability. The Law and Economics ap-
proach combines and nuances the different theories and complements them. It in-
dicates why hazardous activities should be governed by strict liability (endanger-
ment doctrine), why it might be useful to make the party strictly liable that is most 
easily able to insure himself (insurability theory), why it is good to spread the risk 
over a larger group (risk spreading theory) and why it might be of importance to 
regard the wealth of the injurer (recoverability theory). It goes without saying that 
the prevention of losses (activity theory) and the internalization of externalities 
(profit theory) also play an important role. 
Strict liability and fault liability can both provide the injurer with incentives for 
optimal care. At the optimal care level, the sum of care costs and expected losses is 
minimal. Under fault liability, by choosing optimal care, the injurer avoids liability, 
which by definition is cheaper than to be liable at a lower care level (after all, the 
optimal care level minimizes the sum of both cost types). Under strict liability, the 
injurer is always liable and therefore always bears the sum of care costs and expected 
losses. Here as well, he chooses optimal care, because this minimizes the sum of 
both cost types. In bilateral accident situations, where both the injurer and the vic-
tim can influence the accident probability and/or the magnitude of the losses, strict 
liability should be accompanied by a defense of comparative or contributory negli-
gence, in order to also provide sufficient care incentives to the victim. Without this 
defense, the victim will take inadequate care, because his potential losses will be 
compensated by the injurer anyway. 
Important differences between strict liability and fault liability exist, so that in dif-
ferent circumstances a different rule can be preferred. For example, strict liability 
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leads to a better activity level of the injurer. After all, only the person who bears his 
own care costs as well as the expected losses, weighs his benefits of the activity 
against the full costs of it. Furthermore, strict liability requires less information 
from the court (the court does not need to establish the true and the optimal care 
level of the injurer) and it better utilizes the injurer’s information, because he him-
self has to determine how careful he will be. Hence, if the injurer has better infor-
mation than the court, strict liability leads to better results than fault liability. On 
the other hand, the possible problem of a judgment proof injurer, who is not con-
fronted with the full losses he has caused, is smaller under fault liability. There, the 
injurer can escape liability altogether by taking due care, while under strict liability 
he can only lower the probability of liability by taking more care. In addition, the 
choice of liability rule leads to a different division of the losses, so that a preference 
for a certain division leads to a preference for a certain rule. The administrative 
costs, finally, are probably lower under strict liability, especially because the cases 
are less complicated (fault need not be established). This makes the outcome better 
predictable so that parties will sooner settle the case, which is cheaper than to liti-
gate. 
Finally, I have discussed a number of situations of strict liability from Dutch law. 
Many of those situations fit well in the Law and Economics approach, such as vi-
carious liability for subordinates. The activity level of the victim is irrelevant here 
and the employer can take all kinds of measures of which the omission does not 
constitute fault. Only strict liability of the employer gives him the incentives to ac-
tually take those measures, because all costs and benefits of them end up with him. 
The possible insolvency of the subordinate, combined with the incentive of the 
threat of discharge, also points in the direction of strict liability, just as the fact that 
the victim does not have to establish which subordinate caused his losses. Further-
more, the employer, if it is a firm, is well capable of spreading the losses. The rules 
of strict liability for dangerous substances, dumping grounds and drilling holes and 
dangerous animals also make sense from a Law and Economics point of view, be-
cause the reduction of expected losses primarily has to be aimed for through the 
activity level and strict liability leads to a better activity level of the injurer. How-
ever, differences between Dutch law and the recommendations from Law and Eco-
nomics also exist: (1) the age limit of 14 years in the vicarious liability of parents 
and guardians for torts of children (article 6:169 CC), which returns in the case law 
of article 185 Road Traffic Act 1994, is too high; (2) the distinction made by arti-
cles 6:173 and 6:175 CC between professional and other users of defective movable 
choses and dangerous substances is not justified; (3) the limitation periods after 
which strict liability of operators of dumping grounds and drilling holes no longer 
holds, limit expected liability too much and lead to suboptimal care incentives and 
(4) the restrictions on the defense of comparative negligence in accidents between 
motorized and non-motorized traffic participants, frustrate the care incentives of 
the latter group, because they will always receive compensation from the injurer. 
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In Chapter 5 I have discussed the legal duty of compensation. In the Law and Eco-
nomic analysis of tort law, it is generally accepted that the liable injurer should fully 
compensate the losses he has caused. This can be done by payment in kind, but be-
cause monetary damages are the normal form of compensation, I have analyzed 
those in Chapter 5. 
In Law and Economics, there is extensive literature regarding the question whether 
pure economic loss should be compensated. Insofar as it concerns a mere redistribu-
tion of welfare (pizzeria A sells less pizza’s due to a damaged telephone line, but be-
cause of that, pizzeria B sells more), there is no decline in social welfare and com-
pensation would only cause administrative costs. In such situations, compensation 
of pure economic loss is declined. However, in many cases there are certainly social 
losses and the injurer should receive incentives to prevent those. Especially in situa-
tions where the person suffering the pure economic loss acts as if he is the insurer of 
someone else, these losses should be compensated on the basis of the subrogation 
principle. For example, an employer might continue to pay wages to an employee 
who temporarily cannot work due to an accident caused by the injurer. If the em-
ployee would not receive wages in this period, the injurer would have to compen-
sate this loss of income. However, because in the wage contract it is agreed that the 
employer will pay wages in this period, he has in essence insured this risk of the 
employee, but this does not change the fact that the injurer should pay for these 
losses. Also in situations where decisions are taken based on incorrect information 
from an expert (such as an accountant or an appraiser), social welfare decreases be-
cause resources are not used in the way in which they would yield the highest re-
turn. Liability for these losses is therefore advisable. The same is true if the injurer 
breaches his contract and someone who is no contracting party suffers pure eco-
nomic losses. Tort liability functions as a kind of surrogate for the non-existing 
contractual liability. Damages should always be based on the social loss and not on 
the often different pure economic loss. However, the administrative costs of deter-
mining the social loss can be so high that it is preferable to deny liability or to base 
it on the pure economic loss after all. The description of Barendrecht of Dutch law 
regarding compensation of pure economic loss is consistent with the recommenda-
tions from Law and Economics, although there are some differences as well. For 
example, the loss of income of parents who decide to (partially) quit working in 
order to take care of their child that was seriously injured in an accident for which 
the injurer is liable and that permanently needs additional care, should be com-
pensable on the basis of the subrogation principle. 
From a Law and Economics point of view, it is correct that the costs of mitigating 
measures are compensable, because this gives the victim the incentive to indeed 
mitigate the losses, provided that the measures cost less than the losses they prevent. 
The difference in treatment with care measures, which are not compensable, is jus-
tified because compensating care measures would cause additional system costs 
while it does not provide better incentives. Since the costs of keeping spare equip-
ment available are mitigating measures, from a Law and Economics perspective the 
injurer should compensate them. 
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Not only pecuniary losses, but also non-pecuniary losses are compensable. In Law 
and Economics, both types of losses are regarded as real losses, which the injurer 
should compensate in order to receive the correct incentives. It is, however, dis-
cussed whether the victim should receive compensation for non-pecuniary losses, 
because a rational victim would probably not insure himself against such losses, be-
cause the premium is too high. Apart from this discussion, it is difficult to assess the 
magnitude of the non-pecuniary losses. It is therefore advisable to use standardized 
amounts, if the victim will receive compensation after all. 
The amount of compensation for loss of life is too low from a Law and Economics 
point of view. Literature regarding the value of a statistical life shows that this value 
is currently fixed at an amount of about six million dollars. In Dutch law, the com-
pensation is based on the foregone sustenance of a limited group of persons and the 
funeral costs, and will often be less than this amount. 
In paragraph 5.5 I have discussed the requirement of causation. From a Law and 
Economics perspective, liability only makes sense if it can influence the behavior of 
actors. If the tort is no condition sine qua non of the losses, liability therefore is in 
principle not desirable, apart from cases of alternative causation. Excluding liability 
in such cases lowers the administrative costs and can prevent the problem of crush-
ing liability. This is the phenomenon that the injurer decides to withdraw from a 
certain activity out of fear for liability, also for the losses that he did not cause. Also 
in cases where the tort is a condition sine qua non of the losses, but the accident 
probability and/or the magnitude of the losses are not influenced by the tort, liabil-
ity is undesirable because it cannot lead to desired changes in behavior. This con-
cerns coincidental accidents, for which I want to reserve the term unfortunate con-
currence of events. In the assessment of the different factors of imputation accord-
ing to reasonableness, it became clear that many of those factors are irrelevant in the 
Law and Economics analysis, or they play their role in another place than the causa-
tion requirement. For example, it should make no difference for liability whether or 
not the injurer was actually insured and the concept of foreseeability is relevant for 
unlawfulness, not for causation. Another topic where unlawfulness and causation 
are related, is the doctrine of Demogue-Besier and the Law and Economics variant, 
the correction of Kahan. According to these doctrines, liability should be denied if 
the same losses would have occurred if the injurer would not have committed the 
tort, but a lawful alternative. From a Law and Economics point of view, this doc-
trine makes sense because it can avoid excessive care incentives. 
According to Law and Economics, the most important function of the defense of 
comparative or contributory negligence is to provide the victim with adequate care 
incentives. Article 6:101 CC is primarily shaped as a causal criterion, but ultimately 
it is often decisive whether the victim has acted differently than he should have 
done in the given circumstances. The restriction of the defense on the basis of equi-
tability from a Law and Economics perspective sometimes goes too far, as is the case 
with the 50% and the 100% rule of article 185 Road Traffic Act 1994. Especially 
with a rule of strict liability, the defense of contributory or comparative negligence 
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is important, because it can avoid the victim deciding to take too little care, because 
he will get his possible losses compensated by the injurer anyway. 
Judicial moderation and limitation of liability make it possible to lower the dam-
ages. The argument of the threat of uninsurability that is used to defend these re-
strictions of liability is not convincing. Uninsurability is not primarily caused by 
the magnitude of the losses, but by uncertainty regarding the accident probability. 
Because the injurer does not bear all the losses he has caused, he might receive in-
adequate care and activity incentives and the spreading of losses might be subopti-
mal. On the other hand, the restriction of liability makes it possible that a risk 
averse injurer who cannot insure his activity, now dares to engage in this activity 
after all. But insurers lose an instrument with which they can combat moral hazard. 
The problems that are caused by the restrictions of liability and which lead to a 
predominant negative attitude towards these restrictions, are larger under strict li-
ability than under fault liability, because the reward on careful behavior is greater 
under fault liability. The line of reasoning that liability should exactly be restricted 
in situations of strict liability is therefore problematic. 
 
In Chapter 6 I have discussed the protective norm theory. Law and Economics lit-
erature hardly discusses this theory and where it is treated, it is shaped differently 
than in Dutch law. All examples regard situations which can be solved without a 
separate requirement of relativity, especially through the doctrine of Demogue-
Besier or through an additional negligence test, which according to Chapter 3 is 
necessary in a number of situations where the injurer violated a statutory duty. 
Advocates of the protective norm theory often use examples where breach of an (of-
ten written) norm causes a decrease in returns for someone else. Chapter 5 has 
shown that these are cases of pure economic loss, where damages should be denied 
insofar as there are no social losses but a mere redistribution of wealth. Here as well, 
a separate requirement of relativity is not needed. 
In the soil pollution cases, from a Law and Economics point of view such a separate 
requirement is again not necessary: either the injurer could foresee that someone 
eventually had to clean up the waste so that he should be liable, or it was not fore-
seeable and then the injurer did not commit a tort. 
The idea of relativity is accepted in Law and Economics, but there is no need for a 
separate requirement of relativity to reach the desired restriction of liability. There-
fore, article 6:163 of the Civil Code can be deleted. 
 
In Chapter7, finally, I have discussed empirical research. This research does not 
unambiguously show that tort law has a preventive effect, but in the field of traffic 
liability for example, the signals for such a preventive effect are certainly present. 
The lack of unambiguous proof does not mean that tort law does not deter, among 
other factors because there are strong requirements before a hypothesis can be re-
garded as proven. 
The lack of unambiguous results does not change the fact that Law and Economics 
can provide lawyers with important insights, by offering a systematic framework for 
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analysis with which legal problems can be analyzed. This is exactly what I have 
done in this dissertation for Dutch tort law. 
 
 
Conclusions 
 
After completion of the Law and Economics analysis of Dutch tort law, several 
conclusions can be drawn. First, it has proven possible to analyze this complex area 
of law from an unchanging perspective: what should tort law look like to minimize 
the total costs of damaging events? This perspective is very relevant for lawyers, be-
cause it focuses on prevention and spreading of losses, which are considered as pri-
mary goals in legal literature as well. Different than in legal literature, however, 
compensation of losses is not regarded as a goal, but as a means with which preven-
tion and spreading can be aimed for. 
A second conclusion is, that Dutch tort law in many respects is consistent with Law 
and Economics principles. I have argued that the three forms of unlawfulness from 
a Law and Economics point of view all have an independent rationale, which corre-
sponds to the legal situation. The category of infringement on a right is applied in a 
manner which is consistent with Law and Economics recommendations: if an in-
jurer has acted in a way in which only the owner, with exclusion of all others, is 
allowed to, the injurer has acted unlawful and an additional negligence test is not 
necessary. The way in which the negligence rule is shaped, corresponds with 
Grady’s approach of the untaken precaution. Furthermore, the existing distinction 
between unlawfulness and accountability is desirable, to save on administrative 
costs. Moreover, most justification grounds and excuses from a Law and Economics 
perspective turn out to be good reasons to deny liability, because in those cases, the 
injurer did not act differently than he should have done in the given circumstances. 
In the discussion of the rules of strict liability, many of them turned out to be con-
sistent with Law and Economics principles. Especially controlling the injurer’s ac-
tivity level, making use of his better information and the fact that the victim has 
little or no influence on the accident, are important in this respect. 
However, a third conclusion is that there are also parts of Dutch tort law that are 
more ill-fiting in the Law and Economics system. Not all justification grounds can 
be defended from a Law and Economics perspective (for example, executing a legal 
duty or acting on the basis of a legal competence and acting in the general interest), 
and the same holds for some forms of strict liability (for example the age limit of 14 
years from article 6:169 CC, the limitation periods for strict liability for dumping 
grounds and drilling holes from articles 6:176 and 6:177 CC and the strict liability 
of the motorized traffic participant from article 185 of the Road Traffic Act 1994). 
Furthermore, the defense of comparative negligence in Dutch law is restricted too 
much in certain areas, and the legal duty to anticipate foreseeable mistakes of the 
victim is problematic. With imputation according to reasonableness, many factors 
play a role which from a Law and Economics perspective should not play a role at 
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all, or they play this role already elsewhere (for example foreseeability of the losses, 
which is relevant for unlawfulness, and the question whether the injurer is insured, 
which should play no role at all). With damages, it is problematic that some forms 
of pure economic loss (such as loss of income of parents that decide to (partially) 
quit working to take care of their child that was seriously injured in an accident for 
which the injurer is liable and that permanently needs additional care) are excluded 
from compensation. Also damages for fatal accidents are too low, and immaterial 
losses due to the loss of a loved one should be compensable. Combined with the 
knowledge that not all victims will bring suit, these factors lead to the conclusion 
that the fear for a so-called claim culture is undeserved. The problem is rather the 
opposite: the injurer is not confronted with all the losses he has caused, hence he 
receives inadequate incentives. Finally I have concluded that the requirement of 
relativity from article 6:163 CC should be abandoned. 
A fourth conclusion is, that Law and Economics can work in a systematizing way, 
thereby offering criteria to lawyers for solving legal problems. For example, it offers 
rules of thumb with which the negligence rule can be made concrete, and criteria 
that indicate whether strict liability or fault liability for certain activities is pre-
ferred. Also it turned out to be possible to use Law and Economics arguments to 
clarify the mutual relations between the three forms of unlawfulness, and the con-
nection between unlawfulness and accountability. 
A last conclusion is, that empirical research does not provide unambiguous proof 
for the preventive working of tort law, but neither for the opposite. The lack of 
clear proof does not imply that Law and Economics, by providing a systematic 
framework for analysis, cannot offer relevant insights. I hope that my book has of-
fered the reader such insights in the area of Dutch tort law. 
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